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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.

Stockholm &
Uppsala län

Detta blad är avsett för bl a chefer och personer inom drift- och underhåll, verkstad samt arbetsgrupper inriktade på att spara energi, vatten, miljö etc.

Spångs ProcessTeknik ger ut ett informationsblad riktat till våra kunder. Här väljer vi att
presentera nya och förbättrade produkter inom tätningstekniken och/eller kompositbeläggning,
intressanta uppdrag och liknande. Vi hoppas att ni finner detta intressant och uppmanar er att ta
kontakt med oss för ytterligare information.
VÅR
HE
LÖ N LH ET Ny produkt 2009!
SAM
E
H ET R
Chesterton 170 - Mekanisk tätning för slurry
Chestertons 170 slurry tätning är designad att fungera i kraftig slurrymiljö samtidigt som den eliminerar
krav på kostsam spolning. Verkningsgraden för fabriken ökar pga att tätningen ej späder ut massan pga
läckage av spolvatten. Tätningen har designats utan små delar och snäva
toleranser som är känsliga för igensättning. De stora fjädrarna till de
hydrauliskt balanserade tätningsytorna är monterade helt på utsidan av
tätningen där de okulärt kan besiktas. Tätningen tillåter även relativt stora
axiella rörelser. Tätningen finns i storlekar från 38 mm till 228 mm. Hör av
er så kan vi berätta mer!
En produktbroschyr kan laddas hem från vår hemsida från fliken produkter
=> mekaniska tätningar.

Vi önskar er en varm och skön sommar!
Sommaren nalkas och många har några
veckors ledighet. Många företag har dock sina
revisioner under sommarmånaderna där de
under några veckors tid kommer att underhålla
sin utrustning. Vi kommer att vara
involverade i en del större projekt och arbeten
och kommer således att ha öppet hela
sommaren. Som vanligt går det att nå oss på
kontorsnumret under hela sommaren.
Vi önskar er alla en riktigt varm och skön
sommar!

Vår helhet - Er lönsamhet!
Påminnelse
Ni har väl inte glömt bort att anmäla er till underhållsseminariet i Stenungsbaden månadsskiftet sep/okt 2009?
Ni som inte har fått inbjudan kontakta oss så sänder vi gärna en till er. Se även vår hemsida under aktuellt.
Alla utgivna informationsblad återfinns på hemsidan under fliken ”Referenser”.
Vänligen meddela oss om du önskar att inte erhålla detta utskick i framtiden.

Spångs ProcessTeknik AB
Mekanikervägen 13
146 33 TULLINGE

Tel: 08-608 11 90
Fax: 08-608 11 91

Organisationsnr: 55 65 47 86 40
www.spangsprocessteknik.com

