
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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Första installationen av SMART-Övervakning.
Saltängen har genomfört den första installationen av Smart övervakning hos en kund i 
mellersta Sverige med Schaefflers OPTIME.

För att undvika framtida oplanerade stopp letade kunden efter en kostnadseffektiv 
tillståndsövervakning där resultatet ger en enkel överblick, precis detta kunde Saltängen 
leverera med hjälp av OPTIME.

Schaefflers lösning OPTIME består av trådlösa sensorer, gateway och den digitala 
serviceplattformen. Sensorerna övervakar maskinerna och utrustning och levererar en 
professionell och enkel analys till kunden. Systemet upptäcker problem, larmar och ger 
information om den möjliga felkällan innan problemet leder till ett produktionsstopp.

Ny Saltängare till vår verkstad!
Vi välkomnar Jim Olovsson till Saltängen. Jim kommer främst att arbeta som svarvare på 
vår maskinverkstad.

”Jag är övertygad om att Jim kommer passa bra in i maskinverkstadsgruppen där 
han kommer bidra med både kunskap och engagemang. Vi behöver nya Saltängare 
till vår verkstad, så om du är intresserad är det bara att höra av sig!” – Lars Hedkrok 
verkstadschef.

Saltängen rustar vidare
Vi på Saltängen är glada att välkomna Ulrika Björn som ny KMA chef. Ulrika har en 
gedigen erfarenhet och har tidigare varit kvalité och miljöchef på både Gränges och 
senast Stavsjö. Eftersom vi på Saltängen värderar säkerhet högt hoppas vi på att 
stärka den både i vår egen verkstad och hos våra kunder på site. Välkommen till ett 
sammansvetsat gäng Ulrika.

”Jag är övertygad om att Ulrika kommer bidra med mycket kunskap och idéer kring vårt 
arbete med säkerhet, miljö och kvalité. För oss är det viktigt att kunna leverera tjänster 
och produkter på ett säkert sätt med hög kvalité!” - Mathias Joelsson, COO. 

Nyhet! SMART-renovering
Under en pågående revision hos en kund i Västra Sverige tog Saltängen hem en 
bränslecellmatare med vikten 3,8 ton. Med hjälp av vår flexibla verkstad utfördes 
översyn, service och polering av rotor, byte av lager samt mätningar av slitage. Med 
följande återleverans gavs en detaljerad rapport till kund.

”Ett unikt erbjudande, där vi tack vare SMART-inspektion kan ge kunden ett bättre 
underlag för att planera sin revision. Vi tar sedan under revisionen hem delar till vår 
verkstad, renoverar och reparerar dessa och ger kunden en detaljerad rapport på vad 
som utförts, SMART-renovering. Allt för att kunden ska ha bästa förutsättningar för 
att styra sin anläggning. Vill ni veta mer kring vårt nya koncept SMART-renovering, 
kontakta mig.” – Anders Hall, Försäljning.


