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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 och Chesterton satsar för framtiden!
Vi önskar så här i slutet på året informera lite kort om kommande satsningar som Spångs och nya ägaren
Chesterton kommer att göra inför framtiden.
- Fokus inför nästa år kommer att vara större satsningar för att kunna genomföra energimätningar,
effektiviseringar och funktionslösningar runt om i Skandianvien och Europa. Detta sker genom bl a möte
på Spångs kontor i början på nästa år med Chestertons regionsansvariga för olika delar av Europa.
- Som ett led i energisatsningarna har Jonas Fors från Spångs tillsammans med två ansvariga för Asien
samt Europa deltagit i en utförandekurs i Birmingham. Kursen anordandes av BPMA (British Pump
Manufacturers Association) som utfärdar det personbundna certifikatet CPSA (Certified Pump System
Auditor). Målet med kursen är att öka nivån av professionalism inom området genom att skapa en erkänd
‘standard’ för personer som genomför analyser av pumpsystem.
- Ytterligare styrka till detta är den programvara Pipe-Flo som Spångs har införskaffat som kan användas
för t ex simuleringar av olika körsätt av pumpar i befintliga pumpsystem för energieffektiviseringar.
- Vi ser verkligen fram emot en unik konferens den 27 januari 2015 och det ser ut som att det blir en
riktigt bra uppslutning från våra kunder och det glädjer oss! Konferensen utförs i samarbete med
Chestertons återförsäljare över hela Sverige och kunderna kommer således också från hela Sverige.
Detta är bara några av satsningarna
under nästa år. Nu när året lider mot
sitt slut vill vi bara passa på att önska
just dig en riktigt

God Jul & Gott Nytt År!
Väl mött under 2015 som bjuder på
nya utmaningar!
VÅR HELHET - ER LÖNSAMHET!
Info. Vi har som vanligt öppet under mellanSpångs verkstadsbuss, nu med tomtar!
dagarna, fast med mindre personalstyrka.
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

