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.

Vi tackar för bra uppslutning på vårt öppna hus!
Vi på Spångs ProcessTeknik hade ett välbesökt och uppskattat öppet hus torsdagen 12 april. Det var ett
70-tal personer bestående av både helt nya och givetvis även många gamla kunder som hade valt och
tagit sig tid att komma till oss vilket vi uppskattar. Kunderna representerade följande branscher:
- Kraft & värme
- Vatten & avlopp
- Raffinaderi
- Massa & papper
- Läkemedel
- Sjöfart
- Kommuner
- Pumptillverkare
- Fastighetsunderhåll
I serviceverkstaden hade vi ett
antal stationer där vi förevisade
våra produkter och tjänster med
funktionslösningar:
• Mekaniska tätningar
• Kompsitbeläggningar
• Hydraulikbänk
• Balanseringsmaskin
• Effekt- och energimätningar
• Luftrening
Kunderna gavs möjlighet till
erfarenhetsutbyte under lättsamma
former. Vi tackar alla deltagare för
visat intresse, trots det lite kyliga
vädret. Vi tar gärna emot feedback
i vår strävan att alltid förbättra oss.
Vinnaren av förstapriset valde ett
par solstolar till sommaren.

Överst är prisutdelning från tävlingen som gick ut på att gissa hur lång tid det skulle ta
för vår servicetekniker Fredrik Johansson att köra en uppbyggd trialbana (nederst).

Vår helhet - Er lönsamhet!
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
info@spangs.se

