Spångs Informationsblad
Vi uppgraderar alla typer av utrustningar, nya som befintliga.
Med tyngdpunkt på driftsäkerhet, läckage, diffusa utsläpp, energibesparingar och
reservdelsoptimering, allt för en bättre ekonomi & miljö.
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Stockholm &
Uppsala län

Spångs ProcessTeknik inleder det nya året 2009 med att ge ut ett informations- VÅR
LÖ HEL
blad riktat till våra kunder. Här väljer vi att presentera nya och förbättrade
NS H E
produkter inom tätningstekniken och/eller kompositbeläggning, intressanta
AM T
HE - ER
uppdrag, nya tjänster eller motsvarande för våra kunder. Vi hoppas att ni finner
T
detta intressant och uppmanar er att ta kontakt med någon av oss för ytterligare
information.

Bakgrund
Vi på Spångs har över 20 års erfarenhet av
uppgradering av roterande utrustning inom
industrin. Våra uppgraderingar sträcker sig från
den minsta 3 kW till den största 3 000 kW
pump/fläktutrustningen, samt kompositbeläggning av både betong och metall från
enstaka provbitar till hela anläggningar.

Rondering - ny tjänst
På senare tid har vi märkt av en ökad efterfrågan på
funktions- eller helhetslösningar. Som en
ytterligare satsning, förutom en större och
förbättrad serviceverkstad, startar vi även en ny
tjänst som vi kallar för rondering. Rondering är en
underhållsstrategi som bygger på förebyggande underhåll, dvs att
genom återkommande vibrationsmätningar kontrollera tillståndet
för roterande utrustning och målet är att kunna göra planerade
stopp istället för akuta åtgärder. En del företag har kommit väldigt
långt medan andra kanske önskar en del hjälp.
Vårt förslag med ronderingen bygger på minimal arbetsinsats från kundens sida samtidigt som det ger
en god inventering av maskinparken där resultatet av mätningarna visas i överskådliga rapporter med
åtgärdsförslag. Hos oss är det Jonas Fors som kommer att driva detta. Tveka inte att ta kontakt med oss
för ytterligare information.

Vi ser möjligheter och löser utmaningar tillsammans med er!

Allt som kan gå galet gör det, och vid sämsta tänkbara tidpunkt.
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