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Snabba, effektiva och efterfrågade
100 ton stål på två dagar, revison med alla affärsområden och stor efterfrågan på
byggnadsindustri. Nedan följer några rykande färska nyheter från Saltängen.
PS vi har öppet hela sommaren!

Rekord i maj: Sveriges snabbaste cisternreparation?

För några veckor sedan kollapsade mellanväggen i en cistern hos en kund i Mellersta
Sverige. Läget var akut då den trasiga väggen påverkade hela anläggningens produktion.
Saltängens flexibla matrisorganisation fick då uppgiften att tillverka, leverera och montera
tillbaka en ny vägg. Cisternen är 24 meter i diameter och betongväggen som delar den är
10 meter hög. Tack vare duktiga medarbetare, en effektiv och kompetent projektledning,
heltäckande resurser för nytillverkning, renovering, reparation och industriservice hjälpte
Saltängen kunden på 8 dagar, från order till färdigt.
”Den akuta cisternrenoveringen bjöd på det mesta: leverans av 100 ton stål på 2 dagar,
montage av vägg 240 kvm med tillhörande pelare 12 meter långa HEA 360 balkar samt
både nytillverkning och handpåläggning i vår verkstad i Norrköping. Imponerande!”
– Tony Chatham, projektledare/offertingenjör.
”En stor eloge till alla som deltog i projektet! När jag får uppleva projekt som de här och
se engagemanget och viljan att lösa kundens problem gör det mig stolt och kalla mig
Saltängare!” – Stefan Låås, projektledare.

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.

Alla affärsområden inkluderade i stor revison

Saltängen har utfört en stor revision hos kund i Mellersta Sverige. I projekten, som
spände över alla affärsområden, ingick tillverkning, service och montage, besiktning
samt renovering och reparation. Några exempel på projekt är reparation av panna, digital
besiktning samt service av transportörer, en mängd rörprojekt, en stor cisternrenovering
samt tillverkning med montage av ny plattform.
”Under revisionen hade vi över 100 Saltängare igång samtidigt, där vi utförde både
planerade arbeten men även akuta som kom till extra på plats. En stor eloge till alla
som hjälpte till!” – David Engström, Verkstadsanasvarig.
”Wow, Saltängens flexibla matrisorganisation med synergier mellan affärsområdena är
verkligen imponerade. Det är bara och lyfta på hatten för alla duktiga medarbetare.”
– Jim Hedkrok, VD.

Stor efterfrågan på byggnadsindustri!

Saltängen byggnadsindustri fortsätter smida för framtiden, i dagarna har vi precis slutfört
ett arbete i Stockholmsområdet. I projektet ingick panelmontage i ett utrymme mellan
befintlig parkeringshus och ny stomme. Parallellt med detta utförde vi även inmätning för
smide på ytterligare ett projekt i Stockholmsområdet. Där Saltängen fått i uppgift av kund
och leverera och montera två stycken frontväggar, två rullbara serviceplattformar samt tolv
stycken mindre fasta plattformar. Riktigt kul!
”En stor eloge till vår personal på plats som utförde panelmontaget, trots att projektet i
sig var väldigt utmanade fixade vi det med bravur” – Nenne Lejonqvist, Projektledare.
”Genom stark projektledning, flexibla resurser och effektiva flöden säkerställer vi att
leveransen uppfyller tidplanen och övrigt satta mål” – Christer Thorn, Teknisk chef.
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