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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.

Spångs har idag ramavtal med flera stora företag och fler är på gång
Vi på Spångs ProcessTeknik har en omfattande och gedigen kompetens när det gäller all typ av
roterande utrustningar, mekaniska axeltätningar och kompositbeläggningar. Vi kan uppgradera och
renovera alla typer och fabrikat av utrustningar med tyngdpunkt på driftsäkerhet, energieffektivitet och
miljö.
Vi utför totalentreprenad när det gäller kompositbeläggning på metall och betong på övriga typer av
konstruktioner. Arbeten utförs i vår egen serviceverkstad eller i fält.
Viktigt att veta är att vi är helt fabrikatsoberoende och med fokus på rätt funktionslösning.
Vi utför service och uppgraderingar på hydraulik- och pneumatikutrustningar, främst cylindrar. Vi har
kapacitet att även arbeta med större cylindrar med en slaglängd upp till 6 meter i vår hydraulikbänk. Vi
utför kontroll i form av provtryckningar upp till 300 bar efter utfört arbete för att säkerställa en korrekt
funktion och täthet.
I vår balanseringsmaskin från Schenk-Rotec utför vi dynamisk balansering på alla typer av roterande
utrustning. Vi har även instrument för genomförande av fältbalansering i de fall maskinutrustningen
inte enkelt kan transporteras till vår serviceverkstad. Utöver balanseringsutrustning har vi tillgång till
utrustning för mätning av eleffekt, flöden, tryck, temperatur mm för bl a beräkning av verkningsgrader
för pumpar.
Vår kompetens och bredd uppskattas av våra kunder eller samarbetspartners som vi kallar dem. Detta
har resulterat i att vi i nuläget har sex aktiva ramavtal, med en löptid på upp till fyra år, med stora
företag inom branscher som kraft- & värme, raffinaderi, avloppsreningsverk och läkemedel. De företag
vi idag har ramavtal med är följande:

Vi ser fram emot ett fördjupat samarbete med alla våra kunder, både nya och befintliga. Ett bra tecken
på att vi är efterfrågade inom industrin, över en längre tid, är att vi står i begrepp att teckna ramavtal
med ytterligare en handfull samarbetspartners.
Vi har även möjlighet att ge information och support till företag som står i begrepp att specificera
anbudsförfrågan inför tecknande av ramavtal.
VÅR HELHET - ER
LÖNSAMHET
Hör av er till oss!
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

