Förebyggande underhåll eller akut hjälp?

Vi ställer alltid upp!
Du når oss när som helst
Somliga tror oss knappt när vi säger att vi alltid ställer upp.
Men det är så vi på Saltängen fungerar. Anledningen är enkel:
Vi vet hur viktigt det är att hjulen snurrar i din verksamhet.
Därför är vi tillgängliga 24 timmar om dygnet, årets alla dagar.
Du får rätt hjälp direkt
Saltängens kundmottagare har lång erfarenhet och massor
av rutin. Därför kan du lugnt räkna med säkra svar och
relevanta lösningsförslag oavsett om läget är akut eller
behoven mer långsiktiga.
Du behöver bara en kontakt
Oavsett storleken på projektet behöver du bara en kontaktperson på Saltängen. Allt för att det ska bli så enkelt och
smidigt som möjligt för dig. Med utgångspunkt från vår
kompletta värdekedja säkerställer vi kvalitet, säkerhet och
trygg styrning genom projektets alla faser. Branschens bästa
service får du på köpet. Välkommen till Saltängen!

Lars Hedkrok och Teuvo Tainio
skapar lösningar för en kund.

Saltängens fem affärsområden:

ENERGI & PROCESS

TILLVERKNINGSINDUSTRI

ANLÄGGNINGSINDUSTRI

BYGGSMIDE

INDUSTRIRÖR

Lösningar för kraftvärmeverk, pappersbruk
och sågverk.
Energiproduktionen och
dess omgivande processer
är hjärtat i din verksamhet.
Vi hjälper dig med alla
former av underhållsprojekt
och snabba, akuta insatser.

Lösningar för alla delar av
din produktionsprocess.
Vi hjälper dig optimera
driften och minimera risken
för driftstörningar genom
förebyggande underhåll,
service och reparationer
av den mekaniska
utrustningen.

Lösningar för krossar,
asfalt och cementanläggningar.
Din utrustning utsätts för
tuffa tag. Förutom underhåll,
service och reparationer
erbjuder vi egenutvecklade
produkter som ökar
effektiviteten.

Lösningar för
CE-godkända
stålkonstruktioner.
Vi erbjuder skräddarsydd
tillverkning, ytbehandling och
montering av exempelvis
trappor, landgångar,
utrymningsvägar, telferbalkar,
stommar och balkar.

Lösningar för underhåll och
projekt inom trycksatta rör.
Dels erbjuder vi ett komplett
tjänsteutbud inom underhåll,
renovering, reparation och
tillverkning. Dels är vi en kraftfull projektpartner med unik
kapacitet och erfarenhet av
komplexa projekt.

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

www.saltangen.se

PANNPRODUKTER &
REFERENSUPPDRAG

1.

AVFALLSPANNA SÖDRA SVERIGE
Uppdrag/fakta: Tillverkning och montage av två
konvektioner i en avfallspanna (CFB). 204 fenade
tuber (60,3x6,3 mm) med 8 slingor (38,0x4,0 mm)
per tub, 16Mo3.
Genomförande: Totalt 22 svetsare/montörer under
14 dagar (2017).

Saltängen erbjuder Nordens starkaste
helhetslösning för panndelar. Låt dig inspireras.
Pannan är hjärtat i din produktion. Därför vill vi med den här broschyren
inspirera dig med ett antal exempel på hur vi på Saltängen hjälper kunder att
optimera driften och tillgängligheten i sin energiproduktion. Hemligheten?
Vi kombinerar egen tillverkning i Tjeckien med ett komplett underhålls- och
industriserviceerbjudande i Norden. Trevlig läsning!
All hjälp du behöver. Hela vägen från bränsleintag
till pannhus, panna och askhantering.
En störningsfri energiproduktion bygger på att samtliga
delar fungerar och samverkar. Därför har vi utformat en
helhetslösning speciellt för kraftvärmeverk, pappersbruk
och sågverk. Vi hjälper dig inom fyra områden:
Bränsleintag, Pannhus, Panna och Askhantering. Och
du behöver bara en kontakt för alla dina behov.

Unikt nytillverkningskoncept hjälper dig spara tid
och sänka kostnader!
Att anskaffa reservdelar till pannan blir alltför ofta en
dyr och långsam process. Därför har vi skapat ett
koncept som löser allting snabbare, säkrare och mer
kostnadseffektivt. Dessutom kan vi modifiera och
förbättra delarna så att prestanda och livslängd ökar
jämfört med originalet. Nytillverkning lönar sig!

Kraftfulla resurser. Skräddarsydda för dig.
Med Saltängen som partner får du kvalificerad hjälp i
alla delar. Vi ställer upp akut om problem uppstår. Och
vid revision och planerade underhållsstopp ser vi till
att alla moment samordnas med precision. Tack vare
en unik tjänsteportfölj, starka personella resurser och
egen panndelstillverkning i Tjeckien kan vi skräddarsy
effektiva lösningar som möter dina behov och krav.

Saltängens flöde vid nytillverkning av panndelar:

2.

AVFALLSPANNA SÖDRA SVERIGE
Uppdrag/Fakta: Montage av två
sandlåsöverhettare i avfallspanna.
Genomförande: Totalt 14 svetsare/montörer under
7 dagar (2017)

Du behöver bara en kontakt. Ring Saltängen på 011-36 11 40 så berättar vi mer om Nordens effektivaste
totallösning för pannunderhåll och nytillverkning av panndelar. www.saltangen.se
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3.

7.

AVFALLSPANNA SÖDRA SVERIGE

AVFALLSPANNA MELLANSVERIGE

Uppdrag/fakta: Tillverkning och installation av
frontvägg i torndraget i en avfallspanna (CFB). 20
paneler (60,3x5,0 mm, ca 105 m2), 16Mo3.
Genomförande: Totalt 22 svetsare/montörer under
14 dagar (2017).

Uppdrag/fakta: Renovering och installation
av Intrex (tertiäröverhettare, tub 1.4550
63,5x10,0mm/10CrMo9-10 63,5x8,8 mm).
Genomförande: Totalt 7 svetsare/montörer under
11 dagar (2017).

4.

AVFALLSPANNA MELLANSVERIGE
Uppdrag/fakta: Renovering och reparation av
överhettare (19 slingor 44,5x5,6 mm 16Mo3) samt
påläggssvetsning i eldstaden.
Genomförande: Totalt 12 svetsare/montörer under
7 dagar (2017).

5.

AVFALLSPANNA SÖDRA SVERIGE
Uppdrag/fakta: Tillverkning och installation av
konvektion. 4 flaggtuber (tub 60,3x4,0 mm, 12
slingor totalt 33,7x4,0 mm, P235GH).
Genomförande: Totalt 6 svetsare/montörer under 8
dagar (2017).

6.

PANNA SÖDRA SVERIGE

8.

AVFALLSPANNA MELLANSVERIGE
Uppdrag/fakta: Tillverkning och installation
av kamfläns ECO (fenade rör) med tillhörande
förbindelselådor i en avfallspanna (CFB). 88
moduler, fenade tuber 38x3,6xmm, 3 förbindelserör
168,3x8,0mm, 4 förbindelselådor 273x10mm,
P235GH.
Genomförande: Totalt 12 svetsare/montörer under
21 dagar (2017).

Uppdrag/fakta: Tillverkning och installation av
väggpaneler i eldstad. 9 tuber 60,3x5,0 mm,
16Mo3.
Genomförande: Totalt 4 svetsare/montörer under 8
dagar (2017).
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9.

11.

OLJEPANNA SÖDRA SVERIGE

PANNA SÖDRA SVERIGE

Uppdrag/fakta: Renovering och reparation
av oljepanna. Tillverkning och installation av
2 konvektioner (1400 slingor 32,0x4,0 mm, 70
väggtuber 76,1x4,0 mm, P235GH), bockat golv i
eldstad (68 bottentuber 76,1x4,0 mm P235GH) och
väggtuber på sido-, front och bakvägg (76,1x4,0
mm P235GH, ca 900 montagesvetsar).
Genomförande: Totalt 12 svetsare/montörer under
11 veckor (2017).

Uppdrag/fakta: Tillverkning och installation av
väggpaneler i eldstad. 30 tuber 60,3x4,5 mm,
16Mo3.
Genomförande: Totalt 10 svetsare/montörer under
10 dagar (2017).

12.

AVFALLSPANNA SÖDRA SVERIGE
Uppdrag/fakta: Installation av väggpaneler (130
tuber 57,0x5,0 mm), blockade gittertuber (12 tuber,
89,9x5,0 mm) och ECO tuber (66 tuber, 38,0x4,0
mm) . Alla tuber P235GH påläggssvetsade med
Inconel 625.
Genomförande: Totalt 45 svetsare/montörer under
18 dagar (2017).
13.

AVFALLSPANNA SÖDRA SVERIGE
Uppdrag/fakta: Tillverkning och installation av 2
centrumrör till cykloner i en avfallspanna (CFB).
Genomförande: Totalt 10 svetsare/montörer under
10 dagar (2017).
10.

AVFALLSPANNA MELLANSVERIGE
Uppdrag/fakta: Tillverkning och installation
av kamfläns ECO (fenade rör) med tillhörande
förbindelselådor i en avfallspanna (CFB). 88
moduler, fenade tuber 38x3,6xmm, 3 förbindelserör
168,3x8,0mm, 4 st förbindelselådor 273x10mm,
P235GH.
Genomförande: Totalt 12 svetsare/montörer under
21 dagar (2017).

14.

15.

PANNA SÖDRA SVERIGE

ROSTERPANNA SÖDRA SVERIGE

Uppdrag/fakta: Tillverkning och installation av
bockade bottentuber.
Genomförande: Totalt 10 svetsare/montörer under
10 dagar (2017).

Uppdrag/fakta: Renovering och reparation av
roster (tuber 60,3x6,3 mm, 16Mo3).
Genomförande: Totalt 10 svetsare/montörer
under 10 dagar (2017).

17.

16.

ROSTERPANNA MELLANSVERIGE
Uppdrag/fakta: Renovering och reparation
av
2 roster.
Genomförande: Totalt 6 svetsare/montörer
under 10 dagar (2017).

6 | Referensprojekt Panndelar

AVFALLSPANNA MELLANSVERIGE
Uppdrag/fakta: Tillverkning och installation
av manlucka inklusive tillhörande tryckkärl.
Genomförande: Totalt 4 svetsare/montörer
under 10 dagar (2017).
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19.

23.

AVFALLSPANNOR SÖDRA SVERIGE

PANNA SÖDRA SVERIGE

Uppdrag/fakta: Tillverkning och installation av 2
konvektioner (2x88 tuber 60,3x5,0 mm, 2x44 slingor
38,0x4,0 mm), i två avfallspannor. Tuber P235GH
med påläggssvetsning Inconel 625.
Genomförande: Totalt 18 svetsare/montörer under
14 dagar (2016).

Uppdrag/fakta: Tillverkning och installation av
panelväggar, bockad bakvägg med luftdysor
(60,3x4,5 mm, ST35.8) och manlucka i eldstad.
Genomförande: Totalt 20 svetsare/montörer under
14 dagar (2015).

20.

24.

AVFALLSPANNA SÖDRA SVERIGE

AVFALLSPANNA SÖDRA SVERIGE

Uppdrag/fakta: Tillverkning och installation av ECO
med tillhörande förbindelselådor och casing. Tub
48,3x5,6 mm, 3x3x20 slingor, P235GH.
Genomförande: Totalt 12 svetsare/montörer under
14 dagar (2016).

21.

Uppdrag/fakta: Tillverkning och installation av
2 överhettare (112 slingor, 38,0x5,0/6,3 mm,
13CrMo44) och bakvägg (tub 51,0x5,0 mm, 40 m2,
16Mo3).
Genomförande: Totalt 20 svetsare/montörer under
14 dagar (2015).

22.

AVFALLSPANNA MELLANSVERIGE

Uppdrag/fakta: Tillverkning och installation av av
överhettare (38 slingor,44,5x5,6 mm, 13CrMo44)
och panelväggar i eldstaden (57, 0x5, 0 mm, 25 m2,
13CrMo44).
Genomförande: Totalt 12 svetsare/montörer under
7 dagar (2016).
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AVFALLSPANNA SÖDRA SVERIGE
Uppdrag/fakta: Roster- och
tryckkärlsrevision.
Genomförande: Totalt 18 svetsare/montörer
under 14 dagar årligen (2012–2017).
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Het Saltängen-nyhet:

Reservdelar till pannans innersta!
Enklare. Snabbare. Mer kostnadseffektivt.
Med reservdelar från Saltängen till pannans
förbränningssystem sparar du både tid
och pengar.
Delar för alla behov. Och extremt korta ledtider.
Behöver du delar som till exempel rosterplattor,
mothåll eller T-bars till rosterpannan? Eller luftdysor,
slitplåtar och temperaturfickor till fluidbädden? Vi
har erfarenheten och kompetensen, och dessutom

NYHET!

erbjuder vi konkurrenskraftig kvalitet, prisnivå och
leveransförmåga baserat på ett starkt verkstadsnätverk.
Smartare underhåll och revision genom
helhetslösningar.
Vi hjälper dig med demontering, tillverkning och
installation. Och vid behov mäter vi den gamla delen
och tar fram ritningar. Ett tips: Inkludera reservdelsbyte
vid den årliga revisionen. Ett smart sätt att optimera
nyttan av det förebyggande underhållet.
Ring 011-36 11 10 så berättar vi mer.

Saltängen i Norrköping:

Saltängen i Tjeckien:

Saltängens verkstad i Norrköping löser
det mesta inom renovering, reparation
och nytillverkning, och hjälper dig även i
akuta lägen.

Vår egen panndelstillverkning i Tjeckien ger
dig unika möjligheter att optimera driften
och sänka kostnaderna – kortsiktigt och
långsiktigt.

Vinn tid och sänk dina livscykelkostnader
Saltängens verkstad i Norrköping fokuserar på
renovering och reparation, samt nytillverkning av
special-produkter och -delar. Kombinationen av
spetskompetens, tillgänglighet och överlägsen
flexibilitet gör att vi kan optimera lösningar för
dina behov, och säkerställa snabba leveranser
som motsvarar dina krav och bidrar till lägre
livscykelkostnader.

Skräddarsydd tillverkning och korta ledtider
Vårt dotterbolag i Tjeckien tillverkar allt från panelväggar till överhettare och economizers. Den 4500
kvadratmeter stora verkstaden är en av Europas
modernaste och fullutrustad med bland annat svetsrobot, panelsvetsmaskiner, panelbockningsmaskin och
rörbockningsmaskiner. Hög produktionskapacitet och
snabba transporter bidrar till en effektiv logistikkedja.

Sveriges mest flexibla
och kompletta verkstad?

10 | Referensprojekt Panndelar

En av Europas modernaste
fabriker för panndelar.
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