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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.

Hög efterfrågan på balanseringsuppdrag i vår balanseringsmaskin
Vår balanseringsmaskin går för högtryck just nu. Vi tycker givetvis att det är mycket kul att kunna svara
upp på våra kunders önskemål om balanseringar av olika roterande utrustningar. Som exempel hade vi
nyligen ett företag från Sandviken där vi genomförde balanseringar av nio objekt - tre olika dimensioner
av drivrullar. Normalt balanseras pump- och fläkthjul i kvalitetsklass G 6,3 men vi kan även tillgodose
kunder som har högre krav på noggrannhet, vilket exemplifieras nedan.

Ovan: Jesper, en av våra servicetekniker, balanserar
ett av tio fläkthjul som skall balanseras med den
högre kvalitetsklassen G 2,5. Fläkthjulen skall enligt
kunden användas i närheten av en turbin och kräver
därför högre noggrannhet.
Till höger: Bild på ett av de tio fläkthjulen monterad
i balanseringsmaskinen.
VÅR HELHET - ER LÖNSAMHET!
Alla utgivna informationsblad återfinns på hemsidan under fliken ”Referenser”.
Författare: Jonas Fors, Spångs ProcessTeknik AB.
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