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Med hopp om våren!
I skrivande stund är det -10 grader och det blåser friskt från Nordost. Vi inser att många av er, våra
kunder, påverkas mycket av det kalla vädret oavsett om ni säljer energi, värmer ugnar eller
underhåller en processanläggning.
Men även om året startat lite bistert har vi på Euromekanik haft mycket att stå i. Delar av det finner
ni i årets första nyhetsbrev. En ny produkt för säker utlastning från Scully varvas med information
om Protegokurs och att Euromekanik expanderar i Norge och Danmark. Eller varför inte gå in och
titta på vår nya film på hemsidan.
Vi utgår från att ni också har mycket att stå i så tveka inte på att ta kontakt om vi kan hjälpa till med
något.

Peter Rydebrink, VD Euromekanik AB

Vår "nya" hemsida
Under hösten har vi arbetat med att göra vår hemsida tydligare och mer användarvänlig. En
del av de åtgärder vi gjort syns säkert inte vid första anblicken men det som verkligen syns är
den film som vi producerat och som möter dig på startsidan.
Syftet med filmen är att förmedla en grundkänsla för vad Euromekanik gör och står för, genom
att förklara ”Bäst produkter – ännu bättre människor”. Glöm inte slå på ljudet som finns i
nedre högra hörnet i filmbannern.
www.euromekanik.se

Bara några platser kvar...
Våra kurser hos Protego’s tillverkning och
testfält i Braunschweig, Tyskland är väldigt
populära. Även i år har vi nöjet att bjud in till
en kurs och studieresa den 9-11 april.
Vi kommer bland annat att gå igenom teori,
praktik och nuvarande EU-krav för
Tryck/vakuum-ventiler, deflagration- och
detonationsskydd.

Vill du veta med om kursen kontakta Erik
Ottensson på telefon: 031 780 56 24 eller via
e-post: erik.ottensson@euromekanik.se

Ny samarbetspartner
Hur verifierar ni jordning och
överfyllnadsskydd för ett säkert förfarande på
lastplatsen?
Vi kan med stolthet presentera att vi numera
är distributör för Scully som är världsledande
inom högkvalitativa jord- och
överfyllnadsskydd för utlastning mot bil och
tåg.
För mer information kontakta Eric Rådegård
på telefon 031-780 56 31 eller via epost: eric.radegard@euromekanik.se

Gasdagarna i Sverige,
Norge och Danmark
Euromekanik kommer som vanligt att
medverka på de svenska Gasdagarna den 3031 maj. Där kommer vi fokusera på vad vi kan
erbjuda kring mätning, mäthemtagning,
gasanalys och kompletta stationer. Vi ser som
vanligt fram emot dessa dagar och att träffa
alla er som brukar komma dit.
Eftersom vi också har fler och fler kunder i
Norge och Danmark kommer vi i år, även att
ställa ut på de Norska Gassdagarna den 1112 april samt de Danska Gastekniska Dage 89 maj. Vi ser fram emot att träffa många av
våra Skandinaviska kunder där.
Vill du veta mer, ring Magnus Örn på telefon
031 - 780 56 34 eller skicka ett mail
till: magnus.orn@euromekanik.se

Euromekanik presenterar
Denna gång passar vi på att presentera
Robert Sandén som är en av våra duktiga
säljare i Energigasteamet. Robert arbetar med
mätning och reglering som huvudfokus men
kan också hjälpa till med mer komplexa projekt
såsom inblandning mm. Robert arbetar i nära
samarbete med de övriga i teamet och har
också ansvar för många av våra kunder i
Norge & Danmark. Som alla vi andra på
Euromekanik är han redo att hjälpa till med era
frågor kring energigas så tveka inte att höra av
er.
Robert Sandén, telefon: 031 780 56 11 eller epost: robert.sanden@euromekanik.se

Snart är det påsk!
Under påskhelgen har vi öppet Skärtorsdagen
men stäng Långfredagen och Annandag Påsk.

Vi önskar er en riktigt Glad Påsk!
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