
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. 

• Energi & Process
• Tillveringkningsindustri
• Anläggningsindustri
• Bygg & Smide
• Industrirör
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Huvudkontor och kontakt: 
Saltängen Mekaniska Verkstad AB
Järngatan 25, 602 23 Norrköping
Tel växel: 011-36 11 40
E-post: info@saltangen.se
www.saltangen.se

Tillsammans mot 2022!
Som tradition släpper Saltängen sin ”årsberättelse” som sammanfattar höjdpunkterna 
för 2021 och tar ut riktningen för 2022. I årets upplaga av tidningen får du möta trion 
Henrik, Erika och David som har tagit chansen att växa personligt som professionellt på 
Saltängen. Du får även ta del av några av de projekt som vi genomfört under 2021. 

Du hittar tidingen på vår hemsida eller skanna QR-koden nedan. Trevlig läsning!

Stororder på pannsidan till Saltängen
Fortsatt hög efterfrågan av Saltängens panntjänster under starten av 2022. Senast 
i raden av projekt är en order som består av att tillverka och leverera två stycken 
sidoväggar i tomdraget till större panna i Mellersta Sverige. Tillverkning och leverans 
till kund sker från vår verkstad i Tjeckien. Montage sker på plats. En helhetslösning ala 
Saltängen.
 
”Omfattning av projektet, om man ska vara lite teknisk, är tillverkning av 68 m2 
sidoväggar belagda med inconel samt termisk sprutning i panntaket. Riktigt roligt och 
en bra start på pannsidan för Saltängen 2022!” – Göran Jonsson, Produktchef Pannor 
Saltängen.

En komplett transmissionspartner!
Saltängens avdelning för transmission har hjälpt en kund i södra Sverige att byta ut en 
trasig motor på kort tid. Motorn som väger 1,2 ton och är på 132 kW ska monteras och 
installeras på plats hela 55 meter upp i luften.

”Saltängens transmissionssatsningen har verkligen fått genomslag och allt fler kunder 
ser oss som en komplett partner. Ett utmanande projekt då motorn ska monteras på så 
hög höjd, men vi på Saltängen gillar att ta oss an utmaningar” – Viktor Söderlund.

Rekordsnabb leverans!
Saltängen har fått förtroendet att tillverka stommarna till de nya bryggorna i inre 
hamnen Norrköping. I uppdraget, som har en leveranstid på sju veckor, ingår 
tillverkning, varmförzinkning och montage på plats. Det är totalt 3 bryggor varav 
den längsta mäter hela 75 meter. Totalvikten uppgår till 42 ton, vilket innebär att vi 
genomför en rekordsnabb leverans i förhållande till vikt.

”Det är otroligt roligt att vi får förtroendet, vi har tidigare levererat broar och nu detta. 
Det är både givande och intressant att kunna bidra till Norrköpings stadsutveckling” – 
Peter Holmlund, projektledare.


