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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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.

Detta informationsblad från Spångs ProcessTeknik riktas till våra kunder, befintliga som nya.
Här väljer vi att presentera nya och förbättrade produkter inom tätningstekniken och/eller
kompositbeläggning, speciella uppdrag och liknande. Vi hoppas att ni finner detta intressant och
uppmanar er att ta kontakt med oss för ytterligare information.

Tack för stor uppslutning under vårt öppna hus i april
Spångs ProcessTeknik hade ett mycket välbesökt
och uppskattat öppet hus i mittan av april. Det var
ett 80-tal personer från olika företag från
processindustrin och VA som kom till oss i
Tullinge där vi bjöd på lunch i form av enklare
sommarbuffé. Besökarna fick samtidigt möjlighet
att se vår verksamhet, kontor, lager och serviceverkstad. Vi visade upp olika typer av applikationer
och utrustningar i de pågående projekten som vi
arbetar med just nu. Då vi är helt fabrikatsoberoende med våra funktionslösningar fanns det
objekt från flera fabrikat att titta på t ex sjövattenpumpar, flerstegspumpar, fläktar, fundament, kvarnar, växellåda, skruv,
ventiler, luftrenare mm.
Tommy Spång genomförde en presentation där frågor hade vävts in som
deltagarna fick svara på.
1:a pris fick Bo Dahlberg från Kockums (Muskö), åtta andra vinnare fick välja
vinst från ett prisbord.
Ytterligare underhållning stod vår servicetekniker (och även Sverigemästare
2008) Fredrik Johansson för då han genomförde en mindre trialuppvisning
innehållande diverse spektakulära konster med motorcykel.
Kul att så många var intresserade och hade möjlighet att delta!
Bildcollage
från det välbesökta öppna
huset hos
Spångs i
mitten av
april.

Alla utgivna informationsblad återfinns på hemsidan under fliken ”Referenser”.
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