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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.

Pumpdagen 2014
Boka tisdagen den 7 oktober om du vill veta mer om pumpar, då går nämligen den andra Pumpdagen av
stapeln i samband med ProcessTeknik & ScanAutomatic i Göteborg.
- Pumpdagen är en kunskapsdag där branschföretagen får chansen att dela med sig av den kunskap,
erfarenhet, lösningar och innovationer som varje dag hjälper svensk industri att utvecklas och förstärka
sin konkurrenskraft, säger Mats Björkner på Pumpportalen, som har huvudansvar för programmet.
Programmet innehåller många intressanta föreläsningar av det korta koncisa slag som deltagarna tyckte
om under Pumpdagen förra året. Utöver detta kommer arrangemanget innehålla möjligheter till frågor
och kontaktytor mellan användare och problemlösare samt en teknikvandring. Huvudinriktningen för
samtliga föreläsningar och aktiviteter kommer ligga på drifts- och underhållseffektivisering av pumpar
och pumpsystem. Anmälan sker via hemsida www.svenskamassan.se, sök på ”Pumpdagen”.

Program för pumpdagen den 7 oktober 2014 på Svenska Mässan i Göteborg.

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

