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Expertis och ständiga nya lösningar!
Saltängen vill passa på och önska alla kunder, leverantörer och medarbetare ett stort
lycka till inför det nya verksamhetsåret 2019. Nu kör vi! Nedan följer några rykande
färska nyheter från oss på Saltängen!

Två experter ansluter till Saltängen!
Två verkliga experter inom varsitt affärsområde valde under början av 2019 och
ansluta till Saltängen. Vi är glada och kunna välkomna Pertti Järvensivu och Nenne
Lejonqvist till oss.
Pertti har en livslång erfarenhet av industrirör vilket började redan på Calor-tiden.
Efter det var han även en av delägarna till Ferroweld i Norrköping. På Saltängen
kommer Pertti arbeta som projekt- och montageledare.
Nenne ansluter som en fortsatt satsning på byggnadsindustri och har även han en
livslång erfarenhet fast då inom byggnadsbranschen. Nenne har de senaste femton
åren specialiserat sig på färdiga hallar. På Saltängen kommer Nenne gå in i vår redan
starka bygg-grupp och utveckla vårt nya koncept ”Saltängen-hallen”. Saltängenhallen innebär en helhetslösning för våra byggkunder, där vi sköter alltifrån projektering, tillverkning och montage. Hallarnas användningsområden är exempelvis
lagerhallar, idrottshallar, industrihallar m.m. Håll ögonen öppna och återigen,
välkomna Pertti och Nenne.

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.

Unik lösning levererad till asfaltverk
Saltängen levererade nyligen en kundunik lösning till ett asfaltverk i mellersta
Sverige. Kunden var missnöjd med att det tidigare materialet i ett stup slitits för fort.
Efter inspektion blev Saltängens lösning att montera dit keramik istället för det tidigare
materialet. Bytet av material ska förhoppningsvis medföra längre livslängd med färre
stopp och byten, alltså en mindre påverkan på miljön. Som grädden på moset ledde
också materialbytet till en stor kostnadsbesparing för kunden. Förutom projektet ovan
utförde Saltängen även påsvetsning av hardox slitplåtar på en trumma.
– Vi arbetar ständigt med unika lösningar för våra kunder. Låt oss titta på dina
problem. – Kennet Lundgren, Arbetsledare.

Reningsverk anlitar Saltängen

Saltängen utförde för några dagar sedan ett planerat arbete på ett reningsverk i
norra Sverige. I arbetet ingick installation av polymerpump, fläns med mixer samt
bypass med ventiler.
– Planerat eller akut, stort eller litet, vardag eller helg, det spelar ingen roll. Våra
duktiga anställda finns alltid tillgängliga och vi gör allt för att lösa dina problem
– Stefan Låås, projektledare Industrirör.
– Med vår flexibla organisation ska inget arbete vara omöjligt, vi arbetar från
Haparanda i norr till Smygehuk söder – Jim Hedkrok, VD.
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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.

