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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 &
Gävleborgs 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.

Tack för besöken till vårt öppna hus!
Vi vill tacka alla som kom till vårt öppna hus i Tullinge
den 24 november! Det bjöds på tipspromenad både i vår
serviceverkstad och i kontorslandskapet! Vår uppfattning
är att det var uppskattat bland besökarna och vi hoppas att
många fick mig sig lite nya tankar och matnyttig
information - förutom den mat som stoppades i magen
från julbuffén! Här kommer några bilder från öppna huset.

Överst:
Diskussion kring
mätningar.
Underst:
Julbord, tipspromenad
och samtal kring både
roterande utrustningar
och kompositarbeten.

Vi på Spångs ProcessTeknik vill önska dig God

Jul & Gott Nytt År!

Vi har haft ett intensivt år med många nya utmaningar. Uppgraderingar har utförts på alla typer av
roterande utrustningar - stora som små. Inom området kompositbeläggning har vi gjort många arbeten
på både betong- och metallkonstruktioner där huvudmotivet är att förstärka bl a korrosion- och
erosionsegenskaperna, precis som vid beläggning av pumpar. Vi har hjälpt kunder att förlänga
livslängden på sin utrustning istället för att behöva investera i ny. Energieffektivisering och
driftoptimering är några av de områden som mycket fokus sker kring just nu och de har alltid varit
några av ledorden med våra funktionslösningar. Mätningar behövs för att bestämma en utrustnings
verkningsgrad och är värdefulla vid redovisning av resultat från uppgraderingar.
Vi tar tacksamt emot feedback från våra kunder, både positiv och negativ.
Detta driver oss mot ständiga förbättringar. För att vi skall bli ännu mer
konkurrenskraftiga och ett förstahandsval för dig planeras mycket att ske
under nästa år. Bland annat planerar vi att växa och expandera norrut i
Gävle. Mer information om detta kommer framöver!
Under kommande jul- och nyårshelger har vi givetvis öppet alla vardagar.
Alla utgivna informationsblad återfinns på hemsidan under fliken ”Referenser”.
Författare: Jonas Fors, Spångs ProcessTeknik AB.

Spångs ProcessTeknik AB
Mekanikervägen 13 Fyrisvallsgatan 26
146 33 TULLINGE 752 28 UPPSALA

Tel: 08-608 11 90
Fax: 08-608 11 91
Mail: info@spangs.se

Vänligen meddela oss om du önskar att inte erhålla detta utskick i framtiden.

Organisationsnr: 55 65 47 86 40
www.spangs.se

