Välkommen till
spännringarnas fantastiska värld.

Information om Rosengrens spännringar och de möjligheter
vi skapar för våra användare.

Den geniala idén!

Förslutning av fat för vår kund Crown Pakkus OY i Finland.

Våra spännringar har
stolta yrkestraditioner sedan 1948.
Nu har de en dynamisk utveckling
på 2000 talet.

D

et började redan 1940 i en smedja i Valleberga
på det fagra Österlen i Skåne.
Smedjan växte till mekanisk verkstad och 1948 var
året då den första spännringen såg dagens ljus.
En viktig innovation visade det sig, ty det var nu det
började, i en tid av positiv framtidstro.
Verksamheten expanderade, omstrukturering,
automatisering och mekanisering gav förväntade
resultat.
Nya kunder fick upp ögonen för Rosengrens spännringar och alla de praktiska fördelar de erbjöd.
Nu har vi kommit en bit in på 2000 talet och våra
framgångar fortsätter. Som dynamiskt nischföretag
utvecklar och förfinar vi ständigt våra produkter
och går vidare med ökade resurser, hög kompetens
och moderna ledningsprinciper för att möta framtiden,
våra kunder och marknaden.
Vår målsättning är att skapa och tillverka unika
lösningar för varje kunds specifika krav och behov,
alltid med de högsta kvalitetskraven för ögonen.

En sammanfattning av Rosengrens
spännringar ger följande fördelar:
* Enkel montering
* Enkel demontering vid rengöring.
* Enkel hantering och låg vikt.
* Hög styrka och hållfasthet.
* Låga kostnader.
* Tillverkning och anpassning exakt
efter kundens behov.

Vi tillverkar spännringar av högsta kvalitet
i alla storlekar och dimensioner.
Helt anpassade efter våra kunders specifika
krav och unika behov.

V

i vill påstå att våra spännringar har revolutionerat
marknaden när det gäller förslutning, låsning och
koppling. Detta har vi uppnått genom att konstruera,
tillverka och utveckla en flexibel, enkel och säker
produkt som ersätter konventionella och mer komplicerade skruvförband.
I vår produktion är vår maskinpark både avancerad
och unik. Alla maskiner som finns i våra produktionslinjer är konstruerade och byggda av oss på
Rosengrens för denna speciella produktion. Det
finns alltså inga möjligheter att köpa någon"spännringsmaskin" på marknaden.
Våra spännringar är enkla att använda. Vid montering
behövs inga verktyg. Med ett enkelt handgrepp sätter
man fast ringen. Genom spännringens form överförs
den radiella kraften till en mångdubbelt större axiell
kraft som pressar samman flänsarna.
Spännringar kan varieras i ett otal olika profiler och
diametrar och de kan förses med olika låsanordningar. Detta ger unika möjligheter till kundanpassade
konstruktionslösningar för enkel och praktisk
hantering. Genom vår långt drivna specialisering och
rationella tillverkning, kan vi på kort tid producera
och leverera efter kundens specifika krav och
leveransbehov.
Rosengrens spännringar är säkra, har lång livslängd
och trygg förslutning.
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Exempel på kunder som använder
våra spännringar i sina produkter.
1. ECS. Katalysatorer.
2. Electrolux. Industritvättmaskiner.
3. SAAB Rosemount tank radar.
4. Dust Control. Industridammsugare.
5. Jensen Ventilation. Presenningstub.
6. ECS katalysator monterad på truck.
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Fler och fler företag upptäcker det
praktiska och ekonomiska med våra spännringar.
Över hela världen.

G

enom våra enkla, säkra och ekonomiska produkter har fler och fler företag fått upp ögonen för vårt
koncept att försluta flänsförband.
I över 40 år har vi tillverkat spännringar till kunder i
hela världen. I Skandinavien är vi faktiskt marknadsledande inom området. Denna position har vi nått
genom hög kvalitet, resurser och anpassning till kundens
krav och en säker logistik.
Produktionen sker i enlighet med kvalitetssäkring
ISO 9001 vilket innebär att både produktionen och
förändringar i produktionen ständigt dokumenteras.
Våra kunder kan på detta sätt känna trygghet i en
jämn och hög kvalitet.
Det är genom våra nöjda kunder vi kan utveckla
våra produkter och hitta nya marknader och möjligheter. Förslutning av flänsförband med spännringar
kan appliceras på de flesta produkter eller i miljöer
med dessa behov.
Med vår erfarenhet kan vi hjälpa kunder finna lösningar
på krav där spännringar är en enkel, bra och ekonomisk förslutning. Därför tar vi gärna emot förfrågningar och gör förslag på lösningar för dessa behov.
Det kan vara små produkter eller stora anläggningar,
vi har resurserna och kunnandet att lösa och förenkla
just dina problem.
Titta in på vår hemsida www.rosengrensmek.se där
du bl a kan ladda ner vår profilkatalog.

Rosengrens spännringar.
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Enkelt, säkert, ekonomiskt.

