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Full fart och nya rekord!
Vi på Saltängen vill börja med och önska alla semesterfirare välkomna tillbaka till arbetet,
vi hoppas alla haft en bra semester. Nedan följer några rykande färska nyheter från oss på
Saltängen.

”Aldrig har vi hjälpt så många kunder” – Christer Thorn om nya rekordet.

På Saltängen ser vi en ständigt växande efterfrågan från kunder på reservdelar och digital
inspektion, något vi är väldigt glada för. Även övriga Saltängen kör för full fart och vi ser ljust
på framtiden.
Nyligen slutfördes ytterligare en stor revision hos en kund i Mellersta Sverige som innehöll
det mesta: Nya rosterplattor till pannan, både levererade och monterade av Saltängen.
Tillverkning av ändarna på en askskrapa i verkstaden i Norrköping samt montage på plats
hos kunden. Utöver det mycket andra blandade underhållsarbeten. Detta skedde parallellt
med ytterligare en stor revison samt flera andra åtaganden.
”Kunden bytte rosterplattor från en gammal till ny modell, levererad av Saltängen.
Saltängens rosterplatta ska tåla mer, vilket betyder att den har en längre livslängd
och behöver bytas mer sällan. En vinst för både kunden och miljön.” – Toni Juntura,
Arbetsledare.

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.

”Vi slår ett nytt rekord i perioden januari – juni! Aldrig förr har Saltängen hjälpt våra gamla
såväl som nya kunder med så många och stora projekt. Tack för förtroendet.” – Christer
Thorn, Teknisk chef.

Färdigställt och levererat – största projektet hittills för smidesgruppen

Saltängen har färdigställt stommen till en sporthall i Östergötland. Projektet var i mångmiljonklassen och det största hittills för smidesgruppen. I arbetet ingick tillverkning av pelare
och balkar i vår stora verkstad i Norrköping samt effektivt montage på site av stålstomme,
mellanbjälklag, 32 stycken fackverk och TRP-plåt. Förutom detta levereras även betong,
stålplattor och sekundärsmide för redskap.
”Till grund för allt låg vår flexibla verkstad som kunde tillverka 10 meter långa pelare och
18 meter långa balk. Detta med kryddan av våra engagerade medarbetare, skapade
tillsammans ett lyckat resultat.” – Peter Nilsson, Offertingenjör.
”Satsningen på byggnadsindustri börjar ge ringar på vattnet. Under 2019 har vi gjort ytterligare ett antal nyckelrekryteringar till redan ett starkt gäng. Nu kör vi!” – Jim Hedkrok, VD.

600 meter rör på 12 dagar

När två gamla kondensorer skulle demonteras för att ge plats för en ny på ett kraftvärmeverk i Mellersta Sverige valde OEM leverantörer att ta hjälp av Saltängen. I uppdraget ingick
rivning av en gammal anläggning, det vill säga 600 meter rör med en totalvikt på ungefär
300 ton. Tack vare hög effektivitet och flexibilitet på fältet slutfördes rivning inom beräknad
tid. Resultat? Jo, en nöjd kund!
”Turbinhallen var tom på 12 dagar. Med andra ord lyckades vi med bedriften att skrota
ner 600 meter rör på exceptionellt lite tid.” – Kari Tainio, Arbetsledare.
”Stark projekt/arbetsledning med mixen av engagerade anställda löste kundens problem.
Eftersom rivning inte tillhöra våra normala uppdrag är det roligt att visa att vi även löser
detta.” – Tony Chatham, Offertingenjör.
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DYGNET-RUNT JOUR!
011-36 11 40
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.

