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KORT OM SALTÄNGEN:

SALTÄNGEN är en flexibel och komplett 
industripartner som anlitas av ledande 
energiproducenter, processindustrier  
och verkstadsföretag i Sverige. 
Saltängen-gruppen utgörs av Salt- 
ängens Mekaniska Verkstad och  
Saltängen Industri. Gruppen tillverkar 
panndetaljer vid en delägd produktions-
enhet 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.

HUVUDKONTOR & KONTAKT:
Saltängens Mekaniska Verkstad AB
Järngatan 25, 602 23 Norrköping
Tel växel: 011-36 11 40 
E-post: info@saltangen.se

www.saltangen.se

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.
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Tillgänglighet och flexibilitet!
Med en ständigt växande efterfråga på Saltängens produkter och tjänster i södra  
Sverige, kan vi nu stolt meddela att vi startat upp en ny filial i region syd. Nedan följer 
några rykande färska nyheter från oss på Saltängen.

Filial syd – För maximal tillgänglighet
Den nya filialen har ambitionen att ytterligare förstärka vår kundservice och tillgänglig-
het i region syd. Mikael Södergård har anställts som filialansvarig region syd, detta med 
utgångspunkt från Helsingborg. Filialen kommer att supporta både de befintliga och nya 
kunderna genom att erbjuda hela Saltängens produkt-/tjänsteutbud, naturligtvis i nära 
samarbete med Saltängens produktchefer och specialister. 

Nytt intressant samarbete
Saltängen har ingått ett samarbetsavtal med Integrated Global Services, Inc. (IGS) vilket 
innebär att vi nu även kan erbjuda termisk beläggning (HVTS – High Velocity Thermal 
Spray) av bl.a. panelväggar/tak, överhettare och economizers. Saltängen har även  
kompetens att utföra HVTS inspektioner, status- och livslängdsanalyser.

• IGS erbjuder garanti på utfört arbete, ex.vis läckagegaranti på CFB pannor

• Livstidsförlängning – möjliggör senareläggning av kostsamma investeringar

• HVTS skyddar redan slitna tuber och/eller svetsöverlappning

•  Reducerad revisionstid – snabbare installation jämfört påläggssvetsning med  
exempelvis Inconel 625 (x3)

•  Förlängd tid mellan revisioner / reducera antalet oplanerade stopp – maximera  
utrustningens drifttid

• Bränsleflexibilitet / kostnadsreduktion – möjliggör eldning med diversifierade bränslen.

Saltängen bygger för framtiden
Saltängen har fått förtroendet för ytterligare ett stort byggprojekt. I uppdraget som är en 
totalentreprenad av en hal ingår förtillverkning, leverans, montage samt projektledning. 
Projektet innehåller: 

• 700 m² sandwichpaneler

• 120 m² TRP plåt

• 40 ton stålstomme

• 7 ton rörstöd

• 50 m² RDF betongbjälklag

• Trappor, gallerdurksplan och ståldörrar.

Behöver du bärande stålkonstruktioner, industrismide, sandwichpaneler eller en komplett 
hall? Oavsett vilket, erbjuder Saltängen en helhetslösning som hjälper dig att bygga för 
framtiden.

Mikael Södergård Sasa Grmusa


