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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.

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.

Vill du att dina nya vinterdäck skall balanseras före de monteras på bilen?
Så här inför vintern, och speciellt i samband med inköp av nya däck till sin bil, ställer man krav på
firman som monterar däcken - att de skall balanseras före de monteras på bilen. Ställer du också dessa
krav? Givetvis, gör du det! Vem väljer att avstå balansering när man har köpt nya däck? Men har du
reflekterat över vilka krav du ställer när det gäller er industriutrustning? Kräver du t ex att hjulet skall
balanseras före det monteras i pumpen, fläkten osv?
Precis lika viktigt och självklart som i fallet vinterdäck, borde det vara att ställa krav på att pumphjulet
balanseras före det monteras i pumpen, speciellt om pumpen skall på reparation och då kommer att
plockas isär. Detta gäller givetvis all tänkbar utrustning som roterar - pumpar, fläktar, valsar, kvarnar
mm, men faktiskt också rotordelen i elmotorer – att balansering skall utföras. Speciellt enkelt
genomförs detta när utrustningen är isär för t ex reparation eller annan typ av underhållsåtgärder.
Vi på Spångs ProcessTeknik anser att balansering är mycket viktigt. Speciellt som de roterande
utrustningarna normalt har en avsevärt mycket högre drifttid än bilen. Det är dessutom vanligt att
roterande industriutrustning är i drift non-stop många månader i sträck.
Vi på Spångs har möjligheten till balansering i
vår balanseringsmaskin
och vi hoppas att våra
kunder efterfrågar, ställer
krav och uppskattar
denna service hos oss!
Så tänk till och våga ställ
krav nästa gång du
beställer underhåll på er
roterande utrustning!

Balansering genomförs av kvarn på vår balanseringsmaskin.
VÅR HELHET - ER LÖNSAMHET
Alla utgivna informationsblad återfinns på hemsidan under fliken ”Referenser”.

Spångs ProcessTeknik AB
Mekanikervägen 13
146 33 TULLINGE

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

Vänligen meddela oss om du önskar att inte erhålla detta utskick i framtiden.

Organisationsnr: 55 65 47 86 40
www.spangsprocessteknik.com
info@spangs.se

