Helhetslösningar för

TOTALRENOVERING
AV CISTERNER

VI TAR HAND OM ALLT!
Från inspektion till slutdokumentation.
Vi tar ansvar för hela cisternrenoveringen.

Cisternrenovering
Takplåt
Takbalk

Industriräcke

Vindeltrappor

Fasadplåt

Rörbrygga

Rör

Stegar/
Lejdare

Rörstöd

Ett urval av
våra projekt
Värmeslingor
Randplåt
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Cistern Mellersta Sverige
Uppdrag/fakta: Totalansvar för hela projektet, från inspektion
till slutdokumentation. Renovering av tak och botten
inklusive målning. Cisternens storlek: 23 meter i diameter.
Genomförande i verkstad: Förtillverkning av balk och
plåt. Innehöll moment som skärning, bockning och valsning,
detta av både balk och plåt.
Genomförande på plats: 6 svetsare/grovplåtslagare,
arbetsledning och Bas U + Bas P under 16 veckor.

Fakta om Saltängens helhetslösningar för totalrenovering av cisterner.
Applikationsområden

3.

2.

Cistern Mellersta Sverige

Cistern Mellersta Sverige

Uppdrag/fakta: Renovering av tak och botten men
även nytt påstick för insticksvärmare. Cisternens
storlek: 22 meter i diameter.
Genomförande i verkstad: Förtillverkning av plåt.
Innehöll moment som skärning, bockning och valsning.
Genomförande: 5 svetsare/grovplåtslagare i snitt
under 12 veckor.

Uppdrag/fakta: Renovering av tak och botten.
Cisternens storlek: 20 meter i diameter.
Genomförande i verkstad: Förtillverkning av plåt.
Innehöll moment som skärning, bockning och valsning.
Genomförande: 5 svetsare/grovplåtslagare i snitt
under 11 veckor.
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TOPPEN

MITTEN

• Byte av hela taket
– Byte av takbalk
– Byte av takplåt
• Ut-/invändig målning (gäller
även insida mantel + botten)
• Isoleringsarbeten

• Byte av mantelplåt
• Tillverkning/byte av
– Trappor
– Lejdare
– Takräcke
– Landgång
• Ställningar

Underhållstjänster

Verkstad & Tillverkning

• Entreprenad/projektpartner
• Experttjänster
– Inspektion
– Dimensionering av cistern
– Ritningar

Norrköping
• Förtillverkning
• Svep och balkar
• Skärning, bockning
och valsning
Hos kund
• Demontering och montering

BOTTEN
• Byte av randplåt
• Byte av hela golvet
• Värmeslingor
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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

