Majsol och bråda dagar!
Hoppas ni alla njuter av det underbara majvädret nu när det närmar sig sommar. På Euromekanik är det full fart och vi
ser fram emot en intensiv fas fram till semestern. I detta nyhetsbrev har vi lite mer fokus på vad vi gör inom Energigas
där vi nu även hjälper kunder i Norge och Danmark. Vi har därför varit på såväl de Norska som de Danska gasdagarna
och laddar nu om för de Svenska Gasdagarna i Falkenberg senare i veckan.
Missa inte heller att vi fortsätter växa med såväl spännande medarbetare som nya produkter. Läs gärna om de
skräddarsydda isolationsskydden lite längre ner. Allt för att spara energi och värme. Vi ses i värmen...
Peter Rydebrink, VD Euromekanik AB

Energigas- en energiform med framtiden för sig
Energigas har på senare ur utvecklats till en allt mer betydelsefull energikälla och kommer att spela en allt viktigare
strategisk roll i framtidens energisystem. Inte minst i takt med att de fossila energikällorna fasas ut och kärnkraften
avvecklas.
Euromekaniks specialistkompetens är just att kombinera olika former av energigas utifrån varje kunds krav på
prestanda och funktion. Resultatet är effektiva system för exempelvis debitering och blandning.
En av fördelarna med att ta hjälp av en specialistaktör som oss på Euromekanik, är just att säkerställa att systemen
lever upp till strikta säkerhetskrav, normer och regler som måste följas samt att kundanpassade energigassystem även
kan bidra till en lönsam och trygg drift.
Vi har lång erfarenhet av att blanda olika gaser enligt given specifikation. Kontakta oss gärna om du vill rådgöra med
oss hur vi på bästa sätt kan hjälpa dig.
Peter Rydbrink, telefon 031 780 56 10 eller peter.rydebrink@euromekanik.se

Rapport från gasdagarna i Norge,
Danmark... och inför Falkenberg i maj
Gasdagar, Gasdagar, Gasdagarna
I år är Euromekanik mer aktiva än någonsin när det
gäller att ställa ut och medverka på Gasdagar. Vi har
redan i år hunnit med de Norska Gasdagarna i
Trondheim och de Danska Gastekniska Dagarna i
Billund med gott resultat.
Vi tycker det är väldigt roligt att knyta nya kontakter och
kunna hjälpa kunder även i Norge och Danmark. På
bilden ser ni ett exempel från mässan i Danmark.

Snart är det dock dags för de Svenska Gasdagarna i
Falkenberg och vi ser som vanligt fram emot att kunna
träffa alla i branschen och diskutera vad som händer i
Energigas-Sverige. Vi ses där.

Ny leverantör - Insultech
Nu har vi fått in en ny leverantör, Shannon Insultech
som tillverkar återanvändbara isoleringssystem för
armatur och rör som är enkla att ta av och på. Att
isolera armatur minskar energiförbrukning och oljud.
Tillverkningen sker med CNC och Shannon har en
CAD-databas med de flesta armaturer för snabb och
precis tillverkning.
Läs mer på vår hemsida
http://www.euromekanik.se/produktomraden/
processventiler/ eller kontakta Mikaela Flodin på telefon
031-780 56 17 eller via e-post, för mer information.

Euromekanik presenterar
Denna gång passar vi på att presentera Erik Ottensson
som är av våra mest erfarna säljare och rådgivare med
fokus på våra Petrokemi-kunder. Erik är även
teamledare för vårt Petrokemiteam och har därigenom
direkt eller indirekt kontakt med många av er som får
detta nyhetsbrev.
Även om Erik har en bred kunskap om det mest i vårt
sortiment så är hans absoluta spets-kunnande inom
Tryck/Vakuum och Flamskydd där få slår honom på
fingrarna. Hör av er till Erik så hjälper han till med frågor
kring dimensionering, klassificeringar och resonemang
kring allt ifrån den mest kostnadseffektiva lösningen till
designfrågor på systemnivå.
Erik Ottensson, telefon: 031 780 56 24 eller e-post:

Euromekanik expanderar
Under våren har vi blivit ännu fler i teamet som arbetar
med petrokemi och ånga. Vi hälsar Simon Warnquist
välkommen till oss.
Simon har en gedigen bakgrund inom processlösningar
men bland annat filtrering och säkerhetsfrågor. Tveka
inte att höra av er för att få hjälp med filtrering eller
fallskydd.
Du når Simon Warnquist på telefon: 031 780 56 37 eller
via e-post.

GDPR och Euromekanik
Vi hoppas att du inte redan blivit dränkt av information
kring GDPR men vi vill bara informera om att vi anser
att hanteringen av personuppgifter är mycket viktig och
vi tar ansvar för att dina uppgifter hos oss sköts på
ett tryggt och schysst sätt.
Vill du att allting ska fortsätta som det har varit? Då
behöver du inte göra någonting.
Vill du av någon aneldning inte lägre få våra
nyhetsbrev, klicka på länken nedan för att avregistrera
dig.
Vänliga hälsningar Euromekanik!
Euromekanik AB | hemsida | Tel 031-780 56 00 | e-post

