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God Jul och Gott Nytt År!
2017 går mot sitt slut och vi på Euromekanik hoppas att ni alla får en avslappnande och härlig jul och
nyårshelg. Året som gått har bjudit på många spännande projekt och vi har varit inblandade i fler än
någonsin. I energibranschen och processindustrin händer väldigt mycket just nu och behovet av hög
säkerhet i hantering och mätning bara ökar. Vi ser därför fram emot ett minst lika spännande och
utmanande 2018.
Peter Rydebrink, VD Euromekanik AB

Euromekanik expanderar
Under hösten har vi blivit fler medarbetare. I
november började Kristoffer Persson i vårt
petrokemiteam. Kristoffer kommer arbeta i
huvudsak med våra leverantörer Armstrong
(ånga/kondensat) och Protego (tryck/
vacuumventiler och flamspärrar). Vi hälsar
honom hjärtligt välkommen.
Du når Kristoffer Persson på telefon: 031 780
56 38 eller via e-post:
kristoffer.persson@euromekanik.se

Euromekanik presenterar
Här kommer en kort presentation av ytterligare
en medarbetare på Euromekanik. I detta
nyhetsbrev presenterar vi Mikaela Flodin som
arbetat på Euromekanik sedan 2011. Mikaela
med bakgrund som kemiingenjör är en del av
vårt team av duktiga säljare med fokus på ånga
och mätning till våra kunder inom
processindustrin. Mikaela kan hjälpa er med allt
från dimensionering av enstaka komponenter
som hela ångsystem och arrangerar dessutom
våra populära ångkurser hos Armstrong. Hör av
er och dra nytta av Mikaelas kunskaper kring
ånga, för er process.
Mikaela Flodin, telefon: 031 780 56 17
eller e-post: mikaela.flodin@euromekanik.se

Syrhålarprojektet
Euromekanik kommer att leverera komponenter
och värmesystem till Swedegas nya mät- och
reglerstation som ska byggas vid Preems
raffinaderie i Göteborg. Genom denna
försörjning till den nya vätgasanläggningen
blir det möjligt för Preem att öka sin produktion
av förnybara drivmedel, där vätgas är en viktig
komponent när förnybara drivmedel produceras.
Vill du veta mer, ring Magnus Örn på telefon
031 - 780 56 34 eller skicka ett mail
till: magnus.orn@euromekanik.se

Utbildningar under 2018
Kurs i flamskydd och tryck/vakuumventiler
I denna kurs går vi bland annat igenom
nuvarande EU-krav för tryck/vakuum-ventiler,
deflagration- och detonationsskydd. Vi varvar
teori och praktik och utbildningen ger dig en
ökad kunskap inom säkerhetsområdet. Kursen
hålls hos Protego i Braunschweig, Tyskland.
Kurs i ånga- och kondensatsystem
Kursen hålls den 24-26 april (utresa 23:e) vid
Armstrongs anläggning i Herstal i Belgien.Vi
använder Armstrongs ånglabb; ett ång- och
kondensatsystem som är byggt i glas för att
visuellt kunna se vad som sker i ett ångsystem.
Ni kommer bland annat att kunna se hur de
olika typerna av kondensatavledare beter sig
under olika driftförhållanden samt vilken typ av
kondensatavledare som lämpar sig för olika
applikationer. Vi kommer även att framkalla
vattenslag för att se hur det bildas och beter sig
samt vilken inverkan vattenslag har. Också
denna utbildning varvar teori och praktik.
Intresseanmälan
Då vi har ett begränsat antal platser på båda
kurserna ber vi dig lämna
intresseanmälan redan nu då kurserna snabbt
brukar bli fulla.
För anmälan eller frågor kring
flamskyddskursen kontakta Erik Ottensson på
031-780 56 24
eller erik.ottensson@euromekanik.se
För anmälan eller frågor kring ångkursen
kontakta Mikaela Flodin på 031 – 780 56 17
eller mikaela.flodin@euromekanik.se.

Öppet och stängt
Euromekanik har öppet som vanligt även i
mellandagarna även om det är med reducerad
bemanning.
Vi önskar er alla en riktigt GOD JUL!.
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