Maj 2013
Nr 51

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.

Portabel och smidig kompositspruta visades under öppet hus
Vi på Spångs ProcessTeknik hade ett uppskattat öppet hus torsdagen 18 april. Det var ett 70-tal personer
bestående av både helt nya och givetvis även många befintliga kunder som hade valt att komma till oss
vilket vi värdesätter. Kunderna representerade följande branscher:
- Kraft & värme
- Vatten & avlopp
- 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 på metall
och betong
• Hydraulikbänk
• Balanseringsmaskin
• Mättjänster
• Luftrening
I vår spolhall förevisades en
mycket smidig spruta för
kompositbeläggning i fält.
Kunderna gavs möjlighet till
erfarenhetsutbyte under
lättsamma former. Vi tackar alla
deltagare för visat intresse, trots
de blöta och kyliga vädret.
Förstapriset i form av ett skelett i
rostfritt hamnade i Gnesta
kommun, grattis!

Överst: Tommy
Spång informerar
ståendes mellan en
uppgraderad pump
och den gula
Corvetten (vilken
nu är såld).
Nere till vänster:
Förevisning av den
nya portabla
kompositsprutan.
Nere till höger:
Förstapriset som
hamnade i Gnesta
kommun.

VÅR HELHET - ER LÖNSAMHET

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

