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Hösten är här!
Nu när höststormarna avlöser varandra och hummerpremiären precis varit är det tydligt att
hösten är här och att mycket skall falla på plats under årets sista kvartal. I detta nyhetsbrev
informerar vi lite om ett större projekt vi genomfört åt Swedegas i den nya MRStationen
utanför Preem Göteborg. Vi påminner om våra återkommande Ångkurser samt informerar
om en filterteknologi som vi hittills har väldigt goda erfarenheter av. Vi hälsar också Peter
Jönson välkommen till vårt Energigasteam. Njut av läsningen så ses vi i blåsten.

Peter Rydebrink, VD Euromekanik AB

Euromekanik växer...
Som ny säljare i vårt energigasteam
välkomnar vi Peter Jönson. Peter är en
erfaren säljare av projekt och teknisk
utrustning och kommer tillsammans med
resten av teamet kunna hjälpa er med
såväl mätning och reglering som
systemlösningar för energigas.
Tveka inte att höra av dig till Peter på
telefon: 031780 56 15 eller via e
post: peter.jonson@euromekanik.se

Euromekanik presenterar
Ulf Jesslén är vår säljare och expert
på lösningar för era ångsystem. Ulf har
gedigen erfarenhet och kunskap kring
Ånga och hur man får ut det mesta ur sitt
ångsystem. Med sitt stora kunnande och
bra kontakter med våra leverantörer av
ångprodukter i ryggen kan han hjälpa er
med allt ifrån ångkartering till experthjälp i
designfasen. Allt för att ni skall få rätt
produkt på rätt plats.
Ulf arrangerar också vår populära ångkurs
i samverkan med Armstrong. Har ni inte
gått denna utbildning och vill veta mer om
ånga så kontakta Ulf.
Ulf Jesslén når du på telefon: 031780 56
20 eller via epost:
ulf.jesslen@euromekanik.se

Ångkurs 2019
Höstens ångkurs blev snabbt fullbokad så
nu erbjuder vi ett nytt kurstillfälle våren
2019.
Vi har sedan länge anordnat ångkurser vid
Armstrongs moderna anläggning i Herstal,
Belgien. Kursen är uppdelad på 3
kursdagar med ett begränsat antal platser
så tveka inte att anmäl ditt intresse redan
nu.
För anmälan eller frågor kring ångkursen
kontakta Kristoffer Persson på telefon: 031
780 56 38 eller via e
post: kristoffer.persson@euromekanik.se

Processteknikmässan

Missa inte Processteknikmässan 911
oktober på Svenska Mässan, Göteborg!
Euromekanik är som vanligt på plats med
en monter fylld med intressanta produkter
och kunniga säljare. Besök oss gärna på
monterplats C05:08!
Onsdagkvällen 10 oktober har vi bokat
Boule Bar för de av våra kunder och
samarbetspartners som vill hänga med på
en trevlig kväll med boulespel följt av god
mat och dryck!
Kontakta Kristoffer Persson för att säkra
din plats då antalet deltagare är begränsat.
Du når Kristoffer på telefon: 031 780 56 38
eller via epost:
kristoffer.persson@euromekanik.se

Mikroplaster
Med Dango & Dienenthal DDF
Filterautomater kan vi filtrera partiklar
från 5µm, med en filterautomat kan man
reducera mikroplaster ur utgående vatten
från reningsverk, organiska ämnen vid
råvattenintag, sand och andra
mikropartiklar som kan orsaka problem i
processer.
* Flöden 5 m³/h till 10,500 m³/h
* DN 50 – DN 1000
* Monteras direkt i rörledningen (Inline)
* Från 5 μm, till 5000 μm
Klicka här för att läsa mer om
mikroplaster!
Kontakta Simon Warnquist för mer
information, telefon: 031 780 56 37 eller via
epost: simon.warnquist@euromekanik.se

MRStation Syrhåla
Swedegas har nu driftsatt sin nya MR
station till Preem där Euromekanik fick i
uppdrag att installera värmesystemet.
Utöver värmesystemet har Euromekanik
levererat samtliga gaskomponenter.

MRstationen kommer att mäta och
leverera gas på 35 bar till Preems nya
vätgasreformer. Det finns även en
reglerlinje som tar ner trycket till 4 bar och
sedan mäter flödet av naturgas till Preem.
Kontakta Magnus Örn för mer information,
telefon: 031 780 56 34 eller via epost:
magnus.orn@euromekanik.se

Höstens high light...!
911 oktober, Processteknikmässan på
Svenska Mässan
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