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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 bidragit till kommunens första pris Bästa tillväxt 2012!
Citat från meddelandet:
"Ni är ett av de företag som hjälp er kommun till första platsen i länet i Bästa Tillväxt 2012. Det har ni
gjort genom att öka omsättningen, öka antalet anställda och att gå med vinst i ert senaste bokslut.
Ni är ett av de företagen som med er tillväxt bidragit till kommunens placering. Vi på Syna hoppas att
ni skall kunna fortsätta er expansion och önskar er lycka till även i framtiden!
Harald Stjerna
Syna AB”

En del till ökad tillväxt är vårt UH-avtal med Syvab
Nedanstående pressmeddelande är hämtad från tidskriften U&D (Underhåll & Driftsäkerhet):
”Reningsverket Syvab (Himmerfjärdsverket), som renar avloppsvatten från södra delen av Stockholm
har tecknat ett 4-årigt avtal med Spångs ProcessTeknik i Tullinge inom området pumpar, rör, betong
och renovering.
Spångs ProcessTeknik AB uppgraderar alla typer av roterande utrustningar, nya som befintliga.
Tyngdpunkten ligger på driftsäkerhet, läckage, diffusa utsläpp, energibesparing och
reservdelsoptimering. Genom kompositbeläggning på både metall och betong ökas utrustningarnas
livslängd vilket faller väl in i ramen för Syvabs långsiktiga och metodiska arbete för en hållbar och
driftsäker anläggning.
Spångs är med i utvecklingsarbetet av pumpar och roterande utrustning tillsammans med Syvab.
Roterande utrustningar balanseras i Spångs balanseringsmaskin i serviceverkstaden alternativt i fält hos
kunden.
Spångs har på olika sätt samarbetat med Syvab sedan
mitten av 90-talet, vilket nu resulterat i att man tecknat
ett avtal som sträcker sig fyra år framåt i tiden.”
Båda artiklarna finns att läsa i sin helhet på vår hemsida
www.spangsprocessteknik.com och klicka vidare till
fliken Aktuellt.
VÅR HELHET
ER LÖNSAMHET
Syvab (Himmerfjärdsverket) sett från ovan.
Alla utgivna informationsblad återfinns på hemsidan under fliken ”Referenser”.
Författare: Jonas Fors, Spångs ProcessTeknik AB.

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

