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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.

Vi har som vanligt öppet hela sommaren!
Sommaren närmar sig, även om vi redan har haft några
riktigt varma och sköna dagar. Många går på sommarledighet och semester samtidigt som många industrier har
sina revisioner just under sommarmånaderna.
Vi kommer som vanligt att ha öppet hela sommaren då vi har
många arbeten inbokade. Men tveka ändå inte att ta kontakt
med oss vid behov så skall vi göra vårt bästa för er
utrustning, stort som smått!
• All typ av roterande utrustningar.
• Uppgradering och renovering oberoende av fabrikat.
• Mekaniska axeltätningar.
• Totalentreprenad kompositbeläggning på metall och betong.
• Balansering - statisk och dynamisk i fält eller i vår verkstad.
• Arbeten i fält eller i egen serviceverkstad.
• Tyngdpunkt på driftsäkerhet, energieffektivitet & miljö.
• Analyser, utredningar och mätningar.
Spångs ProcessTeknik är helt
fabrikatsoberoende med fokus på rätt
funktionslösning.
VÅR HELHET - ER LÖNSAMHET!

Bilder på balansering av pumphjul i
vår balanseringsmaskin, uppgradering
av mindre pumputrustning samt
monterad av delad tätning.

Vi på Spångs ProcessTeknik önskar dig en varm och skön sommar!
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

