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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.

Vi utför alla typer av balanseringar i vår nya balanseringsmaskin
Spångs ProcessTeknik har den senaste tiden genomgått en hel del förändringar. Vi har flyttat till större
lokaler för att även kunna serva våra kunder som har stora utrustningar. Vi har anställt mer personal för
att täcka den ökade efterfrågan på våra helhetslösningar och tjänster. Den senaste månaden har vi utökat
vår lokalyta ytterligare i Tullinge för att få plats med vår nya balanseringsmaskin som installerats under
november 2009.
Med den nya balanseringsmaskinen kan vi balansera pumphjul, fläkthjul, cylindrar, valsar, dvs all typ av
roterande utrustning. Vi kan göra både 1-plans och mer komplicerade dynamiska balanseringar i flera
plan. Är du intresserad av att få en visning på balanseringsmaskinen så tveka inte att höra av dig.
Maskinen klarar följande dimensioner på utrustning:
Diameter:
1800 mm
Längd:
4500 mm
Axeldiameter:
220 mm
Liksom tidigare erbjuder vi även balanseringar på plats hos
kund i anläggningen i de fall utrustningarna ej enkelt är
demonterabar för transport till vår serviceverkstad.

Välbesökt öppet hus
Spångs ProcessTeknik hade ett
mycket välbesökt och uppskattat
öppet hus fredagen 4 dec. Det var
ett 80-tal personer som bjöds på
julbord och samtidigt fick se vårt
kontor, lager och serviceverkstad
samt vår nya balanseringsmaskin i
Tullinge.
Kul att så många var intresserade
och hade möjlighet att delta!
Vinnaren av tipspromenaden
kommer personligen att meddelas
och få mottaga 1a pris.

Vår helhet - Er lönsamhet!

Överst syns ett pumphjul som balanseras. Nedan en bild från vårt öppna hus som var
mycket uppskattat av deltagarna.

Vi vill också passa på att redan nu önska just dig en riktig God Jul & ett Gott Nytt År!
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

