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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.

Spångs är ännu en gång med i ett reportage i U&D
Vår service- och verkstadschef Jan Olsen pryder
omslaget till tidskriften Underhåll & Driftsäkerhet, nr 8, som kommer i december 2017.
Reportaget på sidorna 18-19 har rubriken ”Stora
pengar att spara på energieffektivisering”.
Själva reportaget beskriver Spångs arbete där
”tyngdpunkten ligger på att göra kundernas
utrustning driftsäkrare och energieffektivare. Det
är där kunderna kan spara in mest pengar och
samtidigt blir deras verksamhet effektivare och
miljövänligare.
- När vi hjälper kunder att energieffektivisera,
vilket är det vi helst vill jobba med, följer vi ett
eget koncept som heter FluidEfficiency”.
En annan del som berörs är vår balanseringsmaskin:
”- Det är inte så många som har en sådan i den
här regionen. Det fuskas mycket med
balansering, men vi balanserar all roterande
utrustning, säger Tommy Spång.”
Vidare beskrivs partnerskap med Spångs och
möjligheter till energieffektivisering för företag
inom i Sverige.

Hela reportaget kan ni läsa i tidningen. Har ni
inte tidningen kan man gå in på vår hemsida
www.spangs.se och vidare in på Nyheter så
återfinns det fullständiga reportaget i pdf.

Verkstads- och servicechef Jan Olsen på omslaget till
U&D nr 8/2017. Reportaget finns på sid 18-19.

VÅR HELHET - ER LÖNSAMHET!

Alla utgivna informationsblad återfinns på hemsidan under fliken ”Referenser”.
Författare: Jonas Fors, Spångs ProcessTeknik AB.

Spångs ProcessTeknik AB
Mekanikervägen 13 Atlasgatan 9E
146 33 TULLINGE 802 86 GÄVLE

Tel: 08-608 11 90
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

