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TILLSAMMANS arbetar Saltängen
vidare för din skull!
”Corona-krisen påverkar både folkhälsan och företagsverksamheten i Sverige. I extra
utsatta lägen som nu behöver vi stå starka tillsammans: kunder, leverantörer och
branschkollegor. Det är vårt ansvar att fortsätta driva Sverige vidare, utifrån de
restriktioner och råd som ges från folkhälsomyndigheten. Vi på Saltängen kommer att
fortsätta leverera våra tjänster och produkter, både till våra befintliga- och nya kunder,
även under dessa speciella omständigheter och vi har lediga resurser för detta. För
när väl krisen är över, behöver vi ett fortsatt starkt samhälle.” - Jim Hedkrok, VD.
Nedan följer några nyheter från Saltängen.

Strategiskt viktigt förvärv!
Saltängen har förvärvat fastigheten med tillhörande tomt. Lokalen mäter hela 5700 kvm
och tomten 2,1 hektar.
”För att ha en fortsatt långsiktigt lönsam tillväxt och en resa mot nya mål, är förvärvet
strategiskt viktigt. I oroliga tider som dessa, är förvärvet ett bevis på att vi tror på
framtiden!” – Christer Thorn, Teknisk Chef.

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.

”För 10 år sedan fick vi chansen och köpa Saltängen. Sedan dess har vi haft en
fantastisk utveckling och tillväxt. Vår personal är helt fantastisk och att äga vår egen
lokal har sedan köpet av Saltängen varit ett mål. ” – Jim Hedkrok, VD.

Traversbanor till Saltängen!
Saltängen har fått i förtroende av kund att tillverka två traversbanor. I projekten ingår
utöver tillverkning: projektering och montaget på den ena banan. Totalt uppgår
uppdraget till 82 ton balk och 8 ton räls.
”Traversbanorna är riktigt stora pjäser och de mäter totalt 150 meter, vilket betyder 300
meter svetsad I-balk, där balken är 845 mm hög med upp till 450 mm flänsar. De har
även en godstjocklek upp till 30 mm.” – Sasa Grmusa, Projektledare Byggnadsindustri.

Fler kunder använder SMART-inspektion
Under slutet av 2019 och början av 2020 fick Saltängen förtroendet att utföra inspektioner på både asfaltverk och betongstationer över hela Sverige. I veckan genomförde
Saltängen ett kedjebyte på ett nyinflyttat mobilt asfaltverk i Östergötland. Kedjebytet
föregicks av en inspektion som resulterade i att kunden beställde en ny kedja till sin
skopelevator, renovering av skoporna i vår verkstad samt demontage av den gamla
kedjan och montage av den nya.
”Syftet med en inspektion är att ge kunden ett bra underlag inför kommande renoveringsbehov för att minimera risken för oplanerade stillestånd och produktionsbortfall. Målet är
att vara proaktiva och arbeta med förebyggande underhåll samt att, där det är möjligt,
föreslå förbättringar och uppgraderingar.” – Henrik Vernqvist, Inspektionsansvarig.
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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.

