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Saltängen levererar en enorm pjäs till inre hamnen i
Norrköping!
27 ton, 10 meter lång och 6 meter bred. Där har ni den totala vikten och måtten
på bron som vi under veckan levererade till det nya bostadsområdet ”inre
hamnen” i Norrköping. I vårt helhetsåtagande ingick tillverkning och montage samt
dokumentation.
Vilken tur att Saltängen har resurser i ”storleken XL” både vad gäller projektledning och
verkstad, eller hur?
”Ett första projekt och förhoppningsvis starten på en ny expansiv fas för Saltängen
vad det gäller broprojekt, om några år tror jag Saltängen bygger många broar” – Jim
Hedkrok, VD.

Kort fakta om oss
Saltängen grundades i Norrköping
år 1950 och anlitas idag av Sveriges
ledande industri- och byggföretag. Vår
unika arbetsmetod från inspektion
till revision innebär att vi tar ett
helhetsansvar för den föreslagna
och levererade lösningen. Struktur,
kapacitet och kompetens gör oss till en
komplett projektpartner inom våra fem
affärsområden.
•
•
•
•
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Energi & Process
Tillveringkningsindustri
Anläggningsindustri
Bygg & Smide
Industrirör

Stort engagemang räddar kund!

Kl. 18.00 ringer en kund i Mellersta Sverige till Saltängens jourtelefon. Kunden behöver
akut hjälp att tillverka en ny axel till en spåntransportör. Utan den står hela hyvleriet
stilla.
Jouransvarig tillsammans med en av Saltängens svarvare tar sig an uppdraget. Genom
en snabb inspektion och ett starkt engagemang kunde kunden, runt kl. 03:00, komma
och hämta den ny axeln med drivplatta. Det snabba agerandet resulterade i en nöjd
kund och ytterligare ett exempel på att vi alltid eftersträvar vår vision: ”Sveriges mest
engagerade industripartner”.

Snabbt genomslag för transmissionslösningar

Saltängen presenterade bara för några veckor sedan Anders Hall, Produktchef
för Transmission. Men redan nu kommer nästa utropstecken, en order till ett
kraftvärmeverk i mellersta Sverige på transmissionslösningar. I uppdraget ingår leverans
av detaljer, demontering av gamla kuggstänger, montage av nya kuggstänger och IPEbalk på totalt 80 meter. Uppdraget väntas sättas igång omgående.
”Tid är pengar, därför är helhetskoncept intressanta när det gäller transmission. Att
vi tillhandahåller produkten och löser allt runt omkring gör livet så mycket enklare
för kunden. Vi mäter upp och anpassar. Vi löser produkten, demonterar, monterar,
underhåller och servar. Allting med högsta kvalitet. Jag hoppas på ett eko på
marknaden.” – Anders Hall, Produktchef Transmission.

Saltängen visar framfötterna och skriver ramavtal
med sågverksjätte
Efter en flygande start på 2021 tecknade Saltängen under dagarna ett ramavtal med
ett ledande företag inom sågverksbranschen. Ramavtalet innefattar bolagets alla 14
enheter och hela Saltängens erbjudande, från Inspektion till Revision - vilket innebär att
vi kommer säkerhetsställa kundens behov som partner inom underhåll, både på kort
och lång sikt.
”Kunden har tidigare tagit del av både inspektioner och underhållsarbeten. Vi har en
bred portfölj med kvalificerade tjänster som matchar deras krav.” – Mikael Södergård,
Filialansvarig region Syd.
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