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Välkommen till
Atlas Copcos värld!
Atlas Copco-gruppen är en inter-
nationell industrikoncern som utvecklar,
producerar och säljer produkter och
tjänster till ett brett spektrum av kunder
och slutanvändare. Gruppen är världs-
ledande inom kompressorer och gene-
ratorer, utrustning för anläggnings- och
gruvindustrin, monteringssystem, 
elektriska och pneumatiska verktyg,
service och maskinuthyrning. 

Verksamheten bedrivs genom själv-
ständiga divisioner som arbetar globalt.
Huvudkontoret ligger i Stockholm. 
Atlas Copco-gruppen har cirka 26 000
anställda i ett 70-tal länder. 

Under 2003 uppgick Gruppens omsätt-
ning till MSEK 44 619. Rörelsemarginalen
var 11,9%.
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L    visade Asien, i synnerhet
Kina, stark tillväxt. God utveckling syntes också 
i Östeuropa och under senare delen av året även i

Västeuropa och Sydamerika.
Trots dessa ogynnsamma förutsättningar har Gruppen

lyckats leverera ett bra resultat. Såväl orderingång och fak-
turering visade volymökningar. Rörelsemarginalen ökade
från 11,1 % till 11,9 % och vinst efter finansiella poster steg
10% till  4,9 miljarder. Främsta orsa-
kerna till denna positiva utveckling var
en hög andel nya produkter, en ökning
av eftermarknaden samt övergripande
produktivitetsförbättringar.

Ekonomin förbättrades något under
senare hälften av 2003 och efterfrågan
steg på våra produkter och tjänster.
Vi tror att den senaste tidens positiva
efterfrågeutveckling för Atlas Copcos
produkter och tjänster kommer att fortsätta på kort sikt;
tillverknings- och processindustrin förväntas öka sina 
investeringar i produktivitetsökande utrustning och 
efterfråga mer eftermarknadsprodukter och tjänster.

Efterfrågan från bygg- och anläggningsindustrin förväntas
vara kvar på nuvarande nivåer.

Inriktad på framtiden

Under 2003 lanserade Kompressorteknik en stark och 
kontinuerlig ström av nya maskiner, eftermarknadspro-
dukter och tjänster. Affärsområdet visade bra resultat och
deras närvaro på de mest betydelsefulla marknaderna 

förbättrades. Asien, främst Kina, och Östeuropa utveck-
lades positivt. Eftermarknadens produkter och tjänster
växte på alla större marknader och andelen fakturering
från eftermarknaden ökade. I Spanien förvärvades
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Stabila prestationer

”Främsta orsakerna till denna positiva
utveckling var en hög andel nya produkter,
en ökning av eftermarknaden samt över-
gripande produktivitetsförbättringar.”

Det gångna året visade sig vara ytterligare en utmaning för Atlas Copco. Den ekono-
miska återhämtningen på de mest betydelsefulla marknaderna var inte lika stark som
förväntat och den amerikanska dollarns fortsatta försvagning satte ytterligare press
på försäljning och rörelseresultat.
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kompressorföretaget Puska Pneumatic S.A. Förvärvet 
ligger i linje med strategin att öka närvaron på utvalda
marknader för att nå fler kunder.

Affärsområdet Industriteknik lanserade framgångsrikt
ett antal nya industriverktyg och monteringssystem, där-
ibland nya DC-verktyg för fordonsindustrin, samt el- och
batteridrivna verktyg för professionella hantverkare.
Verksamheten för industriverktyg ökade sin närvaro och
tog marknadsandelar inom flera segment, medan volymen

för professionella elverktyg sjönk på en svag marknad.
Under det gångna året arbetade affärsområdet med ett
antal omstruktureringsprojekt, däribland har delar av pro-
duktionen omlokaliserats. Projekten är i stort genomförda
och vi kommer att dra nytta av dessa omstruktureringar
under det kommande året. I enlighet med strategin att öka
försäljningen av förbrukningsvaror förvärvades DreBo
Werkzeugfabrik GmbH som tillverkar installations- och
hammarborrar till byggindustrin.

För affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik var till-
växten stark inom gruvsektorn, för såväl utrustning som
eftermarknad. Omlokaliseringen av lastvagnsproduktionen
från USA till Sverige var framgångsrik och synergieffekter
kommer att uppnås under 2004. För att ytterligare befästa
sin position på den snabbväxande kinesiska marknaden
förvärvades Shenyang Rock Drilling Machinery Co. Ltd.
I Sydafrika förvärvades två företag aktiva inom 
prospekteringsborrning: Professional Diamond Drilling
Equipment Pty och Mining Drilling Services Pty, vilka
kommer stärka vår position i regionen.

Affärsområdet Maskinuthyrning upplevde ytterligare ett
år med låg aktivitet på marknaden, främst inom det kom-
mersiella byggsegmentet. Utan någon draghjälp från ökad
efterfrågan fokuserade affärsområdet på att öka den
interna effektiviteten och höja hyrorna. Ett betydelsefullt
steg har varit att decentralisera organisationen och att orga-

nisera om distrikten, för att etablera en tydlig lednings-
struktur och erbjuda kunderna bättre service. Alla dessa
aktiviteter bidrog till ett bättre resultat för 2003. Affärs-
området har också varit inriktade på att höja kundens 
produktivitet. Genom att förbättra hyresapplikationerna
på Internet behöver kunderna inte ägna så mycket tid åt
rutinartad administration.

Under året har vi utvecklat och förfinat Gruppens 
strategi för att nå vår vision att bli ”first in mind – first in
choice”, dvs den man tänker på först och sedan väljer, för
våra kunder och andra viktiga intressenter.

Vårt strategiska fokus är att växa organiskt med stöd 
av selektiva förvärv. Det mest effektiva sättet att växa är
genom att öka våra kunders konkurrenskraft. Det gör vi
genom att leverera produkter och system, genom försäljning
eller uthyrning, som ökar deras produktivitet med minsta
möjliga påverkan på miljön. Miljömässiga och ergonomiska
aspekter har varit en integrerad del i Atlas Copcos produkt-
utvecklingsprocess i många år. En ständig forskning och
uveckling som säkrar innovativa produkter är viktigt för
konkurrenskraften hos Atlas Copcos divisioner.

”Vi vill vara våra kunders 
och andra viktiga intressenters
förstahandsval.”

För att nå de finansiella målen följs den

beprövade utvecklingsmodellen.

UTVECKLINGSMODELL

STABILITET

LÖNSAMHET

TILLVÄXT
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Eftermarknaden kommer att utvecklas ytterligare. Genom
effektiv eftermarknad och eftermarknadservice kan vi
bidra till att öka effektiviteten och pålitligheten i hur man
använder våra produkter. Förutom en hög tillväxt- och god
vinstpotential erbjuder eftermarknaden nära relationer
med våra produkters slutanvändare. För att ytterligare
fokusera på eftermarknadens möjligheter och säkerställa
att de bästa exemplen delas mellan affärsområden och 
divisioner har ett nätverk för eftermarknadskompetens 
etablerats inom Gruppen.

För att potentiella förvärv ska genomföras krävs att 
de är ”lagom stora och nära verksamheten”. Utan tvekan
är förvärv sammankopplade med större risker än vad
organisk tillväxt är. För att minimera dessa risker har 
vi skapat en kunskapspol med representanter från affärs-
områdena och huvudkontoret. Gruppen utvecklar och
skapar processer för förvärv liksom genomför gransk-
ningar före förvärv, under integrering samt efter att 
förvärvet genomförts.

I både vår omvärld och inom Gruppen har företagens
sociala ansvar diskuterats och debatterats. Atlas Copco 
har starka väletablerade värderingar som förstärkts och
gjorts ännu tydligare i vår strategi. För att betona betydel-
sen av dessa värderingar i våra företag och försäkra oss 
om att de är likadana över hela världen har vi utvecklat
”Atlas Copcos Affärskod”, där vi summerar våra interna

policies som är relaterade till affärsintegritet, samt till 
sociala och miljömässiga handlingar.

Med blicken mot 2004

Det finns fortfarande möjlighet för Gruppen att minska
kostnader, förbättra den interna effektiviteten och öka 
priserna. Samtidigt måste vi ytterligare öka de resurser som
används till tjänste- och produktutveckling för att möta och
överträffa våra kunders nuvarande och kommande behov.
Det är bästa sättet att åstadkomma lönsam tillväxt, vilket
också måste ses som en prioritering av dem som investerat 
i Gruppen.

Utifrån våra planer och ambitioner samt med det enga-
gemang och den kompetens vi besitter inom Atlas Copco-
gruppen är vi väl rustade att möta 2004 års utmaningar.

Tack för ditt stöd!

Gunnar Brock

VD och koncernchef
Stockholm, 2 februari 2004



D   är i dag helt öppen. Alla medar-
betare med tillgång till en dator kan och bör logga in på den
interna jobbmarknaden. Dagligen annonseras nya befattningar

ut, såväl internationella och nationella jobb, som projektanställningar.
Ett konstant flöde av medarbetare som antar nya utmaningar och

flyttar mellan olika befattningar garanterar långsiktig kompetens-
utveckling av både medarbetare och organisation.

”De som byter befattning får inte bara nya erfarenheter utan de
delar också med sig av sina kunskaper till nya kollegor”, säger 
Marianne Hamilton, personaldirektör. Hon fortsätter: ”När vi an-
ställer medarbetare försöker vi välja människor som har kapacitet att
växa – och vi uppmuntrar dem att göra det. Personer som fått erfaren-
het från flera olika befattningar är bättre förberedda för högre befatt-
ningar. Atlas Copco har som mål att 85% av cheferna ska rekryteras
internt, förra året uppgick siffran till 88%.”

Omvärlden förändras

Inom Atlas Copco har den chef som anställer ett stort ansvar – hon
eller han måste se till att den nyanställda får möjlighet att växa in i en 
ny befattning. Eftersom omvärlden hela tiden förändras har chefen
även ansvar för att skapa en kontinuerlig intern förändring. ”Varje
ledigt jobb ger en chans att utveckla organisationen. När chefen letar
efter nya medarbetare bör hon eller han aldrig rekrytera någon till
exakt samma befattning som den tidigare personen hade. Vi uppmanar
var och en att använda sig av detta unika tillfälle för att se om arbetet
kan organiseras på ett annat sätt”, säger Hamilton.
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“Varje ledigt jobb ger en chans att 

utveckla organisationen,” säger

Marianne Hamilton, personaldirektör.

Det är viktigt för alla företag att undvika att stagnera. En väl fungerande intern
rörlighet håller organisationen alert och minskar risken för större omstruktureringar.

Medarbetare får växa
in i nya befattningar



Resor vidgar vyerna
Yvo Goossens har flyttat runt inom 
Atlas Copco-gruppen i 30 år och kontinuerligt 
fått nya utmaningar samtidigt som han 
bytt kultur, kollegor och språk.

PÅ VÄG
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Det är väldigt tillfredsställande

att bygga upp ett team, säger

Yvo Goossens.

B  Yvo Goossens bor
för närvarande i Shanghai, Kina. Emellertid på-
började han sin karriär inte så långt hemifrån – han

började som produktspecialist i Antwerpen, där affärsom-
rådet Kompressorteknik har sin bas. Fyra år senare ville
han upptäcka världen och flyttade till Kanada med sin fru
och förstfödda dotter.

”När jag reste trodde jag att det bara skulle vara för två
år. Jag hade ingen aning om att detta var början på en livs-
lång resa jorden runt”, säger Goossens.

Efter att ha gått en längre, internationell ledarskapsut-
bildning blev han tillfrågad om att flytta till Sverige och
arbeta på Atlas Copco Tools.

”Flytten från Kanada till Sverige innebar en stor 
kulturkrock. Under 80-talet fanns det gott om hemma-
fruar i Kanada och min fru hade ett stort socialt umgänge.
Att då flytta till ett land där nästan alla kvinnor arbetar
heltid var något helt annat.” Yvo Goossens är övertygad
om vikten av att hela familjen stödjer beslutet att flytta
utomlands för att resultatet ska bli lyckat. ”När någon av
våra utländska kollegor inte trivs och inte kan anpassa sig
till det nya landet beror det ofta på att maken eller makan
inte finner sig tillrätta.”

1982 flyttade Goossens till Kompressorteknik i Singa-
pore och två år senare flyttade han vidare till Hongkong.
”Det var en härlig tid när verksamheten expanderade kraf-
tigt,” säger han. 1990 återvände Goossens till Singapore 
för en treårsperiod. Nu fick han möjlighet att kombinera
sina erfarenheter från de båda affärsområdena Kompres-
sorteknik och Industriteknik. 1996 utsågs han till chef för
Industrial Tools kundcenter i Shanghai, en verksamhet som
växt från 4 till 40 anställda. ”Det är väldigt tillfredsstäl-

lande att bygga upp ett team och få se hur entusiastiskt och
ivrigt dessa unga kineser lär sig nya saker.”

Språkkunskaper

Genom att Goossens flyttat omkring har han fått erfaren-
heter från stora delar av världen och vänner med olika
sociala, kulturella och religiösa bakgrunder.

”Jag tycker det är viktigt att lära sig det lokala språket,
eftersom man då kommer så mycket närmare människ-
orna”, säger han som en förklaring till varför han talar 
sju språk – holländska, franska, tyska, engelska, finska,
svenska och kinesiska. ”Ibland vill människor inte flytta 
på grund av sina barn, men barn mognar snabbare och blir
mer öppna i en internationell miljö. Tyvärr kan de inte
besöka sina mor- och farföräldrar mer än en eller ett par
gånger per år, men det uppvägs mer än väl av förmånen att
få leva internationellt.”

Eftersom Goossens ständigt bor i tillfälliga bostäder
saknar han ibland ett eget hus och en egen trädgård. Han
tror också att det kan bli svårt att bestämma var de ska
bosätta sig när de gått i pension. ”Men om jag skulle få 
leva om mitt liv skulle jag utan tvekan välja samma inter-
nationella karriär en gång till.”

”När jag reste trodde jag att det
bara skulle vara för två år. Jag hade
ingen aning om att detta var början
på en livslång resa jorden runt.”



”Om jag skulle få leva om mitt liv 
skulle jag utan tvekan välja samma 
internationella karriär en gång till.” 

PÅ VÄG
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Ray Kolberg och Walt Goska har flyttat 

880 mil med sina fruar Holly Kolberg 

och Pam Goska.

16 medarbetare valde att följa med till Sverige när man beslutade att flytta produk-
tionen av lastmaskiner och truckar för gruvor och anläggningsarbeten under jord från
Portland, Oregon i USA till Örebro. Deras uppdrag löper från ett till tre år.

Sverige

Världen är inte så stor trots allt

Portland

Örebro
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Flyttning av produktionen

Atlas Copco är en global leverantör av fyrhjuls-
drivna, diesel- och eldrivna gruvfordon och 
entreprenadmaskiner. 

2002 beslutade Atlas Copco att flytta pro-
duktionen från USA till Sverige för att uppnå
synergieffekter inom produktutveckling, till-
verkning, inköp, logistik och administration. 
Distributionscentret skickades med flyg under
2003. Produktionsanläggningen i Portland 
stängs under 2004.

T   som flyttade 880 mil med sina familjer 
– till ett nytt land och nya erfarenheter är Walt
Goska och Ray Kolberg.

”Amerikaner brukar byta jobb ungefär vart fjärde år,
men jag har varit på Atlas Copco i nästan 20 år”, säger
Walt Goska. I sitt nuvarande jobb, där han arbetar med
leverantörer och driver olika projekt, möter han utma-
ningar som liknar dem han mötte tidigare, även om han 
har flyttat till en annan del av världen.

”Walt ville gärna fortsätta med de arbetsuppgifter han
hade investerat mycket tid i”, säger hans fru Pam Goska,
”så frågan var snarare om vi skulle
lämna Portland och vår familj, än
om vi skulle flytta till Sverige eller
ej.”Walt och Pam har tre söner
som är 23, 21 och 15 år och det
var bara den yngste sonen,
Benjamin, som flyttade med dem.
”Att han var beredd att flytta
betydde mycket för vårt beslut.”

Beslutet var enklare att fatta för Ray och Holly Kolberg.
Efter universitetet, där Ray studerade maskinteknik och
Holly till sjuksköterska, hade de flyttat tillbaka till Portland.
Därefter hade Ray tänkt delta i ett ettårigt utbytesprogram
som anordnades av Atlas Copco. ”Men att gå från ett till tre
år var ett mer långsiktigt åtagande. Vi fick sälja både bilen
och huset och jag var tvungen att lämna det jobb jag tyckte
mycket om”, säger Holly Kolberg.

Byta arbetsmiljö

Ray gillar att arbeta i Örebro. Han överför information från
divisionens system i Portland till de system som används i
Örebro. Han har bott i Sverige i över åtta månader och pro-
jektet beräknas pågå i ytterligare fyra. Därefter ska han
ingå i den grupp som designar gruvfordon.

”Arbetet är likartat vad gäller ansvar och tempo, men
arbetsmiljön är lite annorlunda. I Sverige klär man inte upp

sig när man går till jobbet utan man klär upp sig när man
går på fest – amerikaner gör precis tvärt om”, konstaterar
Ray Kolberg.

Både Walt och Ray hade varit i Örebro å jobbets vägnar
tidigare och även deras hustrur hade besökt Sverige innan de
bestämde sig för att flytta. Att de sett både kontoret och
staden i verkligheten gjorde beslutet lättare att ta. De kunde
föreställa sig var de skulle bo och hur de skulle kunna passa
in. Att naturen runt Örebro liknar den i Oregon kan också
ha underlättat. ”Vi förväntade oss en massa utmaningar,
men det har gått relativt smidigt”, säger Ray Kolberg. Alla

detaljer i anslutning till flytten
sköttes av personalavdelningen
som fortsatt hjälpa familjerna
och ser till att de trivs i den nya
omgivningen.

”Vi trodde att det skulle vara
svårare att lära känna folk, men
alla som vi har träffat har varit
mycket vänliga och lätta att lära

känna”, säger Holly. I Portland umgicks man aldrig med
kollegor efter arbetsdagens slut, men i Örebro träffas man
ofta på fritiden för att till exempel gå och träna tillsammans
– det är en stor skillnad.

Världen är både större och mindre

Ett bekymmer för dem är tidsskillnaden på nio timmar,
men e-post och billiga telefonsamtal gör kommunikationen
med släkt och vänner enkel.

”Att jag flyttat till Sverige har inte förändrat samarbetet
med leverantörer och företag i Kanada”, säger Walt. ”Vi
pratas vid och skickar e-post precis som förut. Det är bara
tidsskillnaden som vi måste ta hänsyn till.” Världen har på
samma gång blivit både mindre och större – kommunika-
tionsmöjligheterna har gjort den mindre samtidigt som den
blivit större eftersom de blivit medvetna om att det finns så
mycket i världen som de tidigare inte reflekterat över.

”Att jag flyttat till Sverige
har inte förändrat sam-
arbetet med leverantörer
och företag i Kanada.”



14 A T L A S  C O P C O  2 0 0 3

N   förvärvade Ceccato 1998 sågs 
det som ett företag med tillväxtpotential. Eftersom
målgruppen tillhör ett kundsegment utanför Atlas

Copcos traditionella marknad var det dessutom ett bra
komplement till Atlas Copcos varumärkesportfölj.

Vid förvärvet var Ceccato ett företag med höga produk-
tionskostnader och maskiner som var svåra att underhålla.
De första 18 månaderna efter förvärvet var mycket
turbulenta.

”Första året fokuserade vi på kostnadsbesparingar,

men med hög kvalitet som utgångspunkt”, säger Cesare
Manzardo, teknisk chef. Han fortsätter: ”Det gällde att lösa
akuta problem och att återfå kundernas förtroende.”

Omstruktureringsplanen genomfördes enligt Gruppens
beprövade modell – stabilisera verksamheten, vänd resulta-
tet till lönsamhet och skapa därefter tillväxt.

Nära relationer

En framgångsfaktor var att utbilda de anställda på Ceccato
i ”flow management”, som var ett helt nytt koncept för

Italien

Ceccato har fått luft
under vingarna 

Ceccato är ett italienskt varumärke för kompressorer. Under de senaste åren
har det etablerat en stabil bas och är redo för tillväxt.
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dem. Resultatet blev att det knöts starka band mellan 
kunderna, Ceccato och leverantörerna.

”Vi gjorde stora förändringar av våra produkter och 
började utveckla konstruktioner med färre komponenter
för att underlätta monteringen. Komponenterna kom från
lokala leverantörer vilket förkortade ledtiderna. Vi började
fokusera på hur vi skulle åstadkomma bästa möjliga logis-
tik och hur vi kunde reducera tiden från konstruktion till
lansering”, säger Manzardo.

Ceccatos medarbetare försöker hitta de bästa och mest
kostnadseffektiva lösningarna inom Atlas Copco-gruppen
men också på annat håll. Deras egen utveckling av en ny,
enkel och tillförlitlig konstruktion av kompressorer och
torkar är ett bra komplement till Atlas Copco. Det är vik-
tigt för Ceccatos konstruktörer att fokusera på kostnads-
besparingar utan att äventyra maskinernas tekniska eller
miljömässiga funktion.

Ceccato är väl representerat på marknaden både i 
Italien och på ett antal exportmarknader och målsätt-
ningen är nu att växa på utvalda exportmarknader.

”Våra medarbetare har arbetat hårt för att nå den här fram-
gången och vi är mycket stolta över det vi har åstadkommit.
Man kan likna det vid en symfoniorkester där alla instru-
ment måste spela samma melodi för att åstadkomma ett
vackert ljud”, säger Ruggero Vencato, produktionsledare.

Atlas Copco-gruppen 

strävar efter global närvaro

Tillväxt ska i första hand vara organisk, med stöd av
utvalda förvärv. Förvärven hjälper Gruppen att expan-
dera geografiskt, vinna marknadsandelar, utöka
produktsortimentet, öka leveransomfattningen, för-
värva teknologi eller skaffa sig kanaler till marknader.

Atlas Copco-gruppen äger mer än 20 varumärken. 
I flervarumärkeskonceptet ingår att varje varumärke 
har en egen roll på marknaden för att kunna fokusera 
på väl definierade marknadsbehov.

Italienska Ceccato grundades 1938. Det tillverkar och säljer små och medel-

stora skruv- och kolvkompressorer, torkar och filter. Varumärket är ett starkt

komplement till Atlas Copco genom att det riktar sig till ett annat kundseg-

ment, förklarar Cesare Manzardo (till vänster) och Ruggero Vencato (till höger).

TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV
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2002 förvärvade Atlas Copco den välkända tyska tillverkaren av riggmonterade hydrau-
liska demoleringsverktyg, Krupp Berco Bautechnik GmbH. Två år senare introduceras
ett gemensamt sortiment hydraulhammare under varumärket Atlas Copco.

Claus Schiedek, marknadschef för Atlas Copco Construction
Tools GmbH, fd Krupp Berco Bautechnik GmbH, och
Jaime Huidobro, VD för Atlas Copco Anläggnings- och
gruvteknik i Spanien, berättar mer om sammanslagningen
av varumärkena.

Vilken var er första tanke när ni hörde att Atlas Copco 
skulle köpa Krupp?
 : Det var ingen nyhet för oss att Krupp
Berco Bautechnik var till salu. På vår önskelista stod att
köparen skulle vara en europeisk koncern, finansiellt solid
med starkt fokus på anläggnings- och
demoleringsverksamhet och där passade
Atlas Copco bra in. Vi såg inte Atlas
Copco som en stark konkurrent inom
vårt segment, därför kände vi inte
heller att vi riskerade att hamna i
konflikt på marknaden.

 : Atlas Copco,
som är starka inom lätta hydraul-
hammare, har kämpat i åratal för
att nå segmenten för tunga och
medeltunga demoleringsverktyg.
Krupp, som var stark inom de
medeltunga och tunga segmenten,
var däremot aldrig framgångsrik
med små hydrauliska hammare.

Av den anledningen var förvärvet och de förväntade synergi-
effekterna viktiga för oss.

Hur reagerade marknaden?
 : Naturligtvis blev de återförsäljare som
hade arbetat med Krupp i närmare 20 år oroliga, eftersom
de visste att Atlas Copco har ett väl fungerande globalt 
försäljningsnät med lokala kundcenter i de flesta länder.
Naturligtvis upplevdes det som ett hot, men efter en väl
genomförd integrationsprocess fortsätter merparten av 
dem att arbeta med oss.

Under integrationen har ett mål varit att inte
förlora försäljningskanaler eller kompetens.
Om vi hade kunnat behålla varumärket
Krupp skulle det ha varit tydligare för 

marknaden att våra tunga hydraul-
hammare finns kvar med samma
höga kvalitet och att det är samma
människor som tidigare som står
bakom innovationerna.

 : I Spanien ville 
vi inte att våra konkurrenter skulle

dra fördel av situationen. Fusioner
tenderar alltid att skapa viss för-

virring och osäkerhet, så vi beslutade
oss för att arbeta förebyggande. Vi

gick i ett tidigt skede ut på den spanska

Att byta varumärke

Mer än att bara byta tröja

Jaime HuidobroClaus Schiedek
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marknaden och till återförsäljarna med kundträffar och
kampanjer. Efter de inledande integrationsåtgärderna bör-
jade vi tillsammans utveckla våra marknader och strategier.
När vi diskuterade den slutliga övergången till Atlas Copco-
varumärket ville återförsäljarna att vi skulle byta färg från
blått till Atlas Copco-gult så snart som möjligt. Så länge vi
behåller produktsortimentet och den höga kvaliteten är
färg eller varumärkesnamn inte avgörande för de framtida
framgångarna i Spanien.

Skiljer sig de två varumärkena mycket åt?
 : Både Atlas Copco och Krupp är företag
med lång historia som har agerat konsekvent genom åren.
Varumärkenas karaktärer ligger mycket nära varandra –
båda är extremt starka och fokuserar på hög kundtillfreds-
ställelse.

 : Vi har alltid engagerat oss i våra kunder
och i att ta fram innovativa produkter, så det är lätt att
känna starkt för Atlas Copcos värderingar – engagemang,
innovation och samverkan.

Hur ska produkterna nå kunderna i framtiden? Via Atlas
Copcos kundcenter eller genom ett nät av återförsäljare?
 : I Spanien tycker vi att det är bra att ha
olika försäljningskanaler som ger varje produkt de bästa
förutsättningarna på marknaden. Våra kundcenter tillför
en lokal touch som tillgodoser kundernas behov. Atlas
Copcos kundcenter säljer lättare utrustning till uthyrnings-
företag och återförsäljare, medan de tidigare Krupp-åter-
försäljarna fokuserar på tyngre verktyg och serviceintensiv
utrustning. Där Atlas Copcos lokala organisation inte är så
starkt utvecklad kommer vi att utnyttja återförsäljarnas
kanaler för att bearbeta marknaden snabbare.

 : Generellt kommer vi att följa Atlas Copcos
struktur och arbeta med kundcenter i framtiden, men
marknaden ställer olika krav när det handlar om lätt
respektive tung utrustning. De flesta av de tidigare Krupp-
återförsäljarna är specialiserade på tung entreprenad-
utrustning och de har grundliga kunskaper inom det mark-
nadssegmentet.

Kan kunderna dra nytta av det gemensamma varumärket?
 : Atlas Copco har fått en starkare pro-
duktportfölj efter förvärvet. Vi är ledande på marknaden
när det gäller hydraulhammare och erbjuder ett komplett
produktsortiment. Dessutom har vi en mycket väl funge-

rande service i anslutning till vårt återförsäljarnät. Åter-
försäljarna har nära kontakt med marknaden som ställer
höga krav på servicenivån. Därigenom kan vi erbjuda
reservdelar och förbrukningsvaror från lokala lager liksom
specialiserade tjänster.

 : Att förena det bästa
från två världar var rätta sättet att stärka
vår marknadsposition och bli världs-
ledande inom riggburna demolerings-
verktyg. Vi kan erbjuda kunderna globala
avtal och här är Atlas Copcos världs-
omspännande organisation nyckeln till
framgång.

Är det svårt att byta varumärke? Vad tycker ni?
 : Att byta varumärke är så mycket mer 
än att bara ”byta tröja”. Många känslor är kopplade till
varumärket. Processen tar tid och för att lyckas krävs ett
kontinuerligt arbete och stort engagemang från många
människor.

 : Det är kanske svårare internt än externt.
För kunderna är det viktigaste att man behåller produk-
tens höga kvalitet och service. Så fort våra distributörer 
i Spanien kände sig trygga och visste hur deras framtid
skulle se ut var de beredda att byta varumärke. Information
och proaktivt arbete har varit nyckelfaktorer för en fram-
gångsrik fusion.

”Våra kunder anser att kvalitet, säkerhet
och en effektiv och kvalificerad service har
stor betydelse vid valet av tunga hammare.”
Talleres Francint, distributör

Fakta

Krupp var pionjärer på marknaden för hydraulhammare
på 1960-talet och har i många år varit marknadsledande
inom segmentet tunga hammare. Atlas Copco har varit
mycket framgångsrikt med sitt innovativa sortiment av
lätta hydrauliska hammare. 2002 förvärvade Atlas Copco
den välkända tyska tillverkaren för att därigenom stärka
koncernens produktsortiment.
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H är stängd men samtalet kopplas
automatiskt till Maskinuthyrnings kundtjänst,
som i sin tur kontaktar den som för tillfället har

jour på hyresdepån. Inom mindre än 30 minuter kan man
bekräfta att liften kommer att levereras enligt kundens
önskemål.

Kundtjänst ligger i soliga Scottsdale i Arizona och
arbetar med tre varumärken – RSC, Prime Energy och
Prime Industrial. De har öppet dygnet runt sju dagar i
veckan. När hyresdepåerna har stängt får de 19 med-
arbetarna på kundtjänst fullt upp. Fem arbetar hemifrån,
vilket ger en kostnadseffektiv och flexibel backup. I genom-
snitt tar kundtjänst emot 18 600 samtal per månad när
de närmare 500 hyresdepåernas har stängt. På lördagar
svarar de i genomsnitt på 1400 samtal. Därmed blir det
möjligt för kunderna att hyra och avsluta hyrestiden både
nattetid och under veckoslut.

”Innan vi startade vår kundtjänst missade vi en del
beställningar när hyresdepåerna höll stängt. Kundernas
arbetstider är inte alltid samma som våra depåers öppet-
tider, men nu kan vi erbjuda fullt stöd, oberoende av när
de behöver hjälp”, säger chefen för kundtjänst, Marilyn
Steiger-Vandever.

Unik service 

Uthyrningsverksamhet kan man bara profilera genom hög
servicenivå och personalens engagemang. Att ha öppet
dygnet runt sju dagar i veckan är unikt i branschen. Ingen
av de större konkurrenterna erbjuder en lika lättillgänglig
service med egen, utbildad personal.

USA

Uthyrningsservice
dygnet runt 

During Arizona’s hot summer construction

works are done in the middle of the night.

KUNDSERVICE

Marilyn Steiger-Vandever och hennes 

team bidrar med effektivitet som kun-

derna uppmärksammar.

Det är lördag morgon och Marks Construction Company arbetar hårt 
för att göra klart taket. Plötsligt strejkar liften och närmaste RSC-depå
kontaktas för att se om de har någon att hyra ut.
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”Den största fördelen är att vi kan hjälpa merparten av
kunderna redan vid första samtalet, vilket visar en effek-
tivitet som kunderna verkligen lägger märke till! När vi tar
emot ett telefonsamtal är det vår sak att hantera samtalet

korrekt”, säger Steiger-Vandever. ”Vår interna databas ger
extra information. Även om en hyresdepå är stängd kan vi
se om den efterfrågade utrustningen finns tillgänglig – en
stor fördel för depåchefen som inte behöver åka till depån
bara för att kontrollera om utrustningen är tillgänglig.

En annan fördel är att vi vet vem vi ska ringa och slipper
störa lediga medarbetare i onödan.”

Varje telefonsamtal dokumenteras så att även andra på
kundtjänsten kan ta emot uppföljande samtal utan att kun-
den ska behöva förklara problemet på nytt. När depåerna
öppnar igen kan cheferna dessutom se vilka kunder som
har ringt, varför och vilka beslut som tagits.

Kundtjänst erbjuder inte bara servicen åt Maskinuthyr-
nings hyresdepåer efter stängningstid – de tar också emot
hundratals samtal om maskinuthyrning under depåernas
öppettider, svarar på frågor om begagnad utrustning, risk-
och säkerhetsfrågor samt besvarar e-post och chattar. Då
och då får man samtal från spansktalande kunder som vill
hyra utrustning i Mexiko. Eftersom södra delen av USA
blir mer och mer tvåspråkig kan kundtjänst även besvara
samtal på spanska.

”Nu kan vi ge våra kunder 
fullständig service, oberoende
av när de behöver hjälp.”

KUNDSERVICE

Under Arizonas heta sommar utförs bygg-

och anläggningsarbeten på nätterna.
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Produktionen vid Bambanani-gruvan, som ägs av Welkom’s
Harmony Gold Mining Company i Sydafrika, upplevde 
bara ett minimalt driftavbrott när en 
av kompressorerna som försörjer 
verksamheten i gruvan 
plötsligt slutade fungera.

B   som motsvarar ungefär
40% av gruvans behov, ersattes snabbt av portabla
kompressorer från Rand-Airs Welkom-depå, utrustad

och tränad för att snabbt hantera nödsituationer i gruvor.
På mindre än tio timmar från det att Rand-Air mottog

larmet hade tjugo kompressorer levererats och anslutits till
gruvans huvudledning för tryckluft.

”Rand-Airs snabba service och de portabla kompresso-
rernas tillförlitlighet innebar att produktionen inte stördes.
Denna erfarenhet gjorde att vi kände oss trygga och genom-
förde större översyner på två av våra kompressorer, något

KUNDSERVICE

som borde ha gjorts tidigare. Nu är vi trygga när vi gör
större servicearbeten på kompressorerna, eftersom vi har
back-up från Rand-Air,” säger Massimo Mameli, ingenjör
på Bambani-gruvan.

När bortfallet helt hade kompenserats byttes mindre 
dieselkompressorer ut mot större eldrivna kompressorer,
antalet maskiner minskades till sjutton och bränslekost-
naderna sänktes. Servicepersonal från Rand-Airs depå
utförde dagliga inspektioner och underhåll på maskinerna
för att säkerställa kompressorernas tillförlitlighet så att
inget nytt tryckluftshaveri skulle inträffa.

Sydafrika

Snabb 
åtgärd 
räddade guldproduktionen

Att hyra är en pågående trend 

Strategin för användningen av produkten, att öka
eftermarknadsintäkterna som genereras under den tid
produkten är i bruk, är en av Atlas Copcos tre strategiska
riktlinjer. Användningen av produkten omfattar reserv-
delar och tillbehör, förbrukningsvaror, service och under-
håll, utbildning samt uthyrning.

Outsourcing, det vill säga att hyra i stället för att äga,
är en pågående trend. Hyresmaskiner erbjuds inte bara
från affärsområdet Maskinuthyrning.

Användningen av produkten skapar nära kundrela-
tioner. Vet man vad kunderna vill ha kan man också
utveckla de rätta produkterna, vilket ger framgång.

Rand-Air, med 15 depåer och 165 anställda, är specialiserade
på maskinuthyrning i Sydafrika och Botswana. Majoriteten av
kunderna finns inom bygg- och anläggningsindustrin, gruvor
samt verkstadsindustrin. Rand-Air köptes av Atlas Copco 1999.
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KUNDNYTTA

Verktyg och reservdelar kan beställas 
på Internet när som helst var som helst.
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I, där Atlas Copco Tools and Assembly Systems före-
trädesvis arbetar med återförsäljare, har flera av de större
återförsäljarna börjat använda en e-handelslösning som

utvecklats av Atlas Copco. Den minskar rutinarbete och
administration med upp till en timme per dag och höjer ser-
vicenivån, vilket är viktigast av allt.

”Jag gillar att lägga beställningar på Atlas Copco 
Connect, eftersom de ögonblickligen bokförs i systemet.
Om man exempelvis har 15 olika delar kan alla kontrolleras
samtidigt”, säger Jim Toler, chef för innesäljarna på Air
Power Inc, en av Atlas Copco Tools and Assembly Systems
största återförsäljare i USA.

Richard Kirk, inköpschef vid Industrial Power Sales
håller med: ”Det är den bästa källan för prisuppgifter och
leveranstider. Leveranstiden är oftast så kort att vi nästan
inte behöver kolla den, dessutom är orderbehandlingen
enkel och tillförlitlig.”

Affärslösningen lanserades 2003 och redan gör merparten
av Atlas Copco Tools 
and Assembly Systems
återförsäljare sina
beställningar på nätet.
Antalet order ökar för
varje dag.

E-handelsprojek-
tets framgång har flera
orsaker: Det är till-

gängligt på 12 språk, återförsäljarna guidas enkelt genom
programmet, det finns elektroniska produktkataloger och
reservdelslistor på Internet och man kan ladda ner pdf-filer
med ritningar och manualer.

USA

Beställa på Internet 
–säkert sätt spara tid

E-handelns landvinningar

1999 publicerade Atlas Copco sin första Internetpolicy.
Visionen var att bredda och fördjupa försäljningen, för-
bättra kundservicen och öka effektiviteten. För att uppnå
visionen inriktade man sig på standardiserade plattfor-
mar och tillämpningar. Genom att samarbeta över affärs-
områdesgränserna kunde man dela med sig av kunnande
och resurser. Atlas Copcos flervarumärkeskoncept var en
utmaning i sig – var och en av de utvecklade tilllämpning-
arna skulle enkelt kunna användas av ett annat varumärke. 

Den första gemensamma tillämpning som togs fram
var en hemsida per land till varumärket Atlas Copco. 
11 av 16 divisioner använder varumärket Atlas Copco 
och oftast används det av mer än ett kundcenter per land.
Målet var att säkerställa varumärkets identitet och att
göra det enkelt för kundcentra över hela världen att
använda Internet som en marknadsförings- och kommu-
nikationskanal.

E-handelstillämpningen Atlas Copco Connect utveck-
lades med utgångspunkt från samtliga verksamheter och
varumärken. Med ett gemensamt nav har man tillgång
till data om produkter, priser, leveranstider etc från samt-
liga divisioner, vilket skapar en potentiell ’one-stop-shop’ 
för kunder som gör inköp från mer än ett affärsområde.

Village-projektet startades för att skapa en portal för

medarbetare. Syftet var att positionera Gruppen bättre
internt med välstrukturerad och relevant information.
Målet var att skapa värde för de operativa enheterna och
tillgodose deras behov inom en gemensam ram.

Aldrig har talesättet tid är pengar varit mer sant än i dessa dagar. Inom fordons-
industrin i USA har allt fler återförsäljare upptäckt att om de beställer produkter
och reservdelar på Internet sparar de dyrbar arbetstid och ger sina kunder
bättre service. 

Michael Donohue, Atlas Copco Tools and

Assembly Systems Inc. och Brent Covan

från Ohio Tool Systems är överens om att 

e-handel sparar mycket tid.



”    vilken utrustning som behövdes i vår
fabrik och ibland kunde vi se en sorts utrustning åka ut genom
grindarna samtidigt som en likadan kom in. Vi saknade en
bra metod för att spåra och flytta
utrustning internt och vi visste inte
heller för hur lång tid som utrust-

ningen hyrdes. Det
var en mardröm
både för dem som
behövde utrust-
ningen och för
ekonomiavdel-

ningen. Vi hade
hyrd utrustning överallt och tidvis fort-

satte vi hyra utrustning även när ett
projekt var avslutat. Under ett år hyrde

vi från ungefär 30 olika företag.

Vi behövde kontroll”, säger Dale Bara, inköpschef på
Bayer Corporations anläggning i Baytown. ”Vår ekonomi-
avdelning ville också bli av med fakturaproblemen. De

önskade en mer enhetlig fakture-
ringsstruktur och vi ville förvissa
oss om att den utrustning vi betalade
för faktiskt användes och inte glöm-
des bort någonstans.”

Resultatet blev att Bayer Corpo-
ration bildade ett kvalitetsteam som
skulle se över hela processen kring
hantering av hyresutrustning. Med
de interna medarbetarnas behov

som utgångspunkt undersökte och godkände teamet att
cirka 10 av 30 företag skulle kunna hjälpa dem lösa pro-
blemen. ”Vi lärde oss enormt mycket om rutiner som före-
tag hade infört på några av sina kunders anläggningar.
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USA

Utmanar 
traditionella metoder 

I en stor fabrik med många medarbetare och en mängd olika utrustningsbehov
är det svårt att veta vilken utrustning man behöver hyra, var den finns och
om den faktiskt används. Det upptäckte man på Bayer Corporations anläggning
i Baytown, USA.

”Genom att använda 
en enda leverantör för
hyresutrustning har
det manuella arbetet
minskat i omfattning.”

Dale Bara, Bayer Corporation

Uthyrning 

till Baytown

Bayer Corporation i USA ingår
i den tyska koncernen Bayer,
som representeras av cirka
350 företag med 117 500 med-
arbetare över hela världen.
Baytown är en stor industri-
anläggning för produktion av
kemikalier och polymerer i
Houston, Texas.
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Det mest lovande alternativet verkade vara ett hyrsystem
som administrerades på plats i fabriken.” Året var 1994 
och embryot till Primes och RSCs depå på fabriken med 
ett integrerat program kallat Total Control™ var uppfun-
net. Efter tio års användning i fabriken har det visat sig vara
framgångsrikt. Programvaran har finjusterats under åren
för att hantera rutinerna optimalt. Enkelhet har varit 
ledstjärnan.

Utmanar konventionen

”Rapporter sänds automatiskt, men som alla vet innehåller
rapporter gårdagens nyheter. Programmet är mer än ett data-
program”, säger skaparen Gordon McDonald, som inom
affärsområdet Maskinuthyrning leder utvecklingen av Total
Control™. ”Det är en ledningsprocess som verkligen ut-
manar konventionella arbetsmetoder. När programvaran har
integrerats i kundens ekonomisystem får kunden total kon-
troll över hanteringen av både hyresutrustning och den egna
utrustningen, med minsta möjliga pappersarbete,” säger han.

Ett sätt för företaget att spara pengar är att avbeställa ut-
rustning som inte används, något som programvaran hjälper
kunden med. Om en gaffeltruck är tänkt att hyras i två veckor

påminns kunden med ett e-postmeddelande automa-
tiskt när denna tid har gått ut. Ett annat sätt att
spara pengar är att hantera hyran för extra hyresut-
rustning på ett professionellt sätt. Här är transpa-

rens i processen viktig. Kunden kan se alla offer-
ter när fabrikens RSC-depå behöver hyra

extra utrustning såsom stängsel, tält och
liknande. Utan att behöva sköta upp-

handlingen kan kunden ändå se att
processen hanteras korrekt.

Genom att använda en och samma leverantör för hyres-
utrustning har det manuella arbetet minskat och företaget
har bättre kontroll.

”En av de bästa besparingarna för Bayer var att vi inte
längre behövde utfärda en inköpsorder för varje hyrtillfälle
eller beställa utrustningen i förväg. Den finns ändå alltid på
plats och väntar på att vi ska sätta igång arbetet. De aktuella
rapporterna och den historik som programvaran erbjuder
är skälet till att den blivit ett praktiskt och kraftfullt verktyg
för oss”, säger Dale Bara på Bayer Corporation.

När det gäller uthyrningsbranschen är utrustnings-
standarden given. Det Prime Energy och RSC tillför är
effektivitet.

Affärsområdet Maskinuthyrning arbetar med tre varumärken – 
RSC för bygg- och anläggningsmarknaden, som omfattar tung
utrustning och kommersiellt byggande, Prime Industrial fokuserar
på uthyrningssegmenten allmän industriverksamhet och petro-
kemisk industri, medan Prime Energy verkar inom områdena olje-
fria kompressorer, generatorer och temperaturstyrning.

KUNDNYTTA

Gordon McDonald

Total Control™

Total Control™ är ett interaktivt administrativt system
för både hyrd och kundägd utrustning och verktyg.
Total Control™ är en programvara med ett registrerat
varumärke som utvecklats av och för Maskinuthyrning
och som skapar en tydlig process, från första förfrågan
till slutfakturan.

Total Control™ reducerar kostnaderna genom att
skapa en sammanhållen process för alla hyres- och
utrustningsaktiviteter, oberoende av ägande, fakture-
ringsplattform, utrustningstyp, kontonummer och
krav på fakturans utseende. Alla processer är automa-
tiska och elektroniskt datumstämplade, vilket minskar
behovet av pappersexercis och möjliggör mer full-
ständig granskning. Kunden kan lita på att de transak-
tioner som hanteras av Total Control™ skapar största
möjliga effektivitet för deras företag.



Ett land med många olika
Indiens 1027 miljoner inv

FOKUS PÅ INDIEN

Indiens regering har startat ett
stort projekt för att modernisera
infrastrukturen. Tyngdpunkten
ligger på att bygga ut vägar och
motorvägar, främst för att skapa
anslutningar till hamnar och byar.
Vägprojektet ”den gyllene fyrkan-
ten” ska binda samman landets
fyra största städer: Delhi, Kolkata
(Calcutta), Chennai (Madras) och
Mumbai (Bombay). De entrepre-
nörer som bygger Indiens
moderna infrastruktur använder
en stor mängd utrustning från
Atlas Copco.

Delhi

Mumbai
(Bombay)

Chennai
(Madras)

Kolkata
(Calcutta)



språk och religioner – 
ånare bygger sin framtid

FOKUS PÅ INDIEN



28 A T L A S  C O P C O  2 0 0 3

D  har ökat enormt. 1981
bodde 5,7 miljoner människor här, nu cirka 13
miljoner och 2015 beräknas staden ha 21 miljoner 

invånare*. Gatorna är igenkorkade av all trafik och efter-
hand som staden växer explosionsartat blir luften starkt 
förorenad. Det finns nu mer än 4 miljoner motorfordon 
i Delhi – fler än i de stora indiska städerna Mombai,
Kolkata och Chennai tillsammans. På Delhis gator trängs
fotgängare, cyklar, skotrar, bussar, bilar och rickshor 
med varandra.

För att bringa ordning i denna kaotiska trafiksituation
byggs en 228 kilometer lång tunnelbana. Den första delen 
av tunnelbanenätet, som ska vara färdigbyggt 2005, har 41
stationer och 62 kilometer spår, varav 12,5 kilometer i tunnel.

I oktober 2003 öppnades den första 12-kilometers-
sträckan. Restiden sjönk från 1 timme och 20 minuter med
buss till enbart 20 minuter med tunnelbana.

Till de båda samriskföretagen med internationella entre-

prenadföretag som bygger denna del av tunnelbanan har
Atlas Copco levererat flera ovanjordsriggar och tunnelrig-
gar som bryter hårt berg genom att spränga varsamt. Dess-
utom har ett större antal hydrauliska spett använts för att
bryta berg där det inte varit tillåtet att spränga. I lösare berg
har man installerat självborrande bultar för att förstärka
tunnelns tak och väggar. Flera portabla dieselkompressorer
har också använts på de olika arbetsplatserna.

Toppmodernt

För passagerarnas komfort ska alla stationer under jord
vara luftkonditionerade och tunnlarna ska ha god ventila-
tion. Samtliga stationer ska vara modernt utrustade med
synkroniserade klockor på perrongerna, passagerarinfor-
mation i realtid, möjligheter att ringa med mobiltelefon
samt automatisk in- och utpassering.

* Förenta Nationerna.

Med mer än 900 medarbetare vid två
fabriker och åtta försäljningskontor är
Atlas Copcos verksamhet i Indien ett
långsiktigt åtagande. 

Återförsäljaren Vulcan Trading Company 
Private Ltd. i Bombay får rätt att sälja 
Atlas Copcos produkter i Indien.



Struktur i snabbväxande stad
För ett sekel sedan urbaniserades västvärlden. Nu är det Asiens tur. Människor
strömmar in till städerna och gatorna blir igenkorkade, men i Delhi byggs en
tunnelbana för att förbättra miljön.

FOKUS PÅ INDIEN
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Atlas Copco (India) Ltd. etableras som ett 
helägt dotterbolag till Atlas Copco AB. 
En fabrik för tillverkning av kompressorer 
och bergborrar byggs i Pune. 

Ägandet minskas till 60% i enlighet 
med en ändring i indisk lag; 40% av 
aktierna bjuds ut till försäljning till den
indiska allmänheten och Atlas Copco
(India) Ltd. blir ett publikt aktiebolag som
noteras på börsen i Mumbai (Bombay).

  >

Tunnelbanesystem i världen

1. London, England 408 kilometer
2. New York, USA 368 kilometer
3. Seoul, Sydkorea 287 kilometer
4. Moskva, Ryssland 270 kilometer
5. Singapore, Singapore 249 kilometer
6. Madrid, Spanien 228 kilometer
7. Mexico City, Mexiko 202 kilometer
8. Paris, Frankrike 199 kilometer
9. Tokyo, Japan 183 kilometer

10. Chicago, USA 173 kilometer

Världens första tunnelbana byggdes i London 1863.

De internationella samriskbolagen

använder utrustning från Atlas Copco.

FOKUS PÅ INDIEN
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> En ändring i indisk lag begränsar utländskt
ägande till 40%. De nya aktierna bjuds 
ut till lokala ägare och medarbetare. 

Chicago Pneumatic Tool Company (CP) med
dess indiska dotterbolag köps av Atlas Copco. 
Fabriker öppnas för tillverkning av skruvkom-
pressorer.

G    för att projektledare,
konstruktörer och ingenjörer på Atlas Copcos
affärsområde i Belgien ständigt måste se till att

ytterst konkurrenskraftiga och innovativa produkter 
lanseras på marknaden så fort som möjligt. En lokal brist
på kvalificerade och erfarna ingenjörer ledde till att man
började tänka i nya banor. Resultatet blev att ett tekniskt
center etablerades i Indien, där det finns gott om välutbil-
dade personer med rätt bakgrund.

Konstruerar på distans 

Nya produkter måste vara mer effektiva, lättare och tystare,
samtidigt som kvaliteten ska vara hög till ett konkurrens-
kraftigt pris. Utvecklingstiden har blivit kortare genom att
man använder 3D-konstruktioner och datorsimuleringar.
Framförallt behövs hjälp med maskinkonstruktion, från
digitalisering av ritningar till komplett konstruktionsarbete
i 3D, beräkningar och reservdelskonstruktion.

Toppmoderna kommunikationslinjer och nätverk gör
att ingenjörerna i Belgien och Indien nu bara är 400 milli-
sekunder från varandra. Det är en enorm fördel att män-
niskor som arbetar med samma projekt kan dela datafiler
tvärs över jordklotet.

Kommunikation är nyckeln till framgång. Det är inte
alltid lätt att beskriva uppgifter så väl att en tredje part 

kan utföra dem perfekt, därför sköts informationsutbytet
med nya datoriserade kommunikationsverktyg, såsom
möten via Internet och att man delar skärm. Medarbetare
från Indien skickas också till Belgien för att tränas i princi-
per och utveckla personliga relationer.

”När man har träffats ansikte mot ansikte blir det 
lättare att arbeta på distans”, säger Pankaj Tale, ingenjör
på GECIA. ”Kommunikationen blir också bättre ju mer 
vi samarbetar.”

Till gagn för båda parter 

Sedan starten 2002 har många projektledare och kon-
struktörer på Kompressortekniks divisioner arbetat med 
ingenjörerna i Indien. Båda sidor förstår vad som krävs 
och arbetet utförs alltid på Atlas Copcos sätt och i enlig-
het med Atlas Copcos kultur.

”Samarbetsklimatet gynnar kreativiteten och vi får
möjlighet att utveckla vår kompetens”, säger Ashwini
Agashe, ingenjör. ”Vi får alla slags jobb och det är en stor
fördel att vi kan följa processen från början till slut”, säger
ingenjör Rakesh Nyamagoudar. Subodh Patwardhan,
ingenjör, tilllägger: ”Vi får regelbunden feedback och
transparensen inom koncernen gör att vi kan lära oss av
tidigare jobb, vilket inte hade varit möjligt om vi hade
varit konsulter.”

Bara 400 millisekunder från varandra

Tekniskt center 
i Indien stödjer Belgien

För två år sedan öppnade Atlas Copco ett tekniskt center i Indien för att stödja
Atlas Copcos produktbolag för kompressorer i Belgien. Initiativet som fått
namnet GECIA har visat sig vara till stor nytta för alla involverade.





>
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Chicago Pneumatic Tool Company ökar 
sitt innehav i Chicago Pneumatic India Ltd.
från 29,91% till 51%.

Atlas Copco AB ökar sitt innehav i Atlas Copco
(India) Ltd. till 45% och Chicago Pneumatic
Tool Company ökar sitt innehav i Chicago
Pneumatic India till 56%.

Från vänster: Amol Pingle, Ashwini Agashe,

Rakesh Nyamagoudar och Pankaj Tale är alla

ingenjörer på GECIA.

 



>
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> CP India slås samman med 
Atlas Copco (India) Ltd. 

Den 40%-iga ägarandelen 
i Revathi Equipment Ltd. säljs. 

Atlas Copco AB lämnar ett offentligt
erbjudande om att köpa samtliga 
utestående aktier i Atlas Copco (India)
Ltd. Atlas Copco AB äger nu mer än
83% av aktierna.

Test med dubbel nytta

 


T   är knapp i många delar av Indien. Byn
Khed Sivapur i delstaten Maharashtra har under de senaste fyra
åren inte fått tillräckligt med regn och invånarna har tvingats gå

flera kilometer för att täcka det dagliga behovet av vatten.
Atlas Copco Kompressor i Indien passade på att borra efter dricks-

vatten till skolbarn och övriga invånare i Khed Sivapur när prototypen 
av en ny kompressor skulle testas.

Tre lyckade försök

”Byns överhuvud valde ut fyra platser där vi borrade tillräckligt djupt
och i tre fall lyckades vi hitta vatten,” säger Sajjalgud Srinivas, pro-
duktchef på Atlas Copco Kompressor i Indien. ”Samtidigt som vi 
försökte lösa byinvånarnas problem med dricksvatten registrerade 
vi data om kompressorn, vilket medförde att vi kunde förbättra den
ytterligare”, säger Srinivas.

Brunnsborrningsriggen lånades ut av M/S Pavai Agro, som arbetat
med Atlas Copco i mer än tjugo år.

FOKUS PÅ INDIEN

Innan en ny modell av kompressorer för brunnsborrning introducerades 
testades prototypen av Atlas Copco Kompressor i Indien.
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Atlas Copco-gruppens målsättning är att aktivt bidra till att öka kundernas
produktivitet och följdaktligen deras lönsamhet. 

S    i egenskap av ett högteknologiskt tillverk-
ningsföretag engagerat i att minimera produkternas miljöpåverkan.
Det är självklart för samtliga verksamheter att ta hänsyn till miljö-

mässiga aspekter.
Ergonomiska aspekter är utgångspunkten för utformningen av varje

verktyg och maskin, allt för att minska risken för arbetsskador och öka
operatörens produktivitet, resultat och arbetstillfredsställelse.

Man kan säga att produktutveckling är en del av Atlas Copcos engage-
mang för att bidra till en hållbar utveckling, att balansera ekonomisk till-
växt med miljöhänsyn och socialt ansvar.

Läs mer om Gruppens innovatörer och innovationerna på 
www.atlascopco-group.com 

Innovationskraften blomstrar

Innovationer är en grundläggande värdering. En gång

om året belönas årets bästa tekniska innovation med

John Munck-priset, Atlas Copcos prestigefyllda pris

till innovatörer. 

John Munck

Sverker Hartwig

Carl Carlin

Richard De Bock

Jörgen Rodert

Ludo 
Van Nederkassel

Chris Lybaert

Christer Hansson

Rolf Jacobsson

Sten Åke Hilbers

Guido Luyts

Kurt Andersson Åke Eklöf

Gunnar Wijk
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Industriteknik

Med senaste tekniken

CPs nya verktyg erbjuder högre produktivitet och bättre
ergonomi vid slipning och kapning. Den kraftfulla turbo-
motorn kan förkorta tiden för slipning och putsning avse-
värt och med tillval som suger ut damm och stoft är det ett
verktyg för avancerad materialbearbetning.

Tuffa mål i produktspecifikationen 

Redan innan konstruktionsarbetet påbörjades var det 
nödvändigt att ta till vara viktiga synpunkter från CPs slut-
användare i produktspecifikationen. CPs franska team för
industriell design besökte flera användare tillsammans med
ett svenskt ergonomiföretag. De fann att lika viktiga som
verktygets funktion var:

Miljö 

• Verktygen måste vara miljövänliga 
• Inga föroreningar i utblåsningsluften 
• Delar och förpackningar ska vara återvinningsbara 

Ergonomi 

• Låg ljudnivå 
• Lite vibrationer 
• Bättre komfort för operatören 

Tillförlitlighet och litet behov av underhåll

• Ökad produktivitet 
Allt detta ska uppnås utan att man kompromissar med säkerheten.

Lite vibrationer och låg ljud-
nivå. Högre produktivitet
och bättre ergonomi.

Förbättrad förmåga att bearbeta material,
förbättrad komfort för operatören och bättre
ergonomi leder till ökad produktivitet. Därmed
betalar sig Tornado mycket snabbt, utan att
kompromissa med säkerheten.

Högsta komfort vid slipning, 
kapning och putsning.

Människans första försök att bearbeta material gjordes med hjälp av de egna 
händerna och ett stycke flinta. Idag är divisionen Chicago Pneumatic (CP) glada
över att kunna lansera sitt nya sortiment slipmaskiner, Tornado, med den 
senaste tekniken inom materialbearbetning.
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I produktspecifikationen sattes tuffa mål och konstruktions-
teamen började undersöka hur dessa krav kunde uppfyllas.

En helt ny teknik användes när motorn konstruerades
och en enstegsturbo visade sig kunna uppfylla kraven på
effekt och hastighet. Utformning, storlek och materialet i
handtagen utvärderades i fältstudier för att verifiera den
optimalt ergonomiska utformningen. Leverantörer av kom-
ponenter som tätningar och O-ringar var tvungna att visa
lösningar som uppfyllde miljö- och tillförlitlighetskriterier
för att de skulle kunna användas i konstruktionen.

När dessa mål var uppfyllda och efter omfattande fältstu-
dier, där man säkerställde att CPs lösning motsvarade från
slutanvändarnas krav, introducerades det nya sortimentet.

Högsta komfort för operatören 

Verktyget ger operatören högsta komfort vid slipnings-,
kapnings- och putsningsarbeten. Genom att kombinera

extremt hög effekt med låg vikt, lite vibrationer och låg 
ljudnivå, erbjuds såväl stor kostnadsbesparing vid material-
bearbetning samtidigt som förbrukningsvarorna utnyttjas
maximalt.

Minskade föroreningar 

Mer än 95% av slipmaskinen kan återvinnas då såväl till-
gängliga material som leverantörer valts med omsorg.
Motorn kan använda oljefri tryckluft, såväl tätningar som 
O-ringar släpper inte ut några partiklar i utblåsningsluften,
vilket minimerar halten av föroreningar.

Underhållet sköts mycket enkelt. En servicevideo följer
med verktyget och kunden kan enkelt sköta servicen på plats,
vilket reducerar både stilleståndstid och transportkostnader
ytterligare. Bättre möjlighet att bearbeta materialet, högre
användarkomfort och avancerad ergonomi ökar produkti-
viteten, utan att kompromissa med säkerheten.

Extremt hög effekt i
förhållande till vikten.

Kraftfull turbomotor – slip-
nings- eller putsningstiden
förkortas betydligt.

De tätningar och O-ringar som
används avger inga utfällningar i
utloppsluften, vilket minimerar
halten av föroreningar. Tillbehör
för uppsamling av damm finns
som tillval. 

Mer än 95% av materialet
kan återvinnas.

Underhållet sköts mycket enkelt. En service-
video gör att kunden enkelt kan sköta servicen
på plats, vilket minskar såväl stilleståndstid
som transportkostnader.

Motorn kan använda oljefri tryckluft.
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Kompressorteknik

Sparar energi...
Energiförbrukningen är den största kostnaden under en kompres-

sors livslängd. Följaktligen konstrueras Atlas Copcos nya 

kompressorer med fokus på att spara energi, på alla tänkbara sätt.

Denna energibesparing är grunden för ett sammanhållet produkt-

utvecklingskoncept där samtliga stadier inom forskning, utveckling,

tillverkning, installation och service ingår. 

Verkliga besparingar 
baseras på fakta
Atlas Copcos ingenjörer
beräknar luftbehovet för
den aktuella tillämpningen
och rekommenderar 
den bästa kompressor-
lösningen.

Rätt grundläggande teknik
Atlas Copco behärskar alla kompres-
sionsprinciper och erbjuder den mest
energieffektiva tekniken för de aktuella
tryck- och flödeskraven.

Det optimerade systemet
En installation med många kom-
pressorer kan styras centralt för 
att få ett jämnt arbetstryck och
uppnå lägsta möjliga energi-
kostnad.

Miljöhänsyn
Att spara energi är 
att bry sig om miljön.
Atlas Copcos koncept
för kompressorernas
energibesparing är ett
betydelsefullt bidrag.

Innovativa tillbehör
Integrerad adsorptionstork ger torr luft av
hög kvalitet med låg tryckförlust och återan-
vänder värmen från kompressorn för rege-
nerering. Två egenskaper som leder till en
avsevärd energibesparing.

Den bästa drivanordningen
Kompressorer med konstant hastig-
het är utmärkta om de kan köras med
full belastning så gott som hela
tiden. Men när luftbehovet varierar
kan en så kallad VSD-kompressor
med reglerbar hastighet ge bespa-
ringar på upp till 35%.
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...och är tillförlitlig
En energieffektiv maskin sparar bara pengar om den fungerar väl

dygnet runt. Inte bara i dag, utan dag efter dag, år efter år – med

minimalt behov av reparationer, långa serviceintervaller och lång 

livslängd för rörliga delar, som är individuellt och noggrant testade.

I mer än ett sekel har Atlas Copco byggt maskiner som står emot

tidens tand. Tillförlitligheten har aldrig varit mer tidlös.

Problemfri installation och igångkörning
En oljefri kompressor från Atlas Copco är klar
att använda. Ställ maskinen på ett plant under-
lag, anslut elkabeln och tryckluftsuttaget och
tryck på start.

Den fulländade lösningen
Kompressorer, torkar, filter och
kontrollsystem har alla ha samma
kvalitetsmärkning: Atlas Copcos
logotyp.

En erfaren partner
Atlas Copco är världsledande inom
tryckluftsteknik med över 100 års
erfarenhet.

Professionell uppföljning
Atlas Copcos servicekontrakt garanterar
ett korrekt förebyggande underhåll, 
omedelbar åtgärd och originalreserv-
delar över hela världen.

Integrerad konstruktion
Invändiga rördragningar, integre-
rade lufttorkare samt VSD (varvtals-
styrning för reglerbar hastighet) och
100-procentigt anpassade kompo-
nenter är enda sättet att säkerställa
fullständig tillförlitlighet. 
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Utmärkt sikt
Ett fönster i taket gör
det möjligt att följa

bergborrmaskinen
hela vägen ner. 

Fjärrstyrning via radio
Låg tyngdpunkt och hög markfrigång gör Atlas Copcos
fjärrstyrda borrvagnar väldigt lättmanövrerade även i
mycket svår terräng. Det nya automatiska borrstoppet
är en finess på den fjärrstyrda borriggen som förenklar
operatörens arbete. 

ROC Manager
En unik programvara för att övervaka och opti-
mera borrningen. Borrplaner upprättas på konto-
ret och skickas sedan till borriggen. Avvikelser och
andra nyckeldata registreras under borrningen
och resultaten analyseras sedan på kontoret. 

Gemensamma komponenter
Med gemensamma komponenter och system för
såväl underjords- som ovanjordsutrustning drar 
både Atlas Copco och kunderna nytta av att känna
till teknik och handhavande i allt från logistik till
utbildning. 

Ergonomiskt utformad förarhytt
Komfort, sikt och bekvämt placerade
reglage och monitorer. Det finns ingen
hydraulik inne i förarhytten och alla
mätare och instrument har ersatts av 
en färgskärm. Den nya förarhytten 
har en ergonomisk och användarvänlig
utformning. Förarhytten har blivit
bekväm! 

Dammuppsamlingssystem
Damm och partiklar från borr-
hålets mynning samlas i ett filter
och avtappningssystem.
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Anläggnings- och gruvteknik

Design bakom succén
En borrvagn från Atlas Copco ska se kraftfull och gedigen ut. Den bör också 
ge uttryck för hög funktionalitet, hög kvalitet och god ergonomi samtidigt 
som den ska vara enkel att ge service. 

Registrera data 
Data från en borrhålssondering kan föras
över till och visas i en dator.

Motorvärmare
Dieseldriven motorvärmare minskar 
bränsleförbrukning och slitage på motorn.

Rig Control System (RCS)
Detta system har även framgångsrikt använts på Atlas Copcos
senaste serie underjordsmaskiner. Borriggen känner av variatio-
ner i berget och kan reglera samtliga borrfunktioner för att skapa
en jämn och exakt borrning med minimal förbrukning av berg-
borrverktyg. Risken att borrstängerna ska fastna är minimal då
systemet reagerar på alla förändringar i rotationsmotståndet.
Förändringarna i rotationsmotståndet styr även borrkraften
med en speciell funktion. 

Servicedörrar
Baldakindörrarna förbättrar tillgängligheten för
service samtidigt som de skyddar mot väder och
vind. Oljetappningspunkterna är lätt åtkomliga
för att undvika oljespill när man byter olja.

Enklare skötsel 
Underhåll och reparationer blir enklare
då felsökning sköts av ett inbyggt
självdiagnosticerande system. 

Miljöhänsyn
Färre hydraulslangar, komponenter och
ventiler minskar risken för att hydraulvätska
ska smutsa ner miljön. 

Datoriserad borrning 
Efter bara några timmars utbildning kan operatören uppnå maximalt borrningsresultat.
Borrstänger skarvas automatiskt till ett förutbestämt djup, varför operatören kan göra
annat medan borrningen pågår. Eftersom borrandet kan fortsätta under lunchraster och
mellan skift blir nettoresultatet att borriggen utnyttjas 10 till 15% bättre. 



P   Industrial Supply Manu-
facturers Association (ISMA). Vinnaren i kategorin
tillverkande företag blev Milwaukee Electric Tool

Corporation i Brookfield, USA.
”Deras sätt att främja fri företagsamhet överträffar de

flesta företag”, säger Gary Salvatore, ordförande i ISMAs
American Eagle-priskommitté. ”Milwaukee höjer verkligen
ribban för hur ett företags kultur och policy kan uppmuntra
medarbetare och samhället att leva och verka tillsammans,
till nytta för båda parter.”

Det utses en del vinnare i tillverknings- och återförsäl-
jarklasserna, samt delpriser för utbildning, medarbetares
utveckling och delaktighet, miljöförbättringar och miljö-
vård samt lokalt samhällsengagemang. Milwaukee Electric
Tool Corporation är det enda företag som har vunnit det
stora priset två år i rad.

Milwaukee har till exempel sponsrat Habitat for Huma-
nity sedan 1993. Företaget värnar också om miljön. 1999
fick Milwaukee ISO 14001-certifiering för sitt miljöarbete.
I januari 2003 fick dessutom den nya anläggningen i
Greenwood, Mississippi, som öppnades i januari 2002,
sin ISO 14001-certifiering.

Kompetensutveckling är en del av kulturen. ”För att
utveckla och behålla nöjd, pålitlig personal med kunskaper
som kan tillämpas i det dagliga arbetet får varje medarbe-
tare i genomsnitt 40 timmars utbildning om året”, säger
Daniel R. Perry, divisionschef för Milwaukee.

Med fokus på professionell, medarbetar- och ledar-
skapsutveckling är kurserna lärarledda, Internet-baserade
eller en kombination av dessa metoder.
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Milwaukee får återigen
prestigefullt pris

American Eagle uppmärksammar företag som gjort betydande insatser för att
utveckla sina medarbetare och skapa ett bättre samhälle. 

För andra året i rad har 
Milwaukee Electric Tool Corporation
tilldelats det prestigefyllda 
American Eagle-priset.

FÖRETAGETS SOCIALA ANSVAR



American Eagle-priset inrättades 1975 av Industrial Supply

Manufacturers Association (ISMA), den enda industrihandels-

organisation i Nordamerika som stödjer medlemmar att sälja

genom industriella distributörer. 
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Senaste tekniken 

Milwaukee utnyttjar den senaste tekniken för att utbilda sin personal och kom-
municera med återförsäljare och slutanvändare. För att hjälpa återförsäljarna
göra beställningar och få översikt över sin kontostatus uppdaterar Milwaukee
regelbundet sin webbplats milwaukeeconnect.com med nya applikationer.
Tjänsten är tillgänglig dygnet runt sju dagar i veckan och ger återförsäljarna 

omedelbar tillgång till orderstatus etc.
Webbplatsen milwaukeetool.com riktar sig till slutanvändarna.
Förutom att vara företagets hemsida ägnas en stor del av innehållet

åt Milwaukees Heavy Duty Club, en online-klubb för medlem-
mar, där professionella verktygsanvändare kan kommunicera

med Milwaukee och med varandra. Här finns information till
slutanvändare, tips om verktygsanvändning, plats för idéutbyte och

utbildning i säkerhetsfrågor. Med mer än 250 000 medlemmar är
Heavy Duty Club populär bland lojala Milwaukee-användare. Det visas

inte minst av att webbplatsen har i genomsnitt 1,3 miljoner besök varje månad.



M  

i närmare 70 länder på
fem kontinenter, 20 varu-

märken och 26 000 medarbetare är
det en verklig utmaning att säker-
ställa att varumärkesidentitet och
värderingar sprids till varje med-
arbetare och att alla har samma
insikt och förståelse. Sedan flera år
använder Atlas Copco-gruppen ett
speciellt utbildningskoncept, stu-
diecirklar, för den här typen av frågor. Den senaste cirkeln,
Atlas Copco-dagen, var en ovanlig utbildning då den var

mycket starkt fokuserad. På kort tid hade den nått
alla medarbetare.

Atlas Copco-dagen anordnades för samtliga
företag i Gruppen under en dag. Första kick-off
hölls i Asien/Australien, därefter var det dags för
Europa och Afrika för att slutligen nå Nord- och
Sydamerika.

I varje företag samlade chefen för bolagen 
sina medarbetare för att diskutera strategin och
det som förenar Gruppen – värderingar, historia,
kultur, processer och inte minst varumärket.

Särskild uppmärksamhet ägnades åt affärsintegritet samt
sociala och miljörelaterade aspekter.
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FÖRETAGETS SOCIALA ANSVAR

En dag på Atlas Copco 
Atlas Copcos grundläggande värderingar – samarbete, engagemang och 
innovation – har byggt företagets historia, skapar dess nutid och utgör grunden 
för koncernens framtida utveckling. Att dessa värderingar bibehålls och att företags-
kulturen är gemensam över hela världen är viktigt för fortsatt framgång.
Därför har Atlas Copco-dagen genomförts.

Brasilien

Polen

Peru Zambia

USA

Malaysia Sverige
Filippinerna

Nederländerna
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FÖRETAGETS SOCIALA ANSVAR

Mer än 2 miljarder människor lever i områden där det är brist på vatten. Under de
senaste 20 åren har Atlas Copco och dess svenska medarbetare sponsrat organisa-
tionen Vatten åt Alla. Omkring 1 400 brunnar har borrats eller grävts så att mer än
450 000 människor har fått tillgång till rent vatten. 

V   är ett exklusivt Atlas Copco-projekt
som initierades av några medarbetare och stöds av
Atlas Copco AB. Organisationen har framgångsrikt

stött projekt där man borrat eller grävt efter vatten i länder
som Peru, Kenya, Sudan, Burkina Faso, Afghanistan,
Indien och Colombia.

För att säkerställa att de nya brunnarna förser invånarna
med rent dricksvatten i många år måste mottagarna lova att
avsätta pengar till en mindre fond för underhåll och repara-
tioner.

För att projekten ska bli framgångsrika genomförs vatten-
projekten alltid tillsammans med opolitiska hjälporgani-
sationer med lokal erfarenhet från det aktuella landet.
Viktiga bidrag kommer också från internationella hjälp-
organisationer, främst från SIDA, Styrelsen för internatio-
nell utveckling.

Projektet Vatten åt Alla engagerar alla som kommer 
i kontakt med organisationen. Anledningen är enkel: det
fokuserar på vatten – en grundförutsättning för liv.

Medarbetare 
stödjer Vatten åt Alla 
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Gruppen vill vara ledande på världsmarknaden och målet
är att ha den största kund- och marknadsandelen på samt-
liga produkters marknader, tillämpningar och geografiska
segment där Gruppen konkurrerar. Atlas Copco strävar
efter att vara den arbetsgivare man föredrar och det företag

aktieägare prioriterar att investera i. Gruppen ska skapa
och kontinuerligt öka värdet för aktieägarna. Atlas Copcos
ambition är att vara den bästa affärspartnern och den kund
som prioriteras. Gruppen strävar efter att vara en god sam-
hällsmedborgare som verkar för hållbar utveckling.

Sydamerika 3%

Afrika/Mellanöstern 6% Asien/Australien 14%

Europa 35%

Fördelning av fakturering 
per affärsområde och region

■ Kompressorteknik

■ Maskinuthyrning

■ Industriteknik

■ Anläggnings- och gruvteknik 

Atlas Copco-gruppen

First in mind–
first in choice

Atlas Copcos vision är att bli och fortsätta vara ”first in mind – first in choice”, 
det vill säga den som både nuvarande och blivande kunder och andra viktiga intres-
senter tänker på först och sedan väljer. För oss innebär det att vara ledande. Vi ska
ses som en normbildande innovatör som överträffar högt ställda förväntningar.

Nordamerika 42%
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ATLAS COPCO-GRUPPEN

Atlas Copco-gruppen strävar efter och utvecklar en global
närvaro och utnyttjar så långt som möjligt sitt etablerade
försäljnings- och distributionsnät. De strategiska riktlin-
jerna är organisk och förvärvad tillväxt, användningen av

produkterna, samt innovationer
och kontinuerliga förbättringar.

Tillväxten är i första hand
organisk, med stöd av utvalda
förvärv.

Marknadsbearbetning och
expansion ska åstadkommas av
nya produkter som utvecklas
från kärnverksamheten, genom
nya tillämpningar på nya mark-
nader och att bredda utbudet,
samt genom att öka och/eller

förvärva verksamheter med kompletterande produkter
och/eller tjänster.

Att öka den försäljning som är kopplad till
eftermarknaden och som genereras under den
tid produkten är i bruk, användningen av pro-
dukten, utgör den andra strategiska riktlinjen.
Här ingår tillbehör och reservdelar, förbruk-
ningsvaror, service och underhåll, utbildning
samt uthyrning. Detta ger Gruppen ett stabilt
intäktsflöde, hög tillväxtpotential, hög vinst-
potential, optimerade affärsprocesser, för-
stärkt produktutveckling samt närmare kon-

takt med slutanvändarna. Med en nära kundrelation kan
Atlas Copco bättre förstå och tillgodose slutanvändarnas
behov och önskemål. Därigenom kan Gruppen utveckla
bättre produkter och samtidigt säkerställa att de används på
det mest effektiva sättet.

Innovationer och ständiga
förbättringar utgör den tredje
strategiska riktlinjen. Det finns
alltid ett bättre sätt att göra
saker på. Den innovativa atmo-
sfären ska synas i allt Gruppen
gör. Målet är att erbjuda inno-
vativa produkter av hög kvalitet
till ett pris som speglar ett först-
klassigt erbjudande från ett
marknadsledande företag.
Banbrytande innovationer är ett sätt att behålla företagets

goda konkurrensförmåga och maximera lång-
siktiga resultat. Gruppen gör kontinuerligt
betydande investeringar inom forskning och
utveckling och stödjer specifika projekt som
gynnar innovationer av teknik, koncept och
metoder.

Kontinuerliga förbättringar inom tillverk-
ning, produkter, marknadsföring, organisa-
tion och arbetsflöden syftar till att förbättra
servicen till kunderna och säkerställa lön-
samhet på kort sikt.

Det övergripande målet är att växa och
uppnå en avkastning på sysselsatt kapital
som alltid överstiger Gruppens genom-
snittliga totala kapitalkostnad.

De finansiella målen är:
• att uppnå en årlig tillväxt på 8%,
• att uppnå en rörelsemarginal på 15%, och 
• att kontinuerligt öka rörelsekapitalets

effektivitet, det vill säga anläggningstill-
gångar, lager, kundfordringar och hyres-
flottans nyttjandegrad.

Detta ska leda till att aktieägarvärde 
skapas och ökar kontinuerligt.

De senaste fem åren har den årliga till-
växten i genomsnitt varit 5,7%. Under
samma period var Gruppens rörelsemargi-
nal i genomsnitt 12,2%. Under 2003 var
rörelsemarginalen 11,9% (11,1).

Finansiella mål

Strategiska riktlinjer 

Utvecklingsmodell
För att nå dessa mål följs den beprövade utvecklingsmodell som tillämpas
för varje operativ verksamhet inom Gruppen, först stabilitet, därefter 
lönsamhet och slutligen tillväxt.

Genomsnittlig kapital-
kostnad (före skatt)
Avkastning på
sysselsatt kapital
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Investeringar i kapitalvaror inom olika delar av den privata
och den offentliga sektorn, såsom tillverkningsindustri,
infrastruktur och gruvdrift är faktorer som påverkar 
Atlas Copcos försäljning. Viktiga kundgrupper inom till-
verknings- och processindustrin efterfrågar och investerar 
i tryckluftsprodukter och lösningar, industriverktyg och
monteringssystem. Sådana industriella investeringar är
betydelsefulla och påverkas av kundernas strävan att öka
produktiviteten, kvaliteten och kapaciteten. Kunder inom
anläggnings- och gruvindustrin investerar i utrustning,
såsom borriggar, borrverktyg, spett, portabla kompressorer
och generatorer. Investeringar i stora infrastrukturprojekt,
såsom tunnelbyggen, vägar, järnvägar och vattenkraftverk
är ofta beroende av politiska beslut. Privata investeringar
inom anläggnings- och gruvindustrin kan påverkas av ett
antal faktorer, exempelvis underliggande bygg- och anlägg-
ningsaktivitet, räntor, metallpriser och lager av metaller.

Kunderna efterfrågar även service och underhåll, utbild-
ning, reservdelar och tillbehör, förbrukningsvaror samt
maskinuthyrning. Denna efterfrågan uppkommer då kapi-
talvaran, utrustningen eller produkten används, det vill
säga i samband med industriproduktion, bygg- och anlägg-
ningsarbeten eller malmbrytning. Dessutom leder trenden
att hyra i stället för att äga till ökad efterfrågan, då kun-
derna i allt högre grad letar efter leverantörer som erbjuder
tilläggstjänster eller koncept, snarare än enbart utrustning.

I linje med Gruppens strategi att öka användningen av pro-
dukten strävar Atlas Copco efter att erbjuda fler tjänster
och eftermarknadsprodukter. Efterfrågan på dessa produk-
ter och tjänster är relativt stabil jämfört med vad som gäller
för utrustning. I dag genererar användningen av produk-
terna mer än hälften av Atlas Copcos fakturering och dess
betydelse ökar.

Användningen av produkterna utgör omkring 35% av
omsättningen inom Kompressorteknik, drygt 85% inom
Maskinuthyrning, omkring 25% inom Industriteknik och
mer än 55% inom Anläggnings- och gruvteknik.

Gruvindustri 

Anläggnings-
industri

Tillverknings-
industri 

Primära faktorer som påverkar Atlas Copco-gruppens försäljning

Uthyrning, förbrukningsvaror
och övrig eftermarknad 50%Utrustning 50%

Metall- och 
malmproduktion

Bygg- och anläggning/
outsourcing

IndustriproduktionIndustriinvesteringar

Gruvinvesteringar

Infrastrukturprojekt

Styrelse

VD och koncernchef

Verkställande ledning och staber

Kompressorteknik Maskinuthyrning Industriteknik Anläggnings- och gruvteknik

Industrikompressorer 

Luftbehandlingsutrustning

Generatorer

Specialanpassad uthyrning

Gas- och processkompressorer

Maskinuthyrning

Försäljning av reservdelar och tillbehör

Industriverktyg

Monteringssystem

Professionella elverktyg

Borriggar

Bergborrverktyg

Entreprenadutrustning

Lastmaskiner

Airtec

Industrial Air

Oil-free Air

Portable Air

Gas and Process

Rental Service Corporation Milwaukee Electric Tool

Atlas Copco Electric Tools

Atlas Copco Tools and 
Assembly Systems

Chicago Pneumatic

Underground Rock Excavation*

Surface Drilling Equipment*

Rocktec*

Secoroc

Construction Tools 

Craelius

Divisioner

Produktområden

Affärsområden

Organisation

* Ingick till och med den 31 december 2003 i divisionen Atlas Copco Rock Drilling Equipment. 
Från den 1 januari 2004 ingår Atlas Copco Wagner i Underground Rock Excavation. 
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Primära faktorer 
som påverkar Atlas Copco-gruppens försäljning

Divisionernas verksamhet 
bedrivs av produktbolag och 
kundcentra.
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1999

Förvärv: Rand-Air, 
Sydafrika (CT); ABIRD
BV, Nederländerna 
(CT); Rental Service
Corporation, USA (RS);
Tool Technics NV,
Belgien (IT). 

Avyttring: Atlas Copco
Controls, Sverige (IT).

2000

Förvärv: Diverse mindre
uthyrningsföretag, USA
(RS); Hobic Bit Indus-
tries, Kanada (CMT). 

Avyttring: Atlas Copco
Rotoflow, USA (CT).

2001

Förvärv: Christensen
Products, USA (CMT);
Masons, Storbritannien
(CT); Grassair, Neder-
länderna (CT); diverse
mindre uthyrningsföre-
tag, USA (RS).

2002

Förvärv: MAI-Ankertech-
nik, Österrike (CMT);
Liuzhou Tech Machi-
nery, Kina (CT); Krupp
Berco Bautechnik,
Tyskland (CMT). 

Avyttring: Revathi,
Indien (IT).

2003

Förvärv: DreBo (IT);
Puska Pneumatic 
S.A (CT); Professional
Diamond Drilling Equip-
ment Pty (CMT); Mining
Drilling Services Pty
(CMT); Shenyang Rock
Drilling Machinery Co.
Ltd (CMT).

Viktiga förvärv och avyttringar 1999–2003

Atlas Copcos kunder finns nästan överallt 
på jorden. För dem är Atlas Copco ett lokalt företag,

men samtidigt har Atlas Copco-gruppen verksamhet över
hela världen. Gruppen finns representerad i närmare 

150 länder, med egna försäljningsorganisationer i omkring
70 av dessa. I de övriga 80 länderna marknadsförs produk-

terna av distributörer och servicenätverk. Atlas Copco 
tillverkar och monterar produkter i 17 länder. Till-

verkningen är främst koncentrerad till USA, Belgien,
Sverige, Tyskland, Frankrike och Kina.

Lokal närvaro 
i ett globalt företag 
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ATLAS COPCO-GRUPPEN

Atlas Copco-gruppen är en global industrikoncern med huvudkontor 

i Stockholm. Den fakturerade försäljningen för 2003 uppgick till 

MSEK 44 619. Gruppen sysselsätter cirka 26 000 personer och tillverkar

produkter i 17 länder. Produkterna marknadsförs under flera varumärken

av en världsomspännande försäljnings- och serviceorganisation i närmare 150 länder. I hälften av dessa bedrivs 

verksamheten av hel- eller delägda bolag.

Produkter/Affärsidé Registrerade varumärken

Kompressorteknik

Med cirka 500 hyresdepåer i USA, Kanada och 
Mexiko tillgodoser affärsområdet kundernas 
behov av 

• Att hyra entreprenadutrustning

• Hyresmaskiner för tillverknings- 
och processindustri

• Att köpa begagnad utrustning

• Verktyg och förbrukningsvaror

Maskinuthyrning

Utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer

• Industriella kraftverktyg och monteringssystem 
för skruvförband och slipning

• Professionella elverktyg och tillbehör för lättare 
bygg- och anläggningsinstallationer

• Ett brett sortiment eftermarknadsprodukter

Industriteknik

Utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer

• Bergborrar

• Bergborrverktyg

• Tunnel- och gruvutrustning

• Ovanjordsutrustning

• Bygg- och anläggningsutrustning samt
demoleringsverktyg

• Utrustning för prospekteringsborrning 
och geotekniska tillämpningar

• Ett brett sortiment eftermarknadsprodukter

• Specialanpassad uthyrning

Anläggnings- och gruvteknik

Utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer

• Oljefria och oljeinsprutade kompressorer

• Portabla kompressorer

• Gas- och processkompressorer

• Expansionsturbiner

• Elgeneratorer

• Quality Air Solution™-produkter 

• Luftstyrningssystem

• Avfuktare

• Ett brett sortiment av eftermarknadsprodukter 

• Specialanpassad uthyrning

• Världsledande i branschen

I korthet
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• Näst största maskinuthyrningsföretaget i Nordamerika

• Högkvalitativa produkter och tjänster, främst till bygg-
och anläggningsindustrin samt tillverkningsindustrin

• Förstklassiga servicekoncept, såsom kundtjänst dygnet
runt hela veckan, kort- eller långtidsuthyrning, kund-
anpassade uthyrningsprogram, nationella kundsystem,
leverans och hämtning av utrustning, försäljning av 
begagnad utrustning, små verktyg och förbruknings-
varor

• Effektiva informationssystem

• Storskalighetsfördelar

• Världsledande på industriverktyg och monteringssystem 
för kritiska förband

• En av världens fem största tillverkare av professionella
elverktyg

• Intensiv forskning och utveckling

• Innovativa produkter med extraordinär prestanda

• Möjlighet att betjäna kunder över hela världen

• Unikt distributionsnät

• Tillverkning i Frankrike, Mexiko, Storbritannien, Sverige,
Tjeckien, Tyskland och USA

• Global leverantör av högklassiga produkter och tjänster
för anläggnings- och gruvindustrin

• Målsättningen är att säkerställa positionen som
marknadsledare genom hög produktivitet och låga 
driftkostnader

• Fokus på en säker och ergonomisk arbetsmiljö

• Tillverkning i Chile, Indien, Kanada, Kina, Sverige,
Sydafrika, Tyskland, USA och Österrike

Nordamerika 42%

Sydamerika 3%
Europa 35%

Afrika/
Mellanöstern 6%

Asien/Australien 14%

Försäljning per geografiskt områdeFörsäljning per kundkategori

Kompressor-
teknik 36%

Maskin-
uthyrning 23%

Industri-
teknik 23%

Försäljning per affärsområde

Karakteristika Kunder Marknader

Nordamerika

Sydamerika

Europa

Afrika/
Mellanöstern

Asien/Australien

Nordamerika

Nordamerika

Sydamerika

Europa

Afrika/Mellanöstern 
Asien/Australien

Nordamerika

Sydamerika

Europa

Afrika/
Mellanöstern 

Asien/Australien

Övriga 10% 

Service 6%

Process 13%

Gruv 10%

Bygg- och 
anläggning 35%

Tillverkning 26%

Anläggnings- och 
gruvteknik 18%

Övriga

Service

Process

Gruv

Bygg- och
anläggning

Tillverkning

Övriga

Service

Process
Bygg- och
anläggning

Tillverkning

Övriga

Process Bygg- och
anläggning

Tillverkning

Övriga 

Gruv

Bygg- och
anläggning

• Kontinuerlig forskning och utveckling inom kompressor-
teknologi samt inom områden med anknytning till 
energibesparing och miljövård

• Monteringsanläggningar och tillverkningskapacitet 
för produktion av kompressorelement och andra kärn-
komponenter

• Alla större tillverkningsenheter är ISO 9001 och 
ISO 14001 certifierade

• Utveckling, tillverkning och montering sker i Belgien,
men det finns även enheter i Brasilien, Frankrike, Indien,
Italien, Kina, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland
och USA
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Koncernledning
Gunnar Brock 
VD och koncernchef för Atlas Copco-gruppen. 
Anställd: Sedan 2002. 
Född: 1950.
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i 
Stockholm 1974.
Karriär: Mellan 1974 och 1992 hade Brock olika befattningar
inom Tetra Pak, bl a internationella uppdrag som chef i olika
delar av världen och även som vice VD för Tetra Pak-gruppen.
Mellan 1992 och 1994 var han VD och koncernchef för Alfa Laval-
gruppen och 1994 till 2000 VD och koncernchef för Tetra Pak-
gruppen. Innan han tillträdde sin nuvarande befattning var han
VD för Thule International.
Externa uppdrag: OM-Gruppen, Sverige, Lego A/S, Danmark.
Ledamot av Kungliga Svenska Ingenjörsvetenskapsakademien
(IVA).
Innehav: 4 700 A och 44 224 personaloptioner.

Bengt Kvarnbäck 
Vice VD i Atlas Copco AB och chef för affärsområdet Kompres-
sorteknik. 
Anställd: Sedan 1992. 
Född: 1945.
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Bergsingenjör i metallurgi, Kungl. Tekniska
Högskolan i Stockholm 1970.
Karriär: Mellan 1970 och 1982 hade Kvarnbäck olika befattningar
inom Sandvik AB. Han var därefter VD för Secoroc AB och
senare för Invik & Co. AB. Kvarnbäck var vice VD för Industri-
förvaltnings AB Kinnevik innan han kom till Atlas Copco 1992
som vice VD och chef för affärsområdet Industriteknik. 1997
tillträdde Kvarnbäck sin nuvarande befattning.
Externa uppdrag: Styrelseledamot i Volvo Penta AB. 
Innehav: 11 371 A, 57 B, 6 414 köpoptioner A samt 
44 224 personaloptioner/syntetiska personaloptioner.

Freek Nijdam 
Direktör och chef för affärsområdet Rental Service. 
Anställd: Sedan 1970. 
Född: 1940.
Nationalitet: Holländsk.
Utbildning: Examen i maskinteknik 1959.
Karriär: Nijdam började på Atlas Copco 1970 efter sju år som
representant för Bostich. Under sina år i Gruppen har han haft
många olika befattningar i flera länder (Nederländerna, Belgien,
Mexiko, Tyskland, Sverige och USA). Han har varit chef för Atlas
Copcos division Applied Compressor and Expander Technique
och innan han tillträdde sin nuvarande befattning var han vice
VD och chef för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik.
Externa uppdrag: Putzmeister AG, Tyskland.
Innehav: 1 317 A, 1 163 köpoptioner A samt 
29 482 personaloptioner/syntetiska personaloptioner.

Göran Gezelius 
Vice VD i Atlas Copco AB och chef för affärsområdet 
Industriteknik. 
Anställd: Sedan 2000. 
Född: 1950.
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i
Stockholm 1973. Civilingenjörsexamen i kemiteknik, Kungl.
Tekniska Högskolan i Stockholm 1977.
Karriär: Gezelius kom till Sandvik-koncernen 1982 efter att ha
varit försäljningsingenjör vid Dow Chemical AB, Sverige. En
period arbetade han med energirelaterade projekt och under-
sökningar inom VVS-Tekniska Föreningen. Han kom till Atlas
Copco 2000 från en befattning som chef för affärsområdet
Sandvik Saws and Tools. (Bytte namn i oktober 1999 till Bahco
Group, när affärsområdet bytte ägare från Sandvik AB till 
Snap-on Inc.)
Innehav: 44 224 personaloptioner.

Björn Rosengren 
Vice VD i Atlas Copco AB och chef för affärsområdet
Anläggnings- och gruvteknik. 
Anställd: Sedan 1998. 
Född: 1959. 
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Civilingenjörsexamen, Chalmers Tekniska Högskola
i Göteborg 1985.
Karriär: Mellan 1985 och 1995 hade Rosengren olika befattningar
inom Esab-gruppen och var bl a marknadschef i Schweiz och
Sverige samt hade andra internationella befattningar inom
marknadsföringsområdet. Från 1995 var han VD för Nord-
hydraulic, Nordwin AB i Kramfors. Han kom till Atlas Copco 
1998 som chef för Atlas Copcos division Craelius och innan han
tillträdde sin nuvarande befattning var han chef för Atlas Copcos
division Rock Drilling Equipment.
Externa uppdrag: Pergo, Sverige.
Innehav: 33 168 personaloptioner.

Hans Ola Meyer 
Finans- och ekonomidirektör. 
Anställd: Sedan 1991. 
Född: 1955.
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i
Stockholm 1977.
Karriär: Meyer anställdes av Atlas Copco 1978 för att arbeta 
med Gruppens redovisning och ekonomi. Senare flyttade han 
till Ecuador som ekonomichef. Han lämnade Atlas Copco under
några år från 1984 för att bl a vara chef för kapitalförvaltning
inom Penningmarknadsmäklarna – senare JP Bank. 1991 kom
Meyer tillbaka till Atlas Copco som ekonomichef i Spanien, en
befattning han hade till 1993 då han blev finansdirektör i Atlas
Copco AB och medlem av koncernledningen. Meyer har haft 
sin nuvarande befattning sedan 1999.
Innehav: 571 A, 300 B, 2 784 köpoptioner A samt 
22 112 personaloptioner.



51A T L A S  C O P C O  2 0 0 3

ATLAS COPCO-GRUPPEN

Hans Ola Meyer, Hans Sandberg, Annika Berglund, Björn Rosengren, Göran Gezelius, Freek Nijdam, 
Marianne Hamilton, Bengt Kvarnbäck och Gunnar Brock.

Marianne Hamilton 
Personaldirektör. 
Anställd: Sedan 1990. 
Född: 1947.
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Filosofie kandidatexamen, Stockholms 
universitet 1972.
Karriär: 1973 anställdes Hamilton på Astra och arbetade där med
marknadsanalyser. Mellan 1975 och 1990 var hon konsult inom
det internationella konsultföretaget Mercuri Urval. 1990 kom
Hamilton till Atlas Copco som personalchef för Atlas Copcos
affärsområde Industriteknik och ett år senare började hon i sin
nuvarande befattning.
Innehav: 3 175 A, 2 784 köpoptioner A samt 
22 112 personaloptioner.

Hans Sandberg 
Chefjurist. 
Anställd: Sedan1975. 
Född: 1946. 
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Juristexamen, Uppsala universitet 1970. Master 
of Comparative Jurisprudence (MCJ), New York University, 
USA 1972.
Karriär: 1972 började Sandberg som tingsnotarie vid Södra
Roslagens Tingsrätt och därefter som biträdande jurist vid
Lagerlöf Advokatbyrå. Han kom till Atlas Copco 1975 som

företagsjurist. 1980 utsågs han till chefjurist vid Atlas Copco
North America Inc. 1984 befordrades han till sin nuvarande
befattning och sedan 1989 ingår han i koncernledningen. 
Sandberg är sekreterare i styrelsen för Atlas Copco AB sedan
1991.
Externa uppdrag: Ordförande för juridikstyrelsen vid 
Teknikföretagen.
Innehav: 200 A, 2 784 köpoptioner A samt 
22 112 personaloptioner.

Annika Berglund 
Informationsdirektör. 
Anställd: Sedan 1979. 
Född: 1954.
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i
Stockholm 1980. MBA, Universitetet i Antwerpen, Belgien 1995.
Karriär: Berglunds karriär startade med marknadsanalyser inom
Atlas Copco 1979. Sedan dess har hon haft ett antal olika befatt-
ningar inom Gruppen med inriktning mot marknadsföring, för-
säljning och företagsekonomi. Under en period arbetade hon
som försäljningsingenjör i Storbritannien. Innan hon tillträdde
sin nuvarande befattning var Berglund marknadschef för Atlas
Copco Controls.
Innehav: 1 300 A, 165 B, 2 784 köpoptioner A samt 
22 112 personaloptioner.
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Atlas Copco AB
105 23 Stockholm 

Tel: 08-743 8000
Org.nr: 556014-2720

www.atlascopco-group.com

Adresser

Atlas Copco Group Center

Atlas Copco AB (publ)
105 23 Stockholm
Tel: 08-743 8000
Fax: 08-644 9045
www.atlascopco-group.com
Org.nr: 556014-2720

Atlas Copco Kompressorteknik

Airpower
P O Box 100
BE-2610 Wilrijk, Belgien
Tel: +32-3-870 2111
Fax: +32-3-870 2443

Atlas Copco
Airtec
P O Box 101
BE-2610 Wilrijk, Belgien
Tel: +32-3-870 2111
Fax: +32-3-870 2443

Atlas Copco
Industrial Air
P O Box 103
BE-2610 Wilrijk, Belgien
Tel: +32-3-870 2111
Fax: +32-3-870 2576

Atlas Copco
Oil-free Air
P O Box 104
BE-2610 Wilrijk, Belgien
Tel: +32-3-870 2111
Fax: +32-3-870 2443

Atlas Copco
Portable Air
P O Box 102
BE-2610 Wilrijk, Belgien
Tel: +32-3-870 2111
Fax: +32-3-870 2443

Atlas Copco 
Gas and Process
Am Ziegelofen 2
DE-50999 Köln, Tyskland
Tel: +49-2236 965 00
Fax: +49-2236 965 05 22

Atlas Copco Maskinuthyrning

Rental Service

6929 E. Greenway Parkway, Suite 200
Scottsdale, Arizona 85254, USA
Tel: +1-480-905 3300
Fax: +1-480-905 3400

Rental Service Corporation
6929 E. Greenway Parkway, Suite 200
Scottsdale, Arizona 85254, USA
Tel: +1-480-905 3300
Fax: +1-480-905 3400

Atlas Copco Industriteknik

105 23 Stockholm
Tel: 08-743 8000
Fax: 08-644 9045

Milwaukee Electric Tool Corporation
13135 West Lisbon Road
Brookfield, WI 53005, USA
Tel: +1-262-781 3600 
Fax: +1-262-783 8555

Atlas Copco Electric Tools
Postfach 320
DE-71361 Winnenden, Tyskland
Tel: +49-7195-120
Fax: +49-7195-126 66

Atlas Copco 
Tools and Assembly Systems
105 23 Stockholm
Tel: 08-743 9500
Fax: 08-640 0546

Chicago Pneumatic
1800 Overview Drive
Rock Hill, SC 29730, USA
Tel: +1-803-817 7000
Fax: +1-803-817 7006

Atlas Copco

Anläggnings- och gruvteknik

105 23 Stockholm
Tel: 08-743 8000
Fax: 08-644 9045

Atlas Copco
Underground Rock Excavation
701 91 Örebro
Tel: 019-670 7000
Fax: 019-670 7070

Atlas Copco
Surface Drilling Equipment
701 91 Örebro
Tel: 019-670 7000
Fax: 019-670 7070

Atlas Copco
Rocktec
701 91 Örebro
Tel: 019-670 7000
Fax: 019-670 7070

Atlas Copco
Secoroc
Box 521
737 25 Fagersta
Tel: 0223-461 00
Fax: 0223-461 01

Atlas Copco
Construction Tools
105 23 Stockholm
Tel: 08-743 9600
Fax: 08-743 9650

Atlas Copco
Craelius
195 82 Märsta
Tel: 08-587 785 00
Fax: 08-591 187 82
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