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Snabba leveranser och lösningar!
Vi går med stormsteg mot sommaren och nedan följer några rykande färska nyheter från
oss på Saltängen!

Akut leverans av dysor, nytt rekord?

På måndagen ringde ett pappersbruk i mellersta Sverige och behövde en snabb leverans
av dysor till en panna. På onsdagen samma vecka levererade Saltängen dysorna till
kunden. Rekord i snabb leverans? Vi tror det.
”Det är roligt och inspirerande att arbeta på Saltängen då inget är omöjligt. Vi hjälper
kunder att få deras verksamhet och fungera, oavsett hur akut det är löser vi det mesta.”
– Johanna Skoglund.
”Vi tackar för sällan alla duktiga medarbetare på Saltängen som ständigt ställer upp och
löser kundens problem, det sitter i väggarna. Liksom engagemanget, öppenheten och
noggrannheten, tillsammans är vi Saltängen” – David Engström, Verkstadsansvarig.
”När jag hör historier som denna känner jag mig extra stolt att kalla mig saltängare”
– Jim Hedkrok, VD.

KORT OM SALTÄNGEN:

SALTÄNGEN är en flexibel och komplett
industripartner som anlitas av ledande
energiproducenter, processindustrier
och verkstadsföretag i Sverige.
Saltängen-gruppen utgörs av Saltängens Mekaniska Verkstad och
Saltängen Industri. Gruppen tillverkar
panndetaljer vid en delägd produktionsenhet i Tjeckien. Sammantaget erbjuder
vi fem kompletta branscherbjudanden:
• Energi & Process
• Tillverkningsindustri
• Anläggningsindustri
• Byggnadsindustri
• Industrirör
Tack vare stora resurser i form av
kompetent personal, hög servicenivå
och stora verkstäder, liksom en kraftfull
kombination av tillgänglighet, kvalitet och
säkerhet, bidrar vi till störningsfria och
kostnadseffektiva produktionsprocesser
hos våra kunder. Dygnet runt, året runt.

94 ton rotor, Saltängen löser underhållet

Saltängen har precis avslutat ett stort underhållsprojekt i Östra Sverige. Stoppet var
planerat och för Saltängen var detta en helt ny kund. I uppdraget ingick bortlyft av en
94 ton tung gammal rotor, förflyttning av remskivor, demontering och montering av plåt
plus lyft och montage av ny rotor. Saltängen bistod även med flera unika tekniska förslag,
som tex en lösning kring spännremmarna som håller drivhjulen på plats till rotorn.
”Trevligt att återigen kunna dela med oss av Saltängens tekniska spetskompetens och ge
kunden ett mervärde förutom det planerade underhållsarbetet. Ett lyckat projekt och nöjd
kund fick vi på köpet!” – Roland Nilsson, Arbetsledare.
”På Saltängen arbetar vi aktivt för att överföra kunskap, erfarenheter och idéer mellan
individer. Det är en vital del för att sedan kunna hjälpa kunden på bästa sett och kunna
erbjuda ett professionellt industriellt underhåll även i framtiden.”
– Christer Thorn, Teknisk chef.

Rör-ande mycket projekt för industrirör

Saltängen industrirör i Borlänge har utfört projekt till två kunder i Norra Sverige. I det första
projektet ingick demontering av gammal och montage av en ny undercentral med rör,
pumpar, filter och värmeväxlare. Parallellt med detta hjälpte vi även en annan kund med
att dra nya rör till en panna. Båda projekten utfördes självklart snabbt och kostnadseffektivt
med säkerhet och kvalité i fokus.
”Många svetsar igång samtidigt, det är vår specialitet. Vårt sammansvetsade gäng
i Borlänge löser allt!” – Stefan Låås, projektledare Industrirör Borlänge.
”Sen uppstarten av Saltängen Industrirör i Borlänge 2015 har vi haft en flygande start,
med fler och större projekt för varje år. Men vi letar ständigt efter nya utmaningar, så låt
oss räkna på dina rörprojekt” – Stefan Larsson, platschef Industrirör Borlänge.
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Vi finns alltid redo för att hjälpa dig.
Oavsett tidpunkt, oavsett veckodag,
oavsett årstid. Vår ambition är att ge
dig branschens bästa service och
tillgänglighet, 24/7/365.

