
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

Vi ses väll på Underhållsmässan 2022? 
Kom och träffa oss på underhållsmässan i Göteborg den 31 maj - 3 juni! Vi kommer att 
befinna oss på plats under hela veckan. Du är varmt välkommen att besöka vår monter 
(B06:41) och ta del av vår helhetslösning inom våra affårsområden; Energi & Process, 
Tillverkingsindustri, Anläggningsindustri, Bygg & Smide samt Industrirör. 

Vi visar upp reservdelar, produkter och tjänster som gör livet enklare för dig som kund. 
Med hjälp av vår kunniga personal och expertis på plats, försöker vi svara på alla dina 
frågor kring vårt erbjudande. 

Kika förbi, så snackar vi mer!    Monter: B06:41

Stort tack Stefan för 40 engagerade år!
Idag lämnar Stefan in nycklarna och vi tackar honom för allt han gjort för Saltängen. 
Stefan har alltid haft ett brinnande engagemang och vilja att ställa upp för sina 
medarbetare, kunder och företaget. Han är en stor del till att Saltängen idag upplevs 
som en av Sverige mest engagerande Industripartner. Vart än Stefan varit och arbetat 
har alltid kunder önskat honom tillbaka, det säger det mesta om vilket engagemang och 
kunskap han har, vi kommer sakna dig. Återigen stort tack och njut av en välförtjänt 
pension.

”Vi brukar internt prata om att vara en Saltängare och leva efter våra värderingar. Det 
innebär att vara engagerad, noggrann och öppen. Stefan är ett typexempel på hur en 
Saltängare ska vara och uppträda. Jag vill rikta ett stort tack till Stefan och även om 
han nu går i pension vet han var vi finns och han är alltid välkommen in på en kaffe.” – 
Christer Thorn.

Saltängens nya tjänst får din verksamhet att snurra.
Traditionell övervakning av maskiner och motorer kan både vara tids- och 
resurskrävande, men med hjälp av Saltängens nya tjänst SMART-Övervakning blir 
din vardag betydligt enklare och tryggare. Att kunna identifiera eventuella skador, 
onormala vibrationer, obalanser eller uppriktningsfel på din utrustning är en 
förutsättning för att bedriva en effektiv verksamhet och undvika oplanerade stopp.

Till grund för SMART-Övervakning används Schaeffler OPTIME, en trådlös 
tillståndsövervakning som mäter vibrations- och temperaturförändringar över tid. 
Om eventuella brister identifieras och kräver åtgärder tar vi ett helhetsansvar för den 
förslagna lösningen. Vi har ett komplett produktutbud inom transmission och lager, 
vilket innebär att du endast behöver en kontakt för övervakning, produktleverans och 
montage.

”En innovativ tjänst som tar Saltängen och våra kunder in i Industri 4.0. Det ger en ny 
dimension i våra kunders verksamhet. Vår nya tjänst visar återigen på att vi alltid strävar 
efter att göra livet enklare för våra kunder” – Viktor Söderlund.


