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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

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 7298

Atlas Copco
Rocktec
701 91 Örebro
Tel: 019-670 7000
Fax: 019-670 7513

Atlas Copco
Drilling Solutions
PO Box 462288
Garland TX, 75046-2288
Tel: +1 972 496 7400
Fax: +1 972 496 7425

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

Atlas Copcos kundcenter i världen

Algeriet  +213 (0)21 69 35 58
Argentina +54 (0)11 47 17 22 00
Australien  +61 (0)2 96 21 99 99
Bahrain  +973 17 22 15 51

Belgien  +32 (0)3 870 21 11
Bolivia +591 (0)3 343 68 68
Brasilien +55 (0)11 41 96 87 00
Bulgarien +359 (0)82 81 0555

Chile  +56 (2) 442 36 00
Colombia +57 (0)1 291 54 90
Cypern +357 22 48 07 40
Danmark  +45 43 45 46 11

Egypten  +20 (0)2 610 03 37
Filippinerna +63 (0)2 823 81 78
Finland  +358 (0)9 29 64 41
Frankrike  +33 (0)1 39 09 30 00
Ghana  +233 (0)21 77 45 12

Grekland  +30 (0)210 349 96 00
Hong Kong +852 27 97 66 00
Indien +91 (2)0 27 14 64 16 17
Indonesien +62 (0)21 780 10 08

Iran  +98 (0)21 693 77 11
Irland +353 (0)1 450 59 78
Italien +39 02 61 79 91
Japan +81 (0)3 57 65 78 01

Kanada  +1 514 421 41 21
Kazakstan  +7 (0)3272 58 85 34
Kenya +254 (0)20 82 52 65
Kina  +86 (0)21 62 55 13 31

Korea +82 (0)2 21 89 40 00
Makedonien +389 (0)2 311 23 83
Malaysia +60 (0)3 51 23 88 88
Marocko +212 (0)22 60 00 40

Mexiko +52 (0)5 553 21 06 00
Namibia +264 (0)61 26 13 96
Nederländerna +31 (0)78 623 02 30
Norge +47 64 86 08 60

Nya Zeeland  +64 (0)9 579 40 69
Peru  +51 (0)1 411 61 00
Polen +48 (0)22 572 68 00
Portugal +351 21 416 85 00

Rumänien +40 262 20 63 46
Ryssland +7 095 933 55 50
Saudiarabien +966 (0)2 693 33 57
Schweiz +41 (0)32 374 14 14

Serbien och
Montenegro +381 (0)11 311 66 18
Singapore  +65 68 62 28 11
Slovakien  +421 (0)32 743 80 01

Spanien +34 91 627 91 00
Storbritannien +44 (0)1442 26 12 01
Sverige +46 8 743 80 00
Sydafrika +27 (0)11 821 90 00

Taiwan +886 (0)3 479 68 38
Thailand +66 (0)2 652 90 06
Tjeckien +420 (0) 225 43 40 00
Turkiet +90 (0)216 581 0 581

Tyskland +49 (0)201 217 70
Ukraina +380 (0)44 205 37 28
Ungern +36 (0)1 237 30 20
USA +1 973 439 34 00

Venezuela +58 (0)212 256 23 11
Vietnam +84 (0)8 898 96 38
Zambia +260 (0)2 31 12 81
Zimbabwe  +263 (0)4 62 17 61
Österrike  +43 (0)1 76 01 20



Välkommen till 
Atlas Copcos värld
Atlas Copco-gruppen är en internationell 
industrikoncern som utvecklar, produ-
cerar och säljer produkter och tjänster 
till ett brett spektrum av kunder och 
slutanvändare. Huvudkontoret ligger i 
Stockholm. Gruppen är världsledande 
inom kompressorer och generatorer, 
utrustning för anläggnings- och gruv-
industrin, monteringssystem, industri-
verktyg, service och maskinuthyrning. 

Verksamheten bedrivs genom själv-
ständiga divisioner som arbetar globalt. 
Atlas Copco-gruppen har mer än 25 000 
anställda i ett 70-tal länder. 

Under 2004 uppgick Gruppens omsätt-
ning till MSEK 48 654. Rörelsemarginalen 
var 13,8%.

Achieve
Achieve är ett årligt återkommande magasin från Atlas Copco-gruppen.
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marknadsanalyser inom Atlas Copco 1979. 
Sedan dess har hon haft ett antal olika 
befattningar inom Gruppen med inriktning 
mot marknadsföring, försäljning och före-
tagsekonomi. Under en period arbetade 
hon som försäljningsingenjör i Storbritan-
nien. Innan hon tillträdde sin nuvarande 
befattning var Berglund marknadschef för 
Atlas Copco Controls.

Kända förändringar i ledningsgruppen 

(till den 2 februari 2005)

Från den 1 januari 2005: Tom Zorn är affärs-
områdeschef för Maskinuthyrning. Han 
efterträder Freek Nijdam som fi nns kvar som 
styrelseordförande för den legala enheten.

Den 1 april 2005 lämnar Göran Gezelius sin 
position som affärsområdeschef för Industri-
teknik för en befattning utanför Gruppen. 

HANS OLA MEYER 
Finans- och ekonomidirektör. 
Anställd: Sedan 1991. 
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Civilekonomexamen, Handels-
högskolan i Stockholm 1977.
Karriär: Meyer anställdes av Atlas Copco 
1978 för att arbeta med Gruppens redo-
visning och ekonomi. Senare fl yttade 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 
fi nansdirektör i Atlas Copco AB och medlem 
av koncernledningen. Meyer har haft sin 
nuvarande befattning sedan 1999.

MARIANNE HAMILTON 
Personaldirektör. 
Anställd: Sedan 1990. 
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Filosofi e kandidatexamen, 
Stockholms universitet 1972.
Karriär: 1973 anställdes Hamilton på Astra 
och arbetade där med marknadsana lyser. 
Mellan 1975 och 1990 var hon konsult inom 
det internationella konsultföretaget Mercuri 
Urval. 1990 kom Hamilton till Atlas Copco 
som personalchef för Atlas Copcos affärs-
område Industriteknik och ett år senare 
började hon i sin nuvarande befattning.
Externa uppdrag: Alecta.

HANS SANDBERG 
Chefsjurist.
Anställd: Sedan1975. 
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Juristexamen, Uppsala univer-
sitet 1970. Master of Comparative Juri s-
prudence (MCJ), New York University,  
USA 1972.
Karriär: 1972 började Sandberg som tings-
notarie vid Södra Roslagens Tingsrätt och 
därefter som biträdande jurist vid Lagerlöf 
Advokatbyrå. Han kom till Atlas Copco 1975 
som företagsjurist. 1980 utsågs han till chefs-
jurist vid Atlas Copco North America Inc. 
1984 befordrades han till sin nuvarande 
befattning och sedan 1989 ingår han i kon-
cernledningen. Sandberg är sekreterare i 
styrelsen för Atlas Copco AB sedan 1991.
Externa uppdrag: Ordförande för juridik-
styrelsen vid Teknikföretagen.

ANNIKA BERGLUND 
Informationsdirektör. 
Anställd: Sedan 1979. 
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Civilekonomexamen, Handels-
högskolan i Stockholm 1980. MBA, 
Universitetet i Antwerpen, Belgien 1995.
Karriär: Berglunds karriär startade med 

Marianne Hamilton 

Annika Berglund

Hans Sandberg Hans Ola Meyer 
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Stabilitet, lönsamhet och 
tillväxt har länge kännetecknat 
Atlas Copcos agerande.

Fler representanter på jorden
Atlas Copcos kunder fi nns nästan 
över hela världen.

Eftermarknaden Bra service ges 
av serviceinriktade medarbetare, 
men service är också logistik utan 
fl askhalsar.

Fokus på USA USA är redan Grup-
pens största marknad och det senaste 
året har stora ansträngningar gjorts för 
att ytterligare stärka verksamheten.

Atlas Copco-gruppens vision är 
att bli och fortsätta vara First in 
Mind—First in Choice™.

Ett kvinnligt mentorprogram
har startats för att ta tillvara 
Gruppens hela potential.

Företagets sociala ansvar 
Omfattande arbete med HIV och 
AIDS-frågor i södra Afrika.

24
Innovationer Det innovativa klimatet 
är en följd av nära kundsamarbete.

36
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Stabilitet, lönsamhet och tillväxt har länge varit kännetecknande för Atlas Copco. 
Det är därför mycket tillfredsställande att kunna konstatera att 2004 inneburit 
ytterligare framsteg i dessa avseenden. Atlas Copco är ett mycket stabilt, lönsamt 
och starkt växande företag.

MARKNADEN HAR VARIT gynnsam under året. 
Efterfrågan från gruvindustrin var mycket stark, 
däremot såg vi inte någon större förbättring inom 

bygg- och anläggningssektorn. Tillverknings- och process-
industrierna har i stort visat god efter frågan. Fordonsindu-
strin, som är ett annat betydelsefullt kundsegment, visade 
en relativt stark efterfrågan under året både vad gäller 
utrustning och eftermarknads produkter.

Positivt i alla världsdelar

Ur ett geografi skt perspektiv visade alla kontinenter en 
positiv utveckling. På den mycket betydelsefulla nordameri-
kanska marknaden, som representerar 40 % av Gruppens 
försäljning, steg orderingången i lokal valuta 17 %, med en 
ökande tillväxt mot senare delen av året. Motsatsen gäller 
för Asien, som representerar 12 % av Gruppens orderin-
gång. Där steg order ingången 23 % under året, men andra 
halvåret blev svagare än det första. Europa, som svarar för 
35 % av orderingången, noterade en ökning på 9 % under 
året med en uppgång under andra halvåret.

Betydande resurser satsades på att öka vår närvaro och 
marknadspenetration i Kina, Indien och Ryssland. Följakt-
ligen var tillväxten i dessa länder avsevärt högre än genom-
snittet för Gruppen.

Även i år har vi upplevt en försvagning av dollarn. Detta 
fortsätter vara en utmaning för oss eftersom ca 60 % av våra 
intäkter är direkt eller indirekt knutna till dollarn. Valuta-
effekten på våra intäkter var –5 % under året, men detta 
kunde dämpas tack vare ökad volym, förbättrad effektivitet 
och kostnadsminskningar.

Stark organisk tillväxt, förvärv, effektivitetsförbättringar 
och prisökningar har bidragit till ett rekordresultat. Rörelse-

”Ur ett geografi skt perspektiv 
visade alla kontinenter en 
positiv utveckling.”

Ett starkt år 
med rekordvinst
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resultatet uppgick till MSEK 6 700, en ökning med 26 % 
och  marginalen var 13.8 % . Resultatet efter fi nansiella pos-
ter blev  6 380, en ökning med 30 %, med en marginal 
på 13.1 %. 

Vinsten per aktie ökade med 30 % och avkastningen på 
s ysselsatt kapital ökade från 17 % till 21 %, huvudsakligen 
beroende på en mycket hög nyttjandegrad av vår hyresfl otta 
och en hög rörelsemarginal för affärsområdet Maskin-
uthyrning.

Alla affärsområden förbättrade resultaten

Alla affärsområden förbättrade sina resultat i både absoluta 
och relativa termer. 

Kompressorteknik visade en volymökning på 12 % både i 
fråga om orderingång och intäkter. Tillväxten var huvud-
sakligen organisk eftersom endast två mindre förvärv, 
Guimerá och Kolfor Plant, har tillkommit. Försäljningen  
av utrustning var stark på alla viktigare marknader, och den 
mycket betydelse fulla eftermarknaden noterade god tillväxt 
på nästan alla marknader. Våra fortsatta ansträngningar att 
utveckla och introducera nya produkter och införa selektiva 
prisökningar har bidragit till en ökning av rörelseresultatet 
med 11 %, från  2 962 till  3 296.

Anläggnings- och gruvteknik noterade en mycket kraftig 
ökning av orderingången på 40 % och intäkterna steg 32 %. 
Även om den organiska tillväxten var mycket god svarar 

I enlighet med Gruppens strategi ständiga innovationer, har Atlas Copco invigt sitt första utvecklings-

center för bergförstärkning.
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”Atlas Copco har en mycket stark vision: att vara ”First in 
Mind—First in Choice™”, det vill säga den man tänker på 
först och väljer i första hand. Det gäller inte enbart våra kun-
der utan i lika hög grad alla andra intressenter som aktie-
ägare, anställda, affärspartners och samhället i stort.” 

förvärv för merparten av ökningen. Tre större förvärv kom-
pletterade vårt produktsortiment och geografi ska täckning 
mycket bra. De förvärvade företagen är Ingersoll-Rand 
Drilling Solutions, Baker Hughes Mining Tools och Rotex. 
Med dessa förvärv har affärsområdet fått ett mycket starkt 
produktsortiment, som utgör en betydelsefull plattform för 
fortsatt tillväxt.

Förbättrade marknadspositioner

Under året fattades ett strategiskt beslut att avyttra verk-
samheten inom området professionella elverktyg, en del 
av affärsområdet Industriteknik. De två divisioner som 
avyttrades, Milwaukee Electric Tool och Atlas Copco 
Electric Tools, hade en sammanlagd försäljning på MSEK

5 462, en rörelsemarginal på 6.6 % och 3 000 anställda. 
Verksamheterna såldes för MUSD 713 (MSEK 4 705) till 
Techtronic Industries. Affären avslutades den 3 januari 
2005. Industriverktyg, som är den kvarvarande delen av 
affärsområdet Industriteknik, hade mycket god  framgång 
både med volymökningar och förbättrade marknads-
positioner. 

Affärsområdet Maskinuthyrning fortsatte sin starka åter-
hämtning under 2004. Organisationsförändringarna, som 
medfört en mer decentraliserad organisation och en fortsatt 
satsning på process- och personalutveckling, ledde till ett 
mycket gott resultat. Den underliggande efterfrågan åter-
hämtade sig endast svagt efter tre år med en kraftigt krym-
pande marknad. Verksamheten kunde notera betydande 
prisökningar, en stor volymtillväxt och en mycket hög nytt-
jandegrad för hyresfl ottan. Tillsammans med kostnads-
minskningar och effektivitetsförbättringar ledde detta till 
ett rörelseresultat på MSEK 1 519, vilket motsvarar en ökning 
med 81 %. Rörelse marginalen förbättrades från 8.0 % till 
14.6 %.

Investera i framtiden

Under året har Gruppen investerat betydande resurser i pro-
duktutveckling för framtiden, men också i förstärkt mark-
nadsnärvaro och marknadsbearbetning för att kunna fånga 
upp mer närliggande möjligheter. En mycket viktig länk 
mellan nuet och framtiden är en stark eftermarknadsorgani-
sation. Vi utvecklar ständigt våra produkter och tjänster för 
eftermarknaden. En tydlig strategi och en fokuserad organi-
sation är grundläggande för att lyckas på detta område.

Atlas Copco har en mycket stark vision: att vara First in 

Mind—First in Choice™, det vill säga den man tänker på 
först och väljer i första hand. Det gäller inte enbart våra 
kunder utan i lika hög grad alla andra intressenter som 
aktieägare, anställda, affärspartners och samhället i stort. 
Vår ambition är att alla dessa grupper ska ha en god förstå-
else för vad vi gör, de ska stödja vår verksamhet och känna 
sig nöjda med våra resultat. 

Utmärkta förutsättningar

Under året har vi ägnat mycket tid och kraft åt att kommu-
nicera med våra intressenter, och att mäta i vilken omfatt-
ning vi verkligen är First in Mind—First in Choice™. Mät-
ningar som visar vår andel av det som kunden 
köper, studier av våra invest erarrelationer, atti-
tydundersökningar bland anställda och våra 
relationer till olika offentliga och privata 
organisationer visar att vi har en stark och 
positiv ställning i deras medvetande.

Atlas Copco har idag utmärkta 
förutsättningar att dra nytta av både 
de kortsiktiga och de mer långsik-
tiga marknadsmöjligheter som vi 
kan se. Detta gäller både i fråga 
om de geografi ska markna derna 
och, i lika hög grad, de olika 
produkt- och kundsegmenten.

Slutligen vill jag tacka våra 
intressenter för deras stöd under 
året som gått. Jag vill framför allt 
uttrycka min uppskattning för 
de insatser som gjorts av alla våra 
med arbetare.

Gunnar Brock

VD och koncernchef
Stockholm, 2 februari 2005



GLOBALT FÖRETAG

Atlas Copcos kunder fi nns nästan över hela världen. För dem är Atlas Copco ett 
lokalt företag, på samma gång är Atlas Copco-gruppen ett globalt företag med 
världsomspännande resurser. Gruppen fi nns representerad i närmare 150 länder, 
med egna försäljningsorganisationer i omkring 70 länder. 

Med fl er representanter på jorden

Nederländerna
Atlas Copco Compressors Nederland 
fi ck en order på 274 kompressorer och 
reservdelar till bromssystem på tåg från 
Nedtrain/NS Reizigers.

Storbritannien
Kolfor Plant Ltd, ett specialiserat uthyr-
ningsföretag för utrustning till olje- 
och gasindustrin, förvärvades. 

Österrike
Ett bergförstärkningscentrum 
invigdes i Feistritz/Drau. Mål-
sättningen är att bergutvin-
ning och arbeten under jord 
ska bli säkrare och mer pro-
duktiva.

USA
Baker Hughes Mining Tools, en 
ledande tillvarkare av förbruk-
ningsartiklar för roterande
borrning och stigortsborrning 
förvärvades. Huvudkontor och 
tillverkning ligger i Grand Prairie, 
Texas. Företaget har försäljnings-
kontor och agenter i fl era länder. 

USA
Affärsområdet Rental Service 
tre varumärken blev två: 
RSC Equipment Rental och 
Prime Energy.

Sverige
Scanrotor Global AB förvärvades. 
Scanrotor erbjuder speciallösningar 
inom åtdragning till kunder med 
behov av säkerhetskritiska skruvför-
bandsapplikationer. Det ska ingå i 
divisionen Chicago Pneumatic. 

USA
Gruppen förvärvade Ingersoll-Rand Drilling 
Solutions, tillverkare och distributör av borr-
utrustning och förbrukningsvaror för ovan-
jordsborrning och anläggningsindustrin, 
med huvudkontor i Garland,  Texas och pro-
duktionsenheter i fl era länder. 

Spanien
Specialuthyrningsföretaget
Guimerá S.A. förvärvades.

Kenya
East African Portland Cement, en stor cementpro-
ducent i Kenya, beställde kompressorer och borr-
riggar som en del i sitt moderniseringsprojekt. 
Den stora ordern omfattade en ovanjordsrigg, en 
stor portabel kompressor till ett stenbrott samt en 
stor kompressor till fabriken. 

Finland
Rotex Oy, en 
ledande tillverkare 
av förbruknings-
varor för borrning i 
lösa formationer, 
förvärvades.
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Chile
Atlas Copco i Chile 
fi rade 50 år.



GLOBALT FÖRETAG

I resterande 80 länder marknadsförs produkterna av distri butörer och service-
nätverk. Atlas Copco tillverkar och monterar produkter i 16 länder. Tillverkningen 
är främst koncentrerad till Belgien, Sverige, USA, Tyskland, Frankrike och Kina.

Kina
Atlas Copco förvärvade tillgångar i företaget Qingdao 
Qianshao Precision Machinery (QQPMC), som ligger 
i Qingdao i Shandong-provinsen. Företaget är en 
ledande tillverkare av pneumatiska verktyg till indu-
strin samt till bilverkstäder och fl ygindustrin. QQPMC 
tillhör divisionen Chicago Pneumatic.

Ryssland
MMC Norilsk 
Nickel-koncernen
– världens största 
producent av 
nickel och palladium – utökade den 
stora fl ottan Atlas Copco-utrustning i 
ryska gruvor. Ordern var på nio borrig-
gar, tio lastare och en gruvtruck. 

Kina
Ordern från ett kinesiskt petroke-
miskt företag på tre skräddarsydda 
turbokompressorer är den enskilt 
största ordern som divisionen 
Atlas Copco Gas and Process fått.

Saudiarabien

Varje år reser muslimska pilgrimer till Mecka för att 
besöka Muhammeds födelsestad. Under vallfärds-
månaden ökar stadens närmare en miljon invånare 
med ytterligare dryga två miljoner människor. 
Sorgligt nog har trängseln orsakat många dödsfall.
För att undvika det årliga kaos som uppstår när pil-
grimerna ska in och ut från den heliga staden byggs 
tunnlar. Stora borriggar från Atlas Copco används 
vid byggandet. 

Kina
Wuxi Atlas Copco Compressor Co. 
Ltd fördubblade sin årliga monte-
ringskapacitet vid invigningen av 
utökningen av fabriken.

Kina
Ett nytt servicecenter invigdes i 
Shanghai. Det ska främst lager-
hålla och distribuera trycklufts-
delar samt vissa pneumatiska 
verktyg med tillhörande reserv-
delar till det kinesiska fastlandet. 
Kunder kommer att dra nytta av 
att ledtiderna minskar och att 
tillgången på de mest beställda 
delarna förbättras.
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Mhály Vetró, underhållschef, är mycket nöjd med 

serviceerbjudandet. Här ses han tillsammans 

med Sandor Nagy från Atlas Copco.
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Ungern

Luft som talar för sig själv
Visste du att varannan mobiltelefon som säljs i Europa är tillverkad i någon av 
Elcoteqs fabriker i Ungern?

ELCOTEQ NETWORK CORPORATION är en ledande 
elektroniktillverkare med  kapacitet för original-
konstruktioner inom kommunikationsteknologi. 

Företaget har verksamhet i 12 länder i fyra världsdelar och 
omkring 16 500 anställda. Elcoteqs två fabriker i Pécs i 
södra Ungern sysselsätter 5 000 per soner och svarar för en 
tredjedel av Elcoteqs globala verksamhet.

”Sedan vi grundades i Finland 1984 som underleverantör 
till Nokia har vår kundbas blivit mer och mer balanserad. 
Idag levererar vi över hela världen till varumärken som 
Nokia, Motorola, Philips, Sony Ericsson, Sumitomo, 
Swissvoice, Siemens, Alcatel, RIM och Aastra”, säger 
Agnes Góor som är kvalitetsansvarig på Elcoteq.

Verksamhetsområdet utvidgas

Med den ökande trenden att lägga ut det som inte tillhör 
kärnverksamheten har verksamhetsmöjligheterna för företag 
som Elcoteq ökat. ”Vi levererar nu totallösningar över hela 
världen som omfattar konstruktion, tillverkning, produk-
tions- och distributionslogistik samt eftermarknadsservice 

för hela livscykeln hos våra kunders produkter”, säger Góor.
I den ena av de två ungerska fabrikerna tillverkas produk-

ter i stora serier – mobiltelefoner, DVD-spelare, platta TV-
apparater etc – medan den andra fabriken tillverkar pro-
dukter i färre exemplar, som komplicerad utrustning för 
kommunikationsväxlar. 

Överallt i fabrikerna hörs ljudet av tryckluft eftersom all 
produktionsutrustning drivs med tryckluft.

”Elektroniktillverkare är stora användare av tryckluft”, 
förklarar György Barko, som är säkerhets- och anläggnings-
ansvarig. ”För oss är det viktigt med oavbruten till gång 
till tryckluft – utan tryckluft förlorar vi pengar för varje 
sekund.”

I Ungern har Elcoteq totalt elva oljefria kompressorer  
fö r sin produktion, där ingår viss reservkapacitet. ”Det 
tyngsta skälet till att vi använder kompressorer av varumär-
ket Atlas Copco är den service som erbjuds. Ur ett teoretisk 
perspektiv är det bara bra att lägga ut verksamhet om  service-
erbjudandet är bra. När man köper en kompressor tar man 
helt enkelt för givet att den ska fungera.”

Ungern

Ungern i östra Centraleuropa ingick i östblocket mellan 
1945 och 1989. Sedan 2004 är landet medlem i Europe-
iska unionen. Både företag och medborgare kan dra för-
del av det fria utbytet av varor, tjänster och arbetskraft.  
Arbetslösheten har stabiliserats på en nivå under 6 % 
och infl ationen ligger kring 5%. Lönenivån är betydligt 
lägre än i grannlandet Österrike. 

Beroende på landets historiska arv då man fl era 
gånger förlorat stora landområden – senast till Ukraina 
efter andra världskrigets slut – är Ungern en centralise-
rad ekonomi. Under de allra senaste åren har Ungern 
börjat attrahera utländska företag som investerat i lätt 
industri på landsbygden, bland annat i Miskolc i nord-
väst, Györ i nordväst och Pécs i södra Ungern. I kon-
kurrensen om utländska investeringar tävlar Ungern i
första hand med övriga länder i Östeuropa, där arbets-
lösheten är hög, lönenivån är jämförbar, utbildnings-
nivån är hög och transporterna till Centraleuropa fung-
erar smidigt.

Elcoteq öppnade sin första fabrik i Ungern 1998 

och den andra år 2000. Som gammal gruvindustri-

stad kunde Pécs med sitt universitet erbjuda tek-

niskt skicklig arbetskraft. Elcoteq är den största 

arbetsgivaren i regionen.
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PROJEKTGRUPPEN SOM FICK i uppdrag att svara för 
renoveringen av den 30 år gamla och 4 000 meter 
långa banan på Frankfurts fl ygplats fann en extra-

ordinär lösning för att kunna bibehålla fl ygkapaciteten 
under renoveringen: Genom att dela upp banan i 300 seg-
ment som stegvis bryts upp och byggs om nattetid kan 
trafi ken pågå som vanligt.

Denna lösning som har utarbetats av huvudentrepre-
nören Kirchhoff-Heines team av specialister, kräver tids-
precision, perfekt koordinering av alla aktiviteter och 
 total på litlighet från både människor och maskiner. 

Så här ser teamets handlingsplan ut: 
Varje natt bryts en 15 meter lång och 60 meter bred bansektion 

upp och forslas bort innan ett nytt asfaltlager läggs. För att få 
perfekt tidskoordination planeras varje steg och varje åt  gärd 
in i minsta detalj. Varje moment t estkörs och tiden be  räk nas 
exakt på minuten – allt för att arbetet ska hinnas med under 
de sju och en halv timme som står till  förfogande varje natt. 
För denna logistiska utmaning svarar ett 70 man starkt team 
av specialister tillsammans med en armada av last bilar, gräv-
maskiner, hydraulhammare, lastare, asfaltläggare och vältar. 

Nära samarbete

Under planeringen samarbetade Kirchhoff-Heine mycket 
nära med specialister från bland andra Atlas Copco, så 
att den ideala maskinkombinationen kunde tas fram. 

Tyskland

Renoveringsteamet
på Frankfurts landningsbanor 
kämpar mot klockan varje natt

Frankfurts fl ygplats hanterar mer än 1 300 starter och landningar på tre banor 
varje dag. För dem är det otänkbart att stänga en av banorna för renovering.
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Varje kväll tar nu sju grävmaskiner plats på landnings banan 
och börjar bryta upp beläggningen med hjälp av sju tunga 
hydraulhammare från Atlas Copco. Logistiken är impone-
rande. På exakt 90 minuter bryts 2 000 ton betong upp och 
forslas bort: bara fyra och en halv timme är utmätt för kali-
brering, nivellering, komprimering av grundskiktet och för 
applicering och vältning av den speciella beläggningsmassan 
för låg temperatur. Det som återstår är en sista en och en 
halv timme för installation av ny belysning, banmarkeringar 
och uppstädning. När det första jetplanet  landar nästa 
morgon är ett helt nytt bansegment färdigt – en procedur som 
kommer att upprepas 300 gånger tills renoveringsprojektet 
är slutfört i juni 2005.
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Brasilien

Nära samarbete ger 
ökad lönsamhet

1999 beslöt Ford att göra en stor investering i staten Bahia, ett välkänt turist-
område. Eftersom det inte var något industriområde behövde infrastruk turen
förbättras för att kunna möta den förväntade produktionen på 250 000 bilar per år. 
Projektet fi ck namnet Ford Amazon.

Lidiane Mota da Silva
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”FRÅN FÖRSTA STUND valdes Atlas Copco som leverantör 
av kraftverktyg,” säger Gilberto Albuquerque, chef för slut-
monteringen på Ford. 

Avtalet var betydligt mer omfattande än vad som är bruk-
ligt. Atlas Copcos ingenjörer deltog i tekniska beslut som 
avsåg hur man skulle minimera monteringscyklerna, imple-
mentera nollfelsmontering, minska antalet kraftverktyg 
som Ford använde och minska variationen av skruvar. Allt 
för att åstadkomma en smidig monteringslina och ett bättre 
produktionsfl öde. 

Bra utgångsläge

”Det nära samarbetet med vår kund var ett mycket bra 
utgångsläge, som gav oss en bra förståelse för Fords pro-
cesser och fabrikens behov,” säger Carlos Maia, chef  för 
Atlas Copco Tools and Assembly 
Systems i Brasilien. 

Samtliga kraftverktyg i fabriken bär Atlas Copco-
varumärket och företaget är dessutom huvudleverantör  
till Fords underleverantörer, såsom Benteler, Visteon, Lear, 
Valeo, Faurecia och Krupp. Efter bara några år har Ford 
Amazon blivit en stor framgång, faktum är att den är en 
av Fords mest framgångsrika fabriker i världen – den produ-

cerar fl er bilar mycket snabbare än vad som   
prognostiserats.  

Tillgång till kunskap i världsklass

I dag har Atlas Copco  åtta personer    
stationerade på Fords fabrik, varav sex   
tekniker. När en ny bil ska lanseras   
bjuder Ford in Atlas Copco där deras   
processteam diskuterar hur produktio-  
nen ska bli så effektiv som möjligt.

”I det avtal vi skrivit med Atlas   
Copco in -går all nödvändig service på   
samtliga verktyg, kostnadsuppskattningar   
på verktygens livslängd, kalibreringar, stöd   
till monterings linan, felsökningsstationer,   
nätverkssystem etc,” säger Albuquerque.   
“Vårt mål med en  så nära relation är att få   
tillgång till Atlas  Copcos kunskaper av   
världsklass, så att en smidigare monterings-  
lina och färre störningar i monteringen gör   
oss effektivare – det nära samarbetet och de   
ständiga processförbättringarna gör oss   
mer lönsamma.”

”Vår målsättning med den nära 
relationen med Atlas Copco är 
att bli mer framgångsrika.”

Gilberto Albuquerque, Ford Amazon.

Carlos Maia



Ökad betydelse

Att öka faktureringen från den tid ”produkterna används” är 
en strategisk riktlinje för Atlas Copco-gruppen. I begreppet 
ingår tillbehör och reservdelar, service, underhåll, utbild-
ningen samt uthyrning. 

Här ökar möjligheten till nära relationer med slutkunderna. 
Närheten till kunderna underlättar när Gruppen ska utveckla 
bättre produkter, samtidigt som man säkerställer att de 
används på det mest effektiva sättet. 

Efterfrågan på dessa produkter och tjänster är relativt stabil 
jämfört med vad som gäller för maskiner. I dag står ”använd-
ningen av produkterna” för cirka hälften av Atlas Copcos fak-
turering och dess betydelse ökar.  
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Bra service ges av serviceinriktade medarbetare, men god service är också logistik 
utan fl askhalsar. Bas van Bree, en av många serviceingenjörer i Nederländerna, har 
stark känsla för vad som gör kunden nöjd och han har stöd av en stark logistik-
kedja. Med 28 år i företaget är han regionens självskrivna mentor för nyanställda, 
som lär sig vad som krävs för att infria och överträffa kundernas förväntningar. 

I mitten av förra månaden 
skickade kontoret en lista 
över kunder i mitt område 
som behövde besökas den 
här månaden. I dag hade 
jag planerat att besöka van 
Dijk Food i Zeewolde. De 
producerar vegetabiliska 
oljor, margarin och alla 
sorters såser. Varje produktlinje har sin egen 
tryckluftsanläggning och jag åkte dit för att utföra den pla-
nerade sexmånadersservicen på deras sex oljeinsprutade 
kompressorer och tryckluftstorkar.

Alla reservdelar som behövdes för jobbet fanns redan och 
väntade på mig på plats. Jag hade beställt delarna ett halvår 
tidigare, när jag gav service senast, och delarna hade 

MÅNDAG

Nederländerna

I fotspåren på en 
serviceingenjör
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Gör den planerade halvårskontrollen.

precis kommit. Arbets-
sättet har fl era fördelar: 
Atlas Copcos distribu-
tionscenter i Belgien kan 
planera bättre eftersom 
de vet när delarna ska 
levereras, en tillfällig brist 
på delar behöver inte 
inverka på leveransen och 
om jag skulle vara uppta-

gen med ett brådskande jobb någon annanstans skulle en 
annan serviceingenjör kunna göra jobbet om det skulle 
behövas.

Jag tog en snabb lunch i matsalen när jag blev uppringd 
av en yngre kollega som hade svårt att lösa ett besvärligt 
elektriskt problem. Alla servicetekni-
ker kan ge service på både små och 
stora kompressorer, men eftersom våra 
produkter har fått allt fl er avancerade 
tekniska funktioner har vi specialiserat 
oss.  Med min bakgrund som elingen-
jör är jag specialist  på kompressorer 
med avancerade elektroniska styrsys-
tem. Stöter någon kollega  på ett pro-
blem med ett sådant system kan de 
alltid fråga mig. Jag kunde hjälpa 
honom att lösa problemet per telefon.

Hjälper en kollega.
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Innan jag körde hemifrån kollade jag att delarna jag 
beställde från Belgien i går eftermiddag hade levererats till 
min bil under natten. Det sparar mycket tid jämfört 

med om jag skulle köra till 
posten, köa, hämta paketet 
och sedan köra till en kund 
som kanske ligger i en ort åt 
andra hållet. I dag besökte 
jag företaget Dutch Flame 
i Zeewolde. Här tillverkas 
träkubb av sammanpressad 
träfl is, som används för att 
tända brasor hemma. De 
hade problem med en VSD-
kompressor som har regler-
bar hastighet. Kompres-

sorn var ansluten till en generator, som påverkades av deras  
produktionsmaskiner och gav kompressorn försumbara 
hastighetsvariationer.

Efter några mackor och en kopp kaffe körde jag till baka för 
att avsluta under hållsservicen på van Dijk Food.

Sedan åkte jag till Vacuum Soldeer i Diemen, ett företag 
som arbetar med lödning under vakuum för t.ex. rotorblad 
i tur biner och andra fi nmekaniska komponenter.

Jag bytte stjärnkontaktorn som inte fungerade innan jag 
körde hem för att äta middag med min fru.

Även om jag är en av 27 000 medarbetare känns Atlas Copco 
nästan som mitt eget företag. Jag besöker bara kontoret en 
gång i månaden, jag planerar själv mina arbetsdagar och jag 

besöker mina kunder regelbundet så att 
jag kan ta väl hand om deras kompres-
sorer och lufttorkar. Jag gillar att vara 
”min egen chef”. Min bil är mitt kon-
tor där jag har en bärbar dator med 
global nätverks uppkopp ling. Från 
bilen kan jag beställa reservdelar och 
till och med fjärrövervaka några av 
kundernas kompressorer för att se om 
det uppstår problem. Även om jag inte 
träffar mina kolleger varje dag har vi 

en spe ciell känsla för varandra  och jag vet att jag kan lita på 
deras hjälp  om det behövs. 

Idag bad en kollega  mig om hjälp 
med ett styrsystem för kompressorer på 
vår nationella fl ygplats. Mitt planerade 
besök på ett kraftverk fi ck skjutas upp 
med en dag. För en månad sedan gjorde 
min kollega  en fullständig översyn av 
tre kompressorer. Senare levererades tre 
nya lufttorkar med fi lter och ett elektro-
niskt styrsystem som startar och styr 
kompressorerna enligt en justerbar tid-
tabell som växlar från vecka till vecka.

Installationen och all kabeldragning gjordes av en elinstalla-
tionsfi rma, som hade märkt upp alla kablar. Men när min 
kollega anslöt kablarna blev resultatet att säkringarna till 
kompressorerna löste ut. Jag föreslog att vi skulle mäta 

kablarna mellan de tre kompressorerna 
och styrsystemet. Det visade sig att 
installations fi rman hade märkt 
kablarna helt fel och att styrsystemet 
hade förstörts. När vi bytt styrsystem, 
kopplat om alla kablar och laddat ny 
programvara kunde vi starta. Vi gjorde 
en kontrollkörning av sekvensstyr-
ningen och då fungerade allt som det 
skulle. Detta var väl värt att fi ra, så jag 
träffade några vänner på kvällen.

TISDAG

ONSDAG

Jag besöker mina kunder regelbundet.

Tillgång till ett globalt nätverk.

Reservdelar levereras under natten.

Måndag: Amsterdam • Zeewolde • Amsterdam
Tisdag: Amsterdam • Zeewolde • Diemen • Amsterdam
Onsdag: Amsterdam • Flygplatsen • Amsterdam
Torsdag: Amsterdam • Dronten • Amsterdam • Mydrecht • Amsterdam
Fredag: Amsterdam • Mantgum • Veendam • Velsen-Noord • Amsterdam

Mantgum Veendam

Velsen-Noord

Mydrecht

Dronten

Zeewolde

Am
st

er
da

m

Flygplatsen
Diemen
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Idag blev jag uppringd för att undersöka en 
kompressor hos Vankan, ett litet företag i Dron-
ten som tillverkar brevlådor. Deras kompressor 
gick inte längre att starta. Säkerhetsbrytaren för 
överhettning  fungerade inte och glaset till bry-
taren hade gått sönder. Över en kopp kaffe 
berättade en av de anställda att en gaffeltruck  
råkat kollidera med kompressorn. Jag bytte 
brytare och bad dem vara mer försiktiga. 

När jag är klar med ett oplanerat jobb ringer jag alltid 
kontoret innan jag fortsätter med mina underhållsjobb. 
Kanske fi nns något akut i närheten? Så var det inte, men jag 
märkte att min mobiltelefon inte fungerade. Min vecka med 
24-timmarsjour börjar på fredag och eftersom jag måste 
vara tillgänglig körde jag till närmaste mobilreparatör. 
Mobilen gick inte att reparera med en gång, utan  jag fi ck 
låna en annan telefon så länge.

Under lunchen blev jag uppringd om ett problem med en 
gammal kompressor i Amsterdam. Efter 25 år där Atlas 
Copco haft ett kontrakt med totalt ansvar för kundens 
kompressor, lyckades vi ändå  hålla  i gång maskinen i ytter-
ligare två år, men nu gav kompressorn ifrån sig ett skärande 
ljud. Efter att ha granskat fl era komponenter tog jag bort 
kompressorelementet. Drivaxeln hade brutits av. Det var  

slutet för den 27 år gamla kompres-
sorn! Nu var kunden tvungen att 
köpa en ny omedelbart. Under tiden 
hjälpte vi kunden genom att placera 
en hyrmaskin där.

Klockan 17.00 kom jag tillbaka 
hem. En kvart senare ringde tele-
fonen – jag behövdes för ett akut 
jobb i Mydrecht. När jag kom dit 
såg jag att en plugg i utblåsnings-
kretsen hade lossnat. Pluggen hade 
en kvadratisk inre fattning och 
jag blev tvungen att tillverka ett 
specialverktyg för att fästa den 
igen. Klockan 23.00 var min 
arbetsdag till ända.

Idag var det min ”generatordag”. Den första portabla gene-
rator fanns på en marknad i den lilla staden Mantgum. När 

generatorn startades dog 
den efter bara 10 sekunder. 
Säkerhetsbrytaren visade sig 
vara både smutsig och lös. 
När kontakterna rengjorts 
och kopplats in fungerade 
generatorn igen. 

Den andra generatorn 
fanns i Veendam, en och en 
halv timmes körning bort. 
Den hade problem med 

hastighetsregulatorn. När jag justerade potentiometern till 
hastighetsregulatorn fungerade maskinen, men för säker-
hets skull testkörde jag den i en timme.

Eftersom jag kört  långt idag började jag köra hem redan 
klockan 15.00. Men vid 19-tiden blev jag uppringd av ett 
företag i Velsen-Noord, nära kusten. Deras oljeinsprutade 
VSD-kompressor med reglerbar hastighet hade stannat och 
kompressorn behövdes redan klockan 5  på lördag morgon. 
När jag kom dit upptäckte jag att en säkring i kylfl äkten 
hade utlösts. Det här var en specialsäkring som inte fanns 
på lager i min servicebil. Jag ringde  tre kollegor i regionen 

och frågade om de hade en sådan säkring, men utan resul-
tat. Faktum var att ingen av oss hade stött på detta tidigare. 
Vad skulle jag göra? Jag fi ck en idé  att placera en normal 
säkringshållare i skåpet med en standardsäkring på 20 
ampère. Det löste problemet tillfälligt. På måndag ska jag 
beställa originalsäkringar som  levereras till en serviceingen-
jör i närheten.

Hädanefter kommer jag att utöka mitt servicelager av 
reservdelar med alla möjliga säkringar som fi nns i våra frek-
venskontrollerade kompressorer.

Klockan 23.30 på 
kvällen kom jag hem – 
vilken vecka! Min vecka 
med 24-timmarsjour 
varar till nästa fredag, 
förhoppningsvis uppstår  
inga fl er problem efter 
ordinarie arbetstid.

Bas van Bree

Serviceingenjör

TORSDAG

FREDAG

Hemma igen.
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Astec Industries Inc. grundades av tre män 1972. Företaget har nu vuxit och blivit 
världens största asfaltsproducent. Murphy Rogers är stationerad i Chattanooga-
fabriken, Tennessee, i sydöstra USA. Han ansvarar för att den utrustning som 
behövs för infrastrukturprojekt i södra USA och på Bahamas fi nns på plats. 

 USA

När hyra är mer 
ekonomiskt än att äga
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”VI SER TILL ATT VÅRA INTERNA KUNDER får den utrust-
ning de behöver till sina infrastrukturprojekt,” säger Rogers. 

Att arbeta med sex eller sju infrastrukturprojekt samti-
digt binder mycket kapital. På kontoret i Chattanooga upp-
täckte de att det var mer ekonomiskt att hyra utrustning 
istället för att frakta runt sin egen utrustning. Av den anled-
ningen är de kunder hos RSC Equipment Rental, ett varu-
märke inom Atlas Copco-gruppen. ”Om vi har ett uppdrag 
som varar i 45 dagar kan det vara bättre att använda vår 
egen utrustning, men är uppdraget kortare föredrar vi att 
hyra utrustning,” säger Rogers. 

Pionjär på att boka online

Astec hyr regelbundet in utrustning, främst gaffeltruckar 
och luftburna arbetsplattformar och de har nära kontakt 
med RSC Equipment Rental. För två år sedan pratade 

Murphy Rogers, Astec Industries Inc., bestäl-

ler all utrustning på nätet.

”Om vi har ett uppdrag som 
varar i 45 dagar kan det vara 
bättre att använda vår egen 
utrustning, men är uppdraget 
kortare föredrar vi att hyra den.” 

Rogers med sin kontakt person fl era gånger om dagen, men 
så är det inte längre – han har börjat boka utrustningen 
direkt på internet. ”I början ringde jag för att bekräfta att 
utrustning hade beställts, men vi har märkt att systemet går 
att lita på. Tid är pengar och oftast är den hyrda utrust-
ningen till och med på plats innan vi är det,” säger Rogers. 
”Vår personal på fältet vet nu att de inte behöver oroa sig 
för utrustningen. Om något skulle bli försenat underrättas 
vi automatiskt av ordersystemet.”  

”Det är mycket smidigt att boka online, faktum är att  j  ag 
skulle bli galen om någon tog bort möjligheten,” säger 
Rogers. ”Systemet kan också spåra vad som gjorts tidigare 
och vi kan avsluta hyresperioderna, vilket är ett bra sätt  
att spara pengar. Men viktigast är ändå att hela processen 
snabbats upp. Med färre telefonsamtal kan vi ägna oss åt 
viktigare saker.”
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”PÅ EN GRUVMARKNAD SOM DEN I AUSTRALIEN vill kun-
derna inte bara köpa utrustning. De vill så långt som möj-
ligt få en produktionsgaranti till lägsta möjliga kostnad. 
Delvis uppnås det av att leverantörerna erbjuder kvalitets-
utrustning, men framför allt av att leverantörerna kan 
garantera att servicen ger kunderna hög avkastning på 
investeringen under lång tid, ” säger Sergio Camozzi, VD 
för Atlas Copco Construction and Mining Australia. ”Det 
ingår nu i ett omfattande eftermarknadspaket som vi erbju-
der våra kunder, med effektiv produktion, pålitlighet och 
optimal effektivitet under utrustningens hela livslängd.”

Denna nya syn på marknaden och kundernas priorite-
ringar gjorde att Atlas Copco skapade en ny befattning – 
service manager – vars uppgift var att skapa nya affärs   -
möj lig heter på eftermarknaden. Leon Naude började 
på   Atlas Copco och på två år har han lyckats uppnå en 
anmärkningsvärd omsvängning av serviceteamets inställ-
ning både internt och i förhållande till kunderna.

Kort efter att Naude tillträtt besökte han kunderna och 
uppmanade dem att berätta om upplevda negativa erfaren-
heter av den erbjudna servicen. Genom att våga fokusera på 
problemen, kunde vi identifi era vilka områden som framför 
allt behövde förbättras. Efter det kunde vi börja planera och 
implementera våra strategier,” säger Naude. ”Nio månader 
senare berättade vi för våra kunder vad vi hade gjort och 
kunderna vande sig vid att kommunicera med oss.”

Richard Ganza, som är platschef i 
BCG Contracting, har sett fördelarna 
med Atlas Copcos nya servicestrategi. 
”Atlas Copco är mycket mer aktiva 
nu, precis som kunderna önskar sig”, 
säger Ganza. ”En viktig faktor är 
deras engagemang för service och de 
har ökat utbudet av komponenter 
under de senaste 18 månaderna.” 

Enligt Naude var utbildning något 
som måste prioriteras, både av 
Atlas Copcos eget folk och av kun-
derna.

”Vi kunde konstatera att efter rätt 
utbildning använde kunderna utrust-
ningen både säkrare och effektivare. 
Då ökade deras produktivitet och vi 
hade därmed infriat vår viktigaste skyldighet mot dem. 
I gengäld blev de en god referens för utrustningen, vi säljer 
mer och vi ger mer service. Att fråga folk vad de är miss-
nöjda med lönar sig verkligen”, konstaterar Naude. 
Richard Ganza instämmer. ”Service och support blir bättre 
med personal på fältet, det fi nns mer folk och Atlas Copco 
är inställda på att ordna utbildning där det behövs – vare 
sig det gäller för operatörer eller ser vicepersonal.” 

Framtidens service

Kontrollerad tillväxt och fokus på utbildning av perso  -
nal och kunder är bara några av prioriteringarna för 
framtiden.

”Förut levererade vi maskiner – nu leve rerar vi infra-
struktur på plats inklusive hydraulslangar, rengöringsut-
rustning, till behör och reservdelar. Vi blir en del av verk-
samheten. Kunden känner att vi anstränger oss för att just 
deras anläggning ska bli framgångsrik. Det är som när 
man kommer in på en bensinstation – fi nns det en slang 
där så tankar man hellre där än ger sig in till stan igen”, 
säger Naude.

”När vi säljer en maskin till en kund måste vi fråga kun-
den vad han förväntar sig och vi försöker sedan möta beho-
vet. Vi bygger en struktur som gör detta möjligt. Resultatet? 
Nu får vi kunder som köper riggar från oss på grund av, i 
stället för trots, den service vi ger på plats.”

Australien

Smart servicekoncept
vinner kundernas stöd

Anläggnings- och gruvteknik i Australien har bytt fokus för att hjälpa sina kunder nå 
bättre resultat. Två år senare är det omfattande serviceutbudet främsta drivkraften 
bakom rekordförsäljningen av utrustning.

Richard Ganza, platschef

BCG Contracting.

”Att fråga folk vad de är 

missnöjda med lönar sig,” 

konstaterar Leon Naude.
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Världens största ekono

USA



USA

mi har fortfarande
enorm tillväxtpotential

USA är världens ledande industrination, med stor bredd, avancerad tek-
nologi och en population på mer än 293 miljoner människor. Det är redan 
Atlas Copco-gruppens största marknad och det senaste året har stora 
ansträngningar gjorts för att ytterligare stärka verksamheten i USA. Två 
förvärv gjordes inom de betydelsefulla anläggnings- och gruvsegmenten, 
i enlighet med Atlas Copcos strategi att öka närvaron på marknader med 
stor tillväxtpotential, öka den geografi ska spridningen, utveckla använd-
ningen av produkterna och öka kundandelen. 
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Atlas Copco i USA

USA är Atlas Copco-gruppens största marknad, 
främst tack vare förvärv.



USA

DISCOUNT TIRE, som har sitt huvudkontor i Scotts-
dale, Arizona, är det största privata däckföretaget  
i USA. Det som en gång startade som en verkstad 

på 1960-talet har nu växt till närmare 600 verkstäder 
runt om i USA med en försäljning på cirka 1,7 miljarder 
dollar. Discount Tires framgång kommer av att ständigt 
erbjuda total kundtillfredsställelse, från det ögonblick kun-
derna kör in i verkstaden tills de något senare lämnar den 
med ett nytt däck eller nytt hjul.

Chicago Pneumatic, en division inom Atlas Copco-
gruppen, fi ck möjlighet att göra affärer med Discount Tire 
för att de kunde leverera produkter och tjänster värdiga en 
kund där total kundtillfredsställelse är måttstock.

Industriteknik

Discount Tire 
balanserar kostnader  
och driftsäkerhet
För Discount Tire, som driver mer än 3 000 däckverkstäder, 
är det viktigt att utrustningen som används för att montera 
däck är pålitlig. Det är en förutsättning för maximal däckför-
säljning, snabb omsättning och helt nöjda kunder. 
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1950
Atlas Copco AB etablerar ett amerikanskt
säljbolag i Kalifornien (fl yttade till New 
Jersey 1953). Det får sitt nuvarande namn, 
Atlas Copco North America Inc., 1980.
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På 1990-
talet dominerade 
utrustning från en konkurrent på Discount Tire, men några 
väl placerade högklassiga tryckluftsdrivna mutterdragare 
och kompressorer från CP fi ck positiva omdömen från 
däckmontörerna, som ansvarar för att de 17 miljoner däck 
som säljs varje år installeras säkert. Detta uppmärksamma-
des av Discount Tires inköpschef Mike Kmetz, som också 
noterade vilka kostnadsbesparingar och servicepaket CP 
kunde erbjuda.

Produktutveckling i samarbete

Men det var inte allt. Mutterdragarna har ett särskilt kapitel 
i Discount Tires omfattande utbildningsprogram, som 
omfattar alla moment i montering, balansering och repara-
tion av däck och hjul. Mike Kmetz och CP hade nära sam-
arbete för att göra mindre modifi eringar av mutterdragarna 
så att de på ett perfekt sätt skulle motsvara  kraven i utbild-
ningen och framför allt kraven från de däckmontörer som 
använder verktygen hela dagarna. Ytterligare modifi eringar 
gjordes sedan för att förbättra verktygens kvalitet och 
minska behovet av service. ”Eftersom vi använder fl era mut-

terdragare på varje verkstad behövde 
vi en verktygsleverantör som kan 
erbjuda en bra balans mellan kostna-
der och driftsäkerhet”, säger Mike 
Kmetz.

Med ett ständigt behov av tryckluft 
för att driva mutterdragarna och 
maskinerna som byter hjul behövde 

Discount Tire också  tillförlitliga kom-
pressorer. Återigen samarbetade CP och 

kunden för att hitta en pas sande lösning. 
”Förutom att vara pålitliga måste kom-

pressorerna också gå tyst, eftersom vi strävar 
efter att reducera bullernivån i alla moment i 

våra verkstäder”, på  pekar Mike Kmetz. Skruv-
kompressorerna från CP sattes på prov i olika regio-

ner i USA för att testa buller nivåer, luftvolym, luftens 
fuktighetsgrad o ch eventuella problem med trycklufts-
slangar som fryser i kallt klimat. Efter en framgångsrik 

testperiod används nu kompressorer från CP i några av 
Discount Tires verkstäder. Om de goda resultaten fortsätter 
räknar man med att de så småningom ska ersätta de ofrån-
komligen bullriga kolvkompressorerna i samtliga verkstäder. 

Tack vare att CP tagit synpunkterna från Discount Tires 
medarbetare på allvar är de nu på väg att bli Discount Tires 
huvudleverantör av både kompressorer och verktyg. Men 
än viktigare är att CP har lyckats förbättra sina mutter-
dragare och producerar bättre verktyg, inte bara till denna 
kund utan till användare på samtliga marknader.

1979–1980
Företaget hade varit ett utpräglat säljbolag tills ett antal förvärv genomfördes: Jarva Inc, Solon Ohio, tunnelborr-
ningsmaskiner (stängdes och fl yttades till Sverige 1984), Atlas Copco Compressors Inc., Holyoke, Massachussetts, 
(förvärvet av den amerikanska kompressorverksamheten från Worthington Compressor Inc.), Turbonetics, Voor-
heesville, New York, som bytte namn till Atlas Copco Comptec Inc., turbokompressorer och SIP (Standard Industrial 
Pneumatic), Cleveland Ohio, samt tankmonterade små kompressorer (gick in i Atlas Copco Compressors 1987).

”En balansgång mellan kostnader 
och pålitlighet var vad vi krävde 
av vår leverantör av verktyg”

Mike Kmetz, Discount Tire.
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1984
Atlas Copco Tools Inc., grundas i Detroit, 
Michigan, som säljare av högteknologiska 
elektriska och penumatiska verktyg. Gas Pro-
cess Systems förvärvas och dess expan-
sionsturbiner integreras med Comptec.

1987
Chicago Pneumatic, Utica, New York, förvärvas (fl yttas till Rock 
Hill, South Carolina 1997).  Atlas Copco Roctec Inc. (nuvarande 
Atlas Copco Construction and Mining Technique USA Inc) bil-
das i Denver Colorado som säljbolag för vissa produkter från 
affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik.
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Den senaste trenden inredningsprogram gjorde en vanlig borrigg till stjärna.

Anläggnings- och gruvteknik

Borrad brunn – lösningen 
för TV-programmet 
Extreme Makeover
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borra den nya brunnen och installera ett nytt pump- och 
fi ltersystem.

”Grundförhållandena gjorde att brunnen måste borras 
med en kombinerad jord- och luftrotationsborrning. Borr-
riggen som användes var den idealiska maskinen för jobbet 
eftersom den klarar bägge metoderna,” förklarade Ed 
Fisch. Borroperatören Steve Unterseher tillade: ”De nya 
maskinerna är effektivare och lättare att hantera än de äldre 
modellerna och det var viktigt med tanke på den snäva tids-
ramen.”

Brunnen som Fisch Brothers borrade var drygt 85 meter 
djup och hålet tätades med bentonitlera för att stoppa föro-
reningarna. ”Hela projektet var mycket intressant men sam-
tidigt ganska kaotiskt eftersom det var 300–400 personer på 
byggplatsen!” säger Ed Fisch. ”Historien fi ck 
ett lyckligt slut – vi var alla rörda.”

Fisch Brothers har varit kund hos 
Ingersoll-Rand Drilling Solu-
tions, numera Atlas Copco 
Drilling Solutions, i över 20 år. 
För dem är det viktigaste 
hos en leverantör, förutom 
att borriggen måste vara 
mång sidig, att det fi nns 
någon i andra änden av 
telefonen när det upp-
står problem.

VARJE AVSNITT AV ABCs TV-serie Extreme Home 
Makeover presenterar en familj som behöver för-
bättra sitt hem. På bara en vecka skapas deras dröm-

bostad. I det här avsnittet handlade det om en 13-årig fl icka 
som var allergisk mot solljus. Hon fi ck bo instängd i ett litet 
hus och kunde aldrig gå ut och göra sånt som andra fl ickor 
i hennes ålder tycker om att göra. Till råga på allt var famil-
jens brunn förorenad av nitrater från 80 års kycklingupp-
födning i Petaluma-området norr om San Francisco i 
Kalifornien. 

När ABC TV ringde upp California Ground Water 
Association för att få råd om hur en ny brunn skulle kunna 
borras till familjen, fi ck de omedelbart  kontakt med några 
av föreningens medlemmar, bland annat Ed Fisch, chef på 
Fisch Brothers Drilling i Sebastopol i Kalifornien – ett före-
tag som specialiserat sig på att hyra ut borriggar till brunns-
borrning.

Trots att det var första gången en brunn skulle borras i 
ABCs välkända Home Makeover-program, var det ingen 
uppgift som av skräckte Fisch Brothers. Med en brunnsborr-
ningsrigg från Atlas Copco Drilling Solutions tog det om  -
kring 25 timmar att tillsammans med lokala entreprenörer 

Ledande leverantör av 

brunnsborrningsriggar

En av Gruppens strategiska inriktningar är organisk 
och förvärvad tillväxt. 

Efter förvärvet av Ingersoll-Rand Drilling Solutions 2004 
har Atlas Copco blivit världens största leverantör av 
brunnsborriggar. Riggarna kan också användas för 
spränghålsborrning för guldbrytning och mineral-
prospektering, men de används oftast till brunnsborr-
ning i områden som drabbats av torka.

”...var mycket intressant men 
samtidigt ganska kaotiskt efter-
som det var 300–400 perso ner
på arbetsplatsen.

Ed Fisch, Fisch Brothers Drilling

1989
Wagner Mining Equipment 
Company, Portland, Oregon, 
förvärvas. Det blir sedan 
Atlas Copco Wagner Inc.

1990
Secoroc Inc. och T-H Industries förvärvas och slås 
ihop till Uniroc Inc. Secoroc USA i Ft Loudon, Penn-
sylvania, är ett produktbolag, medan Atlas Copco 
Construction and Mining Technique USA Inc. är 
säljbolag.

1991
Desoutter Inc., Livonia, 
Michigan, förvärvas 
och ingår i affärsområ-
det Industriteknik.



USA

Robert Alvarez, materielchef, 

Gulf Marine Fabricators

Maskinuthyrning

Färre driftstörningar med
mobilt verktygsförråd

”I vår bransch används normalt inte mobila verktygsförråd, men på vårt senaste 
jobb skulle vi serva 1 200 underleverantörer med verktyg. Eftersom vi arbe-
tade både dag- och nattskift kunde vi inte lämna ut och ta emot verktygen 
enligt våra normala rutiner”, säger Robert Alvarez, materielchef på Gulf Marine 
Fabricators. Han ansvarar för upphandling, underleverantörskontakter och 
materielkontroll.
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1992
Rotofl ow Corporation, 
Gardenia, Kalifornien, 
förvärvas.

1993
Atlas Copco Robbins Co., Seattle, 
Washington, som förvärvar tunnel-
borrningsmaskiner förvärvas.

1995
Atlas Copco förvärvar 
Milwaukee Electric Tool 
Corporation.
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GULF MARINE FABRICATORS, som ligger i Aransas 
Pass, Texas, levererar konstruktioner till olje bolag 
som BP, ConocoPhillips och Chevron-Texaco. 

Alvarez behövde en mobil lösning för att hantera verktygen 
till ett större projekt.

”Innan vi använde det mobila verktygsförrådet från 
RSC Equipment Rental fi ck vi inte tillbaka verktygen 
förrän jobbet avslutades och hade begränsad kontroll över 
bort tappade, stulna eller skadade verktyg”, säger Alvarez. 
” Nu kunde jag kontakta en underleverantör, få veta vad 
som saknas och få det ersatt. Och vi kunde ha kontinuerlig 
in- och utcheckning av verktyg, samtidigt som vi slapp kost-
naderna för att köpa och underhålla nya verktyg,” säger han.

Redo hela dygnet

”Dessutom kunde vi granska rapporter som är sorterade 
efter underleverantör, efter individer och/eller efter typ av 
skador och borttappade verktyg. Rapporterna gjorde att vi 

kunde följa upp tendenser till svinn eller missbruk. Det var 
verk ligen en fördel.” 

”Vi gjorde en stor investering, men i gengäld fi ck vi 24 
timmars tillgänglighet, massor av verktyg och ett bra ser-
viceteam som kunde lösa problemen på plats. Det betalade 
sig verkligen,” säger Alvarez. ”Om vi ska arbeta med många 
underleverantörer framöver skulle jag återigen rekommen-
dera det mobila verktygsförrådet.” 

Minskade driftstörningar

En av de stora fördelarna för underleverantörerna var att 
driftstörningarna blev kortare, eftersom det mobila verk -
tygs  förrådet fanns på plats och eftersom den som lämnade 
ut verktyg också kunde reparera dem. ”Innan vi tog in 
trailern med det mobila verktygsförrådet var vi tvungna 
att antingen vänta på reparation om det inte fanns er sätt-
nings verktyg, eller köpa nya verktyg. Sådana avbrott bör-
jade vara störande för produktionen.”

Leo Balderaz var RSC Equipment Rentals represen -
tant som övervakade verksamheten och ansvarade för 
trailern. ”När han fått reda på vad vi behövde var han 
snabb att ge ut verk tygen. Jag gick upp extra tidigt på morg-
narna och kollade vid skiftbyten på natten för att se hur 
effektivt det mobila verktygsförråd var,” säger Alvarez. 
”Det stod ungefär 12–14 personer i kö, vänte tiden var i 
snitt en och halv minut och som mest 3 minuter. Det var 
imponerande.”

1997
Atlas Copco satsar på 
maskinuthyrning genom att 
köpa Prime Services Inc., 
Houston, Texas.

1998
Robbins Corporation 
säljs.

1999
Rental Service Corporation, Scottsdale, Arizona, förvärvas. 
Tillsammans med Prime Service bildas Gruppens fjärde 
affärsområde 2000. Dessa två förvärv ligger i linje med den 
strategiska riktlinjen att öka faktureringen från ”använd-
ningen av produkten” och att vara nära kunderna.

Hämtar verktyg från det 

mobila verktygsförrådet.

Gulf Marine Fabricators ingår i  Technip 

Group, världsledande aktör inom kon-

struktions-, teknik- och byggtjänster för 

olje-, gas- och petrokemisk industri.
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2000
Avyttring av 
Rotofl ow Corporation.

”Det mobila verktygsförrådet var en stor investering, men det 
var det värt för vi fi ck 24 timmars tillgänglighet, massor av 
verktyg och ett bra serviceteam som kunde lösa problemen 
på plats.” Robert Alvarez, Materielchef, Gulf Marine Fabricators

2001
Prime Service och Rental Service Corporation bildar en enhet, där Rental Service Corpo-
ration blir kvar med tre varumärken: RSC, Prime Industrial och Prime Energy (den tidigare 
speciella uthyrningsenheten inom Atlas Copco North America Inc.). Samma år förvärvas 
Christensen Products, Salt Lake City, Utah, och införlivas i divisionen Craelius.
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FÖRETAGET HAR LÄNGE PRO-
DUCERAT SO3 (svaveltrioxid) 
för användning vid produk-

tion av anjoniska tensider, den  
aktiva ingrediensen i många pro- 
dukter från tvättmedel till motor- 
oljor. Företagets förmåga att produ-
cera svaveltrioxid i liten skala har även  
skapat möjligheter för Chemithon inom andra områden,  
till exempel att leverera svaveltrioxid-gasgeneratorer för 
behandling av rökgas i kolkraftverk.

Varför behövs svaveltrioxid i kraftverk? Den amerikan-
ska luftvårdslagen (Clean Air Act) kräver att kraftverken 
renar utsläppen. En av de viktigaste föroreningskällorna 
från kolkraftverk är fl ygaska, som ger surt regn. Mike 

Rollock, som ansvarar för försäljning och 
marknadsföring av miljö  utrust   ning och 
sulfonering inom Chemithon-gruppen, 
förklarar: ”De kemiska processerna i 
ett kolkraftverk är ganska komplice-
rade, men helt kort kan man säga att 
svavelhalten i det kol som förbränns 
har stor betydelse för effekten hos de 

elektrostatiska stoft avskiljare som används 
för att avlägsna fl yg aska ur rökgasströmmen. Dessutom 
påverkar svaveltrioxidhalten i rökgasen fl ygaskans resistivi-
tet, vilket inverkar på de elektrostatiska stoftavskiljarnas 
prestanda. Som väl är kan fl ygaskans resistivitet sänkas och 
utsläppen reduceras om man injicerar svaveltrioxid i rökga-
sen före de elektrostatiska stoftavskiljarna.”

Kompressorteknik

Farväl fl ygaska, 
välkommen renare luft

Chemithon Enterprises i Seattle, Washington, säljer kemisk processteknik, 
konstruktions- och anläggningsutrustning samt en rad kompletterande tjänster.

2003
Atlas Copco Wagner fl yttas till Sverige.
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Svavelreducerande rökgasbehandlingssystem kan installe-
ras på såväl befi ntliga som på nya kraftverk för att för-
bättra utsläppsprestanda. Den vanligaste metoden för att 
behandla rökgaser har varit att använda omgivande luft 
med lågt tryck för att reducera svavelhalten. Även om kapi-
tal- och driftkostnaderna är låga, är nackdelarna bety-
dande vad gäller underhållskostnader och driftsduglighet i 
samband med framställning och hantering av svaveltrioxid 
i närheten av vatten. Tyvärr reagerar svaveltrioxid med vat-
ten i luft. Då bildas svavelsyra som leder till rostangrepp i 
rörledningar och injektorer. Prestandan försämras och det 
fi nns risk för kostnader på hundratusentals dollar för att 
byta injektorer. Chemithon har utvecklat en lösning som 
reducerar och till och med eliminerar detta genom att 
använda en teknik för torr svavel reduktion. 

Luftkompressorer i kraftverk

”Från början använde vi utblåsningsmaskiner av lobrotor-
typ för att komprimera luften men för ett antal år sedan bör-
jade vi använda Atlas Copcos oljefria lågtrycksskruvkom-
pressorer”, förklarar Rollock. ”Dessa kompressorer ihop 
med lufttorkar kan ersätta utblåsningsmaskinerna i svavel-
reducerande rökgasbehandlingssystem. Vi uppskattar pålit-
ligheten hos kompressorerna från Atlas Copco, liksom att 
de inte behöver renoveras varje år.”

Atlas Copcos kompressorer är idealiska för jobbet och de 
är anpassade till konstruktionen i Chemithons anlägg-
ningar. Exempelvis håller ljudhuven både kompressorn ren 
och minimerar ljudnivån, vilket innebär att den kan place-
ras närmare den övriga processen. För större anläggningar 
använder Chemithon 
Atlas Copcos centrifu-
galkompressorer som 
kan leverera större luft-
volymer.  

”Våra kunder i kraft-
verksindustrin förväntar 
sig att vi ska bidra med 
innovativa idéer för att 
öka prestandan och 
minska kostnaderna. 
Därför tittar vi nu på 
Atlas Copcos VSD-kom-
pressorer med reglerbar 
hastighet och lufttorkar, 

som kan leverera ett variabelt fl öde av torr luft på ett kost-
nadseffektivt sätt”, säger Rollock. 

När kraftverksindustrin nu är på väg uppåt, räknar 
Chemithon med nya affärsmöjligheter och avser att fi nnas 
på plats för att, liksom under de senaste femtio åren, förse 
sina kunder med innovativ processteknik och utrustning för 
att på bästa sätt möta kundernas behov och förväntningar.
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2004
Atlas Copco förvärvar Ingersoll-Rand Drilliing Solutions, Garland, Texas, och 
Baker Hughes Mining Tools, Grand Prairie, Texas, vilket gör Anläggnings- och 
gruvteknik till en ledare på de globala dagbrotts- och stigortsborrningsmark-
naderna. Under 2004 annonserar Atlas Copco även sin intention att sälja
elverktygsverksamheten, däribland Milwaukee Electric Tool Corporation.

Mike Rollock

”Vi uppskattar pålitligheten hos 
kompressorerna från Atlas Copco, 
liksom att de inte som lobrotor-
maskinerna behöver renoveras 
varje år.”

                                                Mike Rollock, Chemithon

2005
Milwaukee Electric Tool 
säljs. Rental Service Corpo-
rations tre varumärken blir 
två: RSC Equipment Rental 
och Prime Energy.
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UNDER  VAR DET fler stora produktlanseringar 
än någonsin tidigare, därför kan man säga att  för-
nyelse är det kärnvärde som bäst beskriver divisio-

nen Atlas Copco Tools and Assembly Systems.
”Det innovativa klimatet kommer av det nära samarbete 

vi har med våra kunder,” säger Mats Holmin, Forsknings- 
och utvecklingschef för pneumatiska verktyg. ”Det är vik-
tigt med en konstant dialog med kunderna, därför gör alla 
tekniker kundbesök minst en gång om året för att med egna 
ögon få se vad kunderna behöver,” säger Holmin. 

För såväl trycklufts- som eldrivna verktyg läggs det ned 

Det fi nns alltid ett bättre sätt

Innovationer och ständiga förbättringar är strategiska 
riktlinjer för Gruppen och utvecklingen av nya produkter 
och tjänster är avgörande. Gruppen gör kontinuerligt 
betydande investeringar i forskning och utveckling för 
att kunna erbjuda produkter av hög kvalitet.

mycket kraft på att skapa det optimala verktyget för opera-
tören och för han eller hennes produktivitet – och ergonomi 
har varit viktigt för divisionen under många år. När divisio-
nen började arbeta med ergonomi på 1950-talet, koncentre-
rade man sig på vibrationer, buller och vikt i förhållande till 
prestanda. I dag handlar det lika mycket om att förebygga 
stressrelaterade sjukdomar.

Arbetar med produktutveckling: Mats Holmin 

(vänster) och Jan-Erik Bengtsson (höger).

För att kunna erbjuda allt bättre verktyg krävs en kombination av stora banbrytande 
uppfi nningar och en strid ström av förbättringar.

Sverige

Spirande innovativ känsla

Tensor ST, en eldriven mutterdragare 

med streckkodsscanner.
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Var tredje bil i västvärlden idag har monterats med 
Atlas Copcos verktyg och som marknadsledare förväntas 
Atlas Copco Tools and Assembly Systems kontinuerligt 
producera förbättrade produkter. Med hjälp av ett modu-
lärt designkoncept kan divisionen erbjuda kunderna ett 
brett sortiment. Tiden till lansering har också blivit 
kortare genom att de använder gemensamma lösningar 
och modulära system. ”Detta betyder att kunderna får 
en ny version av verktyget snabbare och eftersom kom-
ponenterna är standardlösningar är de väl beprövade. 
Det är också ett kostnadseffektivt sätt att arbeta,” säger 
Jan-Erik Bengtsson, Forsknings och utvecklingschef  
för elverktyg. 

I varje ny version ska funktionalitet och prestanda alltid 
vara bättre än föregångaren och bättre än de produkter 
konkurrenterna erbjuder.

Två exempel på banbrytande innovationer, som sedan 
förbättrats under årens lopp, är den eldrivna mutterdraga-
ren Tensor® och LTV-serien av pneumatiska mutterdragare, 
som båda används inom fordonsindustrin. 

Tensor® har en unik motor, speciellt utvecklad för elverk-
tyg. Denna lätta motor presterar fem gånger så mycket som 
en konventionell motor av samma storlek. 

En annan 20 år gammal innovation som kontinuerligt 
dragit fördel av det innovativa klimatet är den pneumatiska 
mutterdragaren, LTV-serien. 

Tensor® eldriven mutterdragare 

– en banbrytande innovation 

med nya tillbehör

1987   Första generationen av Tensors elverktyg, 
Tensor A och G

1992   Andra generationen Tensor S/Power Focus 2000. 
Patenterad med en mycket lätt och snabb motor.

1998   Tensor DS lanseras. Samma motor som i Ten-
sor S. Avsedd för kvalitetsförband, men inte för 
kritiska säkerhetsförband som kräver spårbar-
het. Kunder kunde nu installera Tensor i hela 
anläggningen.

2000   Tensor styrs med Power Focus 3000. Systemet 
kan kopplas samman med kundens nätverk och 
med internet. Produktionsdata kan läsas på 
avstånd.

2003   Tensor ST, men ännu högre prestanda är också 
den första mutterdragare med helt digital 
kommunikation. Tillbehör som scanning av 
streckkoder lanseras.

Pneumatiska mutterdragare

1982–  Första verktyget på marknaden som känner av 
1985 momentet. Ergonomisk med låg vikt och lågt
  reaktionsmoment. Stor succé inom fordons-
  industrin.

1993  För bättre hållbarhet är mutterdragarna omkon-
struerade. De kallas för LTV 7-serien. Handtaget 
har plastöverdrag och ljudnivån har reducerats.

1999   Verktyget har konstruerats om för enklare 
service, vikten är lägre och prestandan bättre. 
Serien kallas LTV 8.

2004   LTV 9-serien lanseras med ännu lägre vikt, lägre 
ryck, lägre ljudnivåer, mjukt handtag, mer 
lättmanövrerade reglage och mycket bättre 
prestanda (+50%).

LTV 39 tryckluftsdriven mutterdragare.
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Omfattande program 
för att hantera HIV och AIDS

FÖR UNGEFÄR TVÅ ÅR SEDAN startade 
Atlas Copco SA Pty i Sydafrika ett HIV/
AIDS-program för verksamheterna i Syd-

afrika, Zimbabwe och Botswana. Målsättningen 
var att kartlägga problemets omfattning innan 
man försökte stödja anställda och säkerställa 
långsiktig affärsverksamhet i dessa länder. Samt-
liga anställda utbildas regelbundet för att öka sin 
förståelse, de får kostnadsfria HIV- och AIDS- tester 
samt regelbunden rådgivning av en fri stående 
konsult, allt för att  hålla på konfi dentialiteten. 
För att uppmuntra alla att testa sig tar bolags-
chefen täten och blir t estad först av alla.

”Anställda som visar sig vara HIV-
positiva får bromsmedicin och person-
lig rådgivning av personer med erfa-
renhet av sådana trauman. De 
lokala Atlas Copco-bolagen 

erbjuder detta till den anställde och till ytterli-
gare en familjemedlem,” säger Wendy Buffa-
Pace, personalchef på Atlas Copco SA Pty. 
”Den intensiva utbildningen av samtliga 
anställda har delvis fokus på att hantera de 
fysiska och psykiska problem som HIV-posi-

tiva upplever, men lika viktigt är det att foku-
sera på att ta bort det stigma som hänger sam-
man med sjukdomen, såväl inom företaget som 

i samhället som helhet.”
Buffa-Pace uppskattar att mindre än 10% 

av personalstyrkan i södra Afrika är HIV-
positiv. Det program som Atlas Copco 

bekostar är inte bara bra för enskilda 
individer, utan helt klart stödjer det 

den långsiktiga utvecklingen för 
Gruppens verksamhet i den här 

regionen.

HIV är en förkortning av humant immunbristvirus. AIDS är en förkortning av 

engelskans Acquired Immune Defi ciency Syndrome, på svenska 

förvärvat immundefektsyndrom.

Var sjätte sekund smittas en person av HIV. I södra Afrika räknar man att mer än 
20% av befolkningen är HIV-positiv och några länder visar ännu dystrare siffror.

HIV är inte AIDS. HIV orsakar en försvagning av kroppen. 
AIDS är en sjukdom som kommer av denna försvagning. A lla
sjukdomar som inträder när kroppen försvagats av HIV, oav-
sett om detta är tuberkulos, cancer, lunginfl ammation eller 
stor viktminskning på grund av konstant diarré, kallas AIDS.

Det fi nns för närvarande inget medicinskt botemedel 
mot AIDS och inget sätt som garanterat tar bort HIV från 
kroppen. Bromsmediciner hjälper en tid, men tyvärr kan de 
förgifta kroppen.

I dag beräknas omkring 37 miljoner människor över 15 år 
leva med HIV och AIDS. Av de länder där Atlas Copco bedri-

ver verksamhet har Botswana störst andel smittade med 
38% av befolkningen, följt av Zimbabwe 34%, Zambia 22% 
och Sydafrika 20%.

Cirka 90% av alla större företag i Sydafrika har HIV/AIDS-
program med utbildning, tester och behandling. Cirka 37% 
erbjuder infekterade anställda bromsmediciner. 

Källor: www.redribbon.co.za: The World Factbook på 
www.cia.gov, Näringslivets Internationella Råd samt Metalls 
undersökning om HIV/AIDS – riktlinjer och program bland 
svenska företag i Sydafrika.
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”Anställda som visar sig vara HIV-positiva 
får bromsmedicin och personlig rådgivning 
av personer med erfarenhet av sådana 
trauman.”

  Wendy Buffa-Pace

Protean är Sydafrikas nationalblomma.



Anställda stödjer 
Vatten åt Alla

I stora delar av världen är det ont om vatten för dagligt bruk. Det exklusiva 
Atlas Copco-projektet Vatten åt Alla grundades för 20 år sedan av några anställda 
som ville ge områden med svår torka tillgång till vatten.

ORGANISATIONEN HAR FRAMGÅNGSRIKT stött 
projekt där man borrar eller gräver efter vat-
ten i länder som Peru, Kenya, Sudan, Burkina 

Faso, Afghanistan, Indien och Colombia. Närmare  
en halv miljoner människor har fått tillgång till friskt 
vatten. 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 reparation.

Organisationen växer

På frivillig väg har Atlas Copco-anställda i Sverige 
både drivit och fi nansierat Vatten åt Alla i tjugo år. 
Donationerna har sedan fördubblats av Gruppen och 
byggts på ytterligare av internationella hjälporganisa-
tioner, främst SIDA, Styrelsen för internationell 
utveckling.  

För att projekten ska vara framgångsrika genom-
förs de alltid i samarbete med opolitiska hjälporga-
nisationer som har lokal erfarenhet från det aktuella 
landet.

Under 2004 växte Vatten åt Alla. Nu kan även 
anställda i Storbritannien och Belgien hjälpa tork-
drabbade samhällen att få tillgång till rent dricksvat-
ten. Planen är att fortsätta expandera Vatten åt Alla, 
så att alla anställda, oavsett var de är lokaliserade, kan 
hjälpa fl er människor få tillgång till en av livets 
nödvändig heter – rent vatten.
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 Kvinnligt mentorprogram 
tar tillvara den fulla potentialen

En öppen beslutsprocess, där olika perspektiv anläggs för att fi nna de mest 
kreativa lösningarna, är en grundförutsättning för att infria Gruppens vision 
First in Mind—First in Choice™.
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Adept Lisa Zettlin, internationell marknadsförare 
på Atlas Copco Tools and Assembly Systems



IDAG ÄR % AV GRUPPENS ANSTÄLLDA KVINNOR.
Målsättningen är att 20% av de anställda ska vara 
kvinnor inom tre år och att andelen kvinnliga chefer 

är lika stor. Gruppen värderar mångfald och har startat 
sitt första mentorskapsprogram som fokuserar på kvinnor 
och drivs av kvinnor. Programmet är skapat för att göra 
det möjligt för kvinnor som ännu inte nått höga chefsposi-
tioner att ha regelbundna möten och diskussioner med 
erfarna kvinnliga chefer i Gruppen. Tanken är att deras 
nätverk ska breddas och att kvinnornas egen karriärut-
veckling inom Atlas Copco ska få stöd. 

Att använda sig av mentorskap är inte någon ny ledar-

skapsmetod, utan det har anor från antiken. En mentor är 
en äldre, erfaren person som delar med sig av sina erfaren-
heter till en novis. En mentor ska inte ge svaren, utan ska 
istället kunna ställa de rätta frågorna, så att adepten börjar 
fundera på sådant han eller hon inte tänkt på tidigare.

Passar kulturen

Det nyligen startade småskaliga programmet passar 
Atlas Copcos företagskultur: att starta ett pragmatiskt 
program med ett fåtal personer, för att efter en utvärdering 
låta budskapet fortsätta spridas och infl uera även andra 
grupper i koncernen.
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”Det är riktigt roligt att 
vara mentor för yngre kol-
legor och det ger mig en 
möjlighet att vidga min 
horisont,” säger Anita

Mandal, chef för Atlas 
Copco Secoroc i Sydafrika.

Adepten Lisa Pantzar, Logistikchef på Atlas Copco Tools and 
Assembly Systems, Sverige: “Att ingå i ett nätverk med kollegor 
från olika länder är mycket stimulerande.”

“Man blir entusiastisk av att möta kvinnor 
som lyckats nå höga positioner. Genom 
programmet lär jag mig inte bara att bli 
en bättre chef utan jag får chans att lära 
mig det på Atlas Copcos vis,” säger 
adepten Amani Maurice, produktlinjechef 
Atlas Copco Equipment Egypt.
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Att vara en mentor

En mentor är en uppfostrare eller lärare, i nyare språkbruk sär-
skilt den äldre, erfarne chef som vägleder en eller fl era yngre 
kollegor i deras personliga och professionella utveckling.

Ursprungligen kommer Mentor från det grekiska eposet 
Odysséen, författat av Homeros ca 700 f Kr. Mentor var 
ungdomsvän till Odysseus. Innan han seglade mot Troja 
anförtrodde Odysseus hemmets vård och sonen Telemachos 
uppfostran åt Mentor. 

Källa: Nationalencyklopedin.

”Mentorskapsprogrammet ger mig möjlighet att lära känna fl er perso-
ner i Gruppen och för mig är det ett bra tillfälle att börja tänka på min 
karriär,” säger adepten Vicky Zhang, projektchef och IT-specialist på 
Atlas Copco ASAP i Wuxi, Kina.

”Oftast är jag skeptisk när manliga 
och kvinnliga kollegor pratar om 
mentorskapsprogram. Männen 
anser det är en inbördes klubb för 
kvinnor, medan kvinnor inte tror att 
de behöver särbehandlas.

Efter att ha berättat om målsätt-
ningen inser de fl esta fördelarna 
och undrar när de kan få vara med. 

Jag är stolt över att få delta i pilot-
programmet och ser fram emot att 

det utökas framöver till att även 
inkludera manliga mentorer 

och adepter,” säger Lee

Ann Harvey, Coach Flow 
Team, Engineered 
Products, divisionen 
Industrial Air, Antwerpen, 
Belgien.

”I en stor organisation fi nns det ett kontinuerligt behov av alla 
sorters kompetenser och det fi nns en värld av möjligheter för 
den som vill. Jag hoppas få jobba i olika länder på fl era positio-
ner – jag vill implementera Gruppens värderingar och kultur på 
nya platser,” säger adepten Olivia Gambin, Informationschef på 
divisionen Oil-free Air i Antwerpen, Belgien.
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Företagsidé

Atlas Copco-gruppen är en koncern vars företagsidé är att 
utveckla, tillverka och marknadsföra produkter och tjänster 
till ett brett spektrum av kunder och slutanvändare i hela 
världen. Gruppen ska bedriva mekanisk verkstadsrörelse 
och uthyrning av verkstadsprodukter samt utöva annan 
därmed förenlig verksamhet. Gruppen är världsledande och 
tillhandahåller kompressorer, generatorer, anläggnings- och 
gruvutrustning, elektriska och penumatiska verktyg, mon-
teringssystem, tillhörande servicetjänster samt maskinut-
hyrning.

Vision

Visionen är att bli och fortsätta vara First in Mind—First in 
ChoiceTM det vill säga den som både nuvarande och blivande 
kunder och andra viktiga intressenter tänker på först och 
sedan väljer. För Atlas Copco innebär det att vara ledande. 
Gruppen ska ses som en normbildande innovatör som över-
träffar högt ställda förväntningar.

Strategi

Atlas Copco fokuserar på marknadssegment där Gruppen 
har mycket starka positioner globalt. För att nå visionen har 
Gruppen tre övergripande strategiska riktlinjer:

Organisk och förvärvad tillväxt
Tillväxt genom geografi sk expansion och marknadsbearbet-
ning ska ske genom att man öppnar fl er kundcenter samt 
rekryterar service- och försäljningspersonal som kan ge 
ännu bättre service. Atlas Copco undersöker också möjlig-
heten att förvärva kanaler till marknaden då det ses som det 
mest effektiva sättet att förbättra marknadspositionen. 
Fortsatta introduktioner av nya produkter för existerande 
applikationer, med ökad nytta för kunderna, är en betydelse-

Atlas Copco-gruppen

First in Mind— 
First in Choice™

Inom Atlas Copco-gruppen utgörs ledarskapsmodellen av företagsidé, vision, 
strategi, struktur och människor.

Företagsidé
Aktieägare/Styrelse

Vision
Verkställande ledning

Struktur

Strategi

Kunder
• Tillverknings-/

Processindustri
• Bygg- och anlägg-

ningsindustri
• Gruvindustri

Affärsområden
• Kompressorteknik
• Maskinuthyrning
• Industriteknik
• Anläggnings- och

gruvteknik

Ledarskapsmodell

Medarbetare



Nordamerika 40 %
Europa 35 %

Afrika/Mellanöstern 6 %
Asien/Australien 15 %

Sydamerika 4 %
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förstklassigt erbjudande från en marknadsledare. En ny pro-
dukt ska ge kunderna en extra fördel jämfört med sin före-
gångare eller vad konkurrenterna erbjuder. För att säker-
ställa förmågan att skapa innovationer etableras defi nierade 
projektorganisationer som arbetar med produktspecifi katio-
ner. Innovationer är ett sätt att behålla företagets goda kon-
kurrensförmåga och maximera långsiktiga resultat. 

Kontinuerliga förbättringar inom processer, tillverkning, 
produkter, marknadsföring och arbetsfl öden samt ett effek-
tivt kapitalanvändande ökar stadigt produktiviteten och 
säkerställer lönsamheten. Funktionella organisationer eller 
så kallade fl ödesorienterade grupper syftar till att skapa 
kontinuerliga förbättringar. Gemensamma processer och 
goda exempel delas  i Gruppen.

Hållbar utveckling

En stor utmaning är att balansera ekonomiska, miljömäs-
siga och sociala dimensioner så att en förbättring i en 
dimension inte sker på bekostnad av en annan dimension. 

Ur ett ekonomiskt perspektiv är den viktigaste utma-
ningen att fortsätta generera och distribuera ett allt större 
förädlingsvärde till de viktigaste intressenterna. Detta kan 
bäst åstadkommas genom den beprövade sekvensen stabili-
tet – lönsamhet – tillväxt, samtidigt som produktiviteten 
fortlöpande förbättras och nya, bättre produkter ut  vecklas.

För miljörelaterade resultat är den viktigaste frågan hur 
kunderna använder och utrangerar Atlas Copcos produk-
ter. Det är därför av största vikt vid utveckling och tillverk-
ning av nya produkter att miljöpåverkan begränsas under 
den tid produkterna används jämfört med föregående gene-
rations produkter, samtidigt som resursanvändningen i 
produktionsprocessen relativt sett fortsätter att minska.
I den sociala hållbarhetsdimensionen är den största utma-

full strategi för att uppnå tillväxt. Att bredda utbudet, fi nna 
nya applikationer till existerande produkter, att utveckla 
eller förvärva produkter till existerande applika tioner och 
förvärva teknologi/expertis i näraliggande applikationer är 
alla strategier för tillväxt. Tillväxten ska främst vara orga-
nisk, med stöd av förvärv. 

Användningen av produkten
Användningen av produkten, att öka andelen försäljning 
som skapas under den tid produkten används, utgör den 
andra strategiska riktlinjen. Användningen av produkten 
inbegriper tillbehör, förbrukningsvaror, reservdelar, service 
och underhåll, utbildning samt maskinuthyrning.

Detta ger Gruppen ett stabilt intäktsfl öde, hög tillväxt-
potential, optimerade affärsprocesser, utökad produktut-
veckling och närmare relationer med slutanvändaren. Med 
en nära kundrelation kan Atlas Copco bättre förstå och till-
godose användarnas behov och önskemål på produkterna. 
Därigenom kan Gruppen utveckla bättre produkter och 
samtidigt säkerställa att de används på effektivaste sätt. 

Ansvaret för eftermarknaden har separerats från försälj-
ningen av utrustning. Eftermarknaden har fått ett klart och 
distinkt organisatoriskt fokus och mätbara mål. Produkt-
bolag och kundcenter har särskild eftermarknadspersonal.

Innovationer och ständiga förbättringar
Innovationer och ständiga förbättringar utgör den tredje 
strategiska riktlinjen. Det fi nns alltid ett bättre sätt att göra 
saker på och den innovativa känslan ska synas i allt Gruppen 
gör. Utvecklingen av nya produkter och tjänster är viktig och 
Atlas Copco-gruppen gör kontinuerligt betydande investe-
ringar i forskning och utveckling. Målsättningen är att 
erbjuda innovativa produkter av hög kvalitet som speglar ett 

Fördelning av fakturering 

per affärsområde och region

 Kompressorteknik

 Maskinuthyrning

 Industriteknik

 Anläggnings- och gruvteknik
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ningen att rekrytera, utveckla och behålla professionella 
medarbetare och säkerställa att arbetsrätten och de mänsk-
liga rättigheterna respekteras.

Struktur

Gruppen är organiserad i fyra separata, fokuserade men 
ändå integrerade affärsområden, vars verksamheter drivs i 
en eller fl era divisioner.

Affärsområdets roll är att utveckla, implementera och 
följa upp målsättningar och övergripande verksamhets-
strategier, där även miljömässiga och sociala resultat ingår.  

Divisionerna har lönsamhetsansvar för sin egen division 
och utvecklar sina målsättningar, strategier och strukturer 
inom affärsområdet. Divisionerna driver vanligtvis sin verk-
samhet genom kundcenter och produktbolag, där de båda 
är jämbördiga.

Gemensamma leverantörer av tjänster – interna eller 
externa – etableras med uppgift att erbjuda tjänster snab-
bare, till högre kvalitet och lägre kostnad, så att divisio-
nerna ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet.

Gruppen enas av och stärks genom:
• En gemensam vision och identitet
• Gemensamma varumärken
• Gemensamma resurser och infrastruktursupport
• Gemensamma processer och delade goda erfarenheter, 

samlade i databasen The Way We Do Things 

• Gemensamma leverantörer av tjänster
• Resurser i form av kapital och personal och deras  

fria rörlighet
• Företagskultur och grundläggande värderingar: 

samverkan, engagemang och förnyelse.

Processer

Grupp-gemensamma strategier, processer och goda exempel 
samlas i databasen The Way We Do Things. Processerna som 
täcks är information, varumärkespositionering, ekonomi-
styrning, IT, försäkringsfrågor, juridik, personaladministra-
tion, affärskod, krishantering, standardisering och miljöfrå-
gor. Informationen lagras elektroniskt och fi nns tillgänglig 
för alla anställda. Även om mycket av dokumentationen är 
självinstruerande utbildas cheferna regelbundet i hur pro-
cesserna ska implementeras. Oavsett var Atlas Copcos med-
arbetare är stationerade förväntas de arbeta i enlighet med 
dessa principer och riktlinjer.

Medarbetare

Atlas Copcos tillväxt är kopplad till hur Gruppen lyckas 
förbli en god arbetsgivare som attraherar, utvecklar och 
behåller kvalifi cerade och motiverade anställda – det är 
enda sättet att uppnå visionen. Med en global verksamhet 
som sköts genom ett fl ertal företag arbetar Atlas Copco 
mycket med kontinuerlig kompetensutveckling. I begreppet 
ligger att man delar med sig av kunskaper och att man 

Maskinuthyrning (RS) Industriteknik (IT) Anläggnings- och gruvteknik (CMT)

Verkställande ledning och staber

Affärsområden

Divisioner

Produktområden

VD och koncernchef

Styrelse

Organisation januari 2005

Industrikompressorer
Luftbehandlingsutveckling
Portabla kompressorer
Generatorer
Specialiserad uthyrning
Gas- och processkompressorer
Service och delar

Maskinuthyrning
Försäljning av reservdelar och 
tillbehör

Borriggar
Bergborrverktyg
Entreprenadutrustning
Lastmaskiner
Service och delar

Industriverktyg
Monteringssystem
Service och delar

Airtec
Industrial Air
Oil-free Air
Portable Air
Gas and Process

Rental Service Corporation Underground Rock Excavation
Surface Drilling Equipment
Rocktec
Drilling Solutions
Secoroc
Construction Tools
Craelius

Atlas Copco Tools and 
Assembly Systems

Chicago Pneumatic

Divisionernas verksamhet bedrivs av produktbolag, kundcenter och hyresdepåer.

Kompressorteknik (CT)
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Primära faktorer som påverkar 

Atlas Copco-gruppens försäljning

Industriinvesteringar Industriproduktion

Infrastrukturprojekt
Bygg- och anläggning/

outsourcing

Gruvinvesteringar
Metall- och 

malmproduktion

  Uthyrning, förbrukningsvaror
 Utrustning, 50 % och övrig eftermarknad, 50 %

Tillverknings-
industri

Anläggnings-
industri

Gruvindustri

Förvärv och avyttringar 2000–2004

implementerar de grundläggande värderingarna: samver-
kan, engagemang och förnyelse. Alla förväntas bidra genom 
att försöka uppfylla sina egna och Gruppens mål. 

Finansiella mål

Det övergripande målet är att växa och uppnå en avkast-
ning på sysselsatt kapital som alltid överstiger Gruppens 
genomsnittliga totala kapitalkostnad.
De fi nansiella målen är:
• att uppnå en årlig tillväxt på 8 %,
• att uppnå en rörelsemarginal på 15 %, och
• att kontinuerligt öka rörelsekapitalets effektivitet, när det 

gäller anläggningstillgångar, lager, kundfordringar och 
hyresfl otta. 

Detta ska leda till att aktieägarvärde skapas och ökar kon-
tinuerligt.

De senaste fem åren har den årliga tillväxten i genomsnitt 
varit 7.2 %, exklusive valutaomräkningseffekt. Under samma 
period var Gruppens rörelsemarginal i genomsnitt 12.5 %. 
Under 2004 var rörelsemarginalen 13.8 %.

Primära faktorer som påverkar 

Atlas Copco-gruppens försäljning

Investeringar i kapitalvaror inom den privata och offentliga 
sektorn, såsom tillverkningsindustri, infra struk tur och 
gruvdrift påverkar Atlas Copcos försäljning. Viktiga kund-
grupper inom tillverknings- och processindustrin efterfrågar 
och investerar i tryckluftsprodukter och lösningar, industri-
verktyg och monteringssystem. Sådana industriinvesteringar 
är betydelsefulla och påverkas av kundernas strävan att öka 
produktiviteten, k valiteten och kapaciteten. Kunder inom 
anläggnings- och gruvindustrierna investerar i utrustning, 
såsom borriggar, borrverktyg, spett, portabla kompressorer 
och generatorer. Stora infrastruktur investeringar, såsom 
tunnelbyggnation för vägar, järnvägar och vattenkraftverk 
är ofta beroende av politiska beslut. Privata investeringar 
från anläggnings- och gruvindustrierna kan påverkas av ett 
antal faktorer, såsom den underliggande bygg- och anlägg-

ningsaktiviteten, räntenivåer, metallpriser och lagernivåer 
av metall.

Kunder efterfrågar också service och underhåll, utbild-
ning, reservdelar, tillbehör, förbrukningsvaror och maskin-
uthyr ning. Denna efterfrågan uppkommer under den tid 
utrustningen eller produkterna används, under industri-
produktion, bygg- och anläggningsaktivitet eller malm-
brytning. Dessutom fi nns en trend att hyra istället för äga 
sin utrustning, vilket leder till ökad efterfrågan då kunderna 
i allt större utsträckning letar efter leverantörer som erbju-
der tilläggstjänster eller koncept, snarare än enbart utrust-
ning. Atlas Copco strävar också efter att erbjuda mer ser-
vice och eftermarknadsprodukter i enlighet med Gruppens 
strategi för använd ningen av produkterna. Efterfrågan för 
dessa tjänster och produkter är relativt stabil jäm fört med 
den på utrustning. Idag genererar användningen av produk-
terna nästan hälften av Atlas Copcos fakturering och dess 
betydelse ökar.

Användningen av produkterna utgör omkring 35 % av 
omsättningen inom Kompressorteknik, mer än 80 % inom 
Maskinuthyrning, cirka 25 % inom Industriteknik och mer 
än 55 % inom Anläggnings- och gruvteknik.

2000
Förvärv: Diverse mindre 
uthyrningsföretag, USA 
(RS), Hobic Bit Indu-
stries, Kanada (CMT).

Avyttring: Atlas Copco 
Rotofl ow, USA (CT).

2001
Förvärv: Christensen 
Products, USA (CMT), 
Masons, Storbritannien 
(CT), Grassair, 
Nederländerna(CT),
Diverse mindre uthyr-
ningsföretag, USA (RS).

2002
Förvärv: MAI-Anker-
technik, Österrike 
(CMT), Liuzhou Tech 
Machinery, Kina (CT), 
Krupp Berco Bautech-
nik, Tyskland (CMT). 

Avyttring: Revathi, 
Indien (IT).

2003
Förvärv: DreBo, 
Tyskland (IT), 
Puska Pneumatic S.A, 
Spanien (CT), 
Professional Diamond 
Drilling Equipment Pty, 
South Africa (CMT), 
Mining Drilling Services 
Pty, South Africa (CMT), 
Shenyang Rock Drilling 
Machinery Co. Ltd, 
China (CMT).

2004
Förvärv: Kolfor Plant, 
Storbritannien (CT), 
Rotex, Finland (CMT), 
Baker Hughes Mining 
Tools, USA (CMT), 
QQPMC (joint venture), 
Kina (IT), Ingersoll-
Rand Drilling Solutions, 
USA (CMT), Guimerá, 
Spanien (CT), Scan-
rotor, Sverige (IT)
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I korthet
Atlas Copco-gruppen är en global industrikoncern med 

huvudkontor i Stockholm. Den fakturerade försäljningen 

för 2004 uppgick till MSEK 48 654. Gruppen sysselsätter mer 

än 25 000 personer och tillverkar produkter i 49 pro-

duktionsenheter i 16 länder. Produkterna säljs och hyrs ut 

under fl era varumärken av en global försäljnings- och 

serviceorganisation som fi nns i närmare 150 länder. I hälften 

av dessa bedrivs verksam heten av hel- eller delägda bolag.

 Produkter/Affärsidé Registrerade varumärken 

Kompressorteknik

Maskinuthyrning

Industriteknik

Anläggnings- och gruvteknik

Utvecklar, tillverkar och marknadsför

•  Oljefria och oljeinsprutade kompressorer

•  Portabla kompressorer

•  Gas- och processkompressorer

•  Expansionsturbiner

•  Portabla och stationära generatorer

•  Quality Air Solution™ - produkter 

•  Styrsystem för tryckluft

•  Ett brett sortiment eftermarknadsprodukter 

•  Specialanpassad uthyrning

Med cirka 475 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

Utvecklar, tillverkar och marknadsför

• Kraftverktyg till industrin och system för skruvförband 
och slipning

•  Kraftverktyg till industrin och monteringssystem 
för fordonsindustri liksom verkstadsindustrin

•  Ett brett sortiment eftermarknadsprodukter

Utvecklar, tillverkar och marknadsför

•  Bergborrmaskiner

•  Bergborrverktyg

•  Tunnel- och gruvutrustning

•  Ovanjordsutrustning

•  Djuphålsutrustning

•  Anläggningsutrustning samt demoleringsverktyg

•  Utrustning för prospekteringsborrning och 
geotekniska tillämpningar

•  Ett brett sortiment eftermarknadsprodukter

•  Specialanpassad uthyrning
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Försäljning per geografi skt områdeFörsäljning per kundkategori

Nordamerika 40 %

Sydamerika 4 %
Europa 35 %

Afrika/Mellan-
östern 6 %

Asien/Australien 15 %

Tillverkning 26 %

Övriga 10 %

Service 6 %

Process 13 %

Gruv 12 %

Bygg- och 
       anläggning 33 %

Försäljning per affärsområde

Kompressor-
  teknik 36 %

Industriteknik
22 %

Anläggnings- och
gruvteknik 21 %

Maskinuthyrning 21 %

Kännetecken Kunder Marknader

• Världsledande i sin bransch

• Kontinuerlig forskning och utveckling inom -kompressor-
teknologi och högkvalitativ luft samt inom områden med 
anknytning till energi-besparing och miljövård

• Monteringsanläggningar och tillverkningskapacitet för 
produktion av kompressorelement och andra kärnkompo-
nenter

• Alla större tillverkningsenheter är certifi erade enligt 
ISO 9001 och ISO 14001 

• Utveckling, tillverkning och montering sker i Belgien, men 
det fi nns även enheter i Brasilien, Frankrike, Indien, Italien, 
Kina, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland och USA

•  Näst största maskinuthyrningsföretaget i Nordamerika

•  Högkvalitativa produkter och tjänster, främst till bygg- 
och anläggnings- samt tillverkningsindustrierna

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

•  Effektiva informationssystem

•  Storskalighetsfördelar

•  Världsledande på industriverktyg och monteringssystem 
för kritiska förband

•  Intensiv forskning och utveckling

•  Innovativa produkter med överlägsen prestanda

•  Möjlighet att betjäna kunder över hela världen

•  Unikt distributionsnät

•  Tillverkning i Brasilien, Frankrike, Kina, -Storbritannien, 
Sverige, Tyskland och USA 

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

•  Målsättningen är att säkerställa positionen som marknads-
ledare genom hög produktivitet till låga driftkostnader

•  Fokus på säker och ergonomisk arbetsmiljö

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

Process

Bygg- och anläggningÖvrigt

Gruv

Tillverkning

Service

Afrika/
Mellanöstern

Europa

Sydamerika

Nordamerika

Asien/Australien

Process

Bygg- och 
anläggning

Övrigt

Gruv

Tillverkning

Service

North America

Övrigt Fordons-
   industri

Övrig
tillverkning

Afrika/Mellan-
                         östern

Europa

Sydamerika

Nordamerika

Asien/
Australien

Exklusive professionella elverktyg.

Europa

Sydamerika

Nordamerika
Övrigt

Tillverkning

Gruv

Asien/Australien

Afrika/
Mellanöstern
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Koncernledning
GUNNAR BROCK 
VD och koncernchef för Atlas Copco-gruppen. 
Anställd: Sedan 2002. 
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Civilekonomexamen, Handels-
högskolan i Stockholm 1974.
Karriär: Mellan 1974 och 1992 hade Brock 
olika befattningar inom Tetra Pak, bl a inter-
nationella 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: OMX, Lego A/S. Ledamot 
av Kungliga Svenska Ingenjörsvetenskaps-
akademien (IVA).

BENGT KVARNBÄCK 
Vice VD i Atlas Copco AB och chef för 
affärsområdet Kompressorteknik. 
Anställd: Sedan 1992. 
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Bergsingenjör i metallurgi, 
Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm 1970.
Karriär: Mellan 1970 och 1982 hade Kvarn-
bäck olika befattningar inom Sandvik AB. 
Han var därefter VD för Secoroc AB och 
senare för Invik & Co. AB. Kvarnbäck 
var vice VD för Industriförvaltnings AB Kinne-
vik innan han kom till Atlas Copco 1992 som 
vice VD och chef för affärsområdet Industri-
teknik. 1997 tillträdde Kvarnbäck sin nuva-
rande befattning.
Externa uppdrag: Volvo Penta AB och 
Dynapac AB. 

FREEK NIJDAM 
Direktör och chef för affärsområdet 
Rental Service. 
Anställd: Sedan 1970. 
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 fl era 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 Anlägg-
nings- och gruvteknik.
Externa uppdrag: Putzmeister AG.

GÖRAN GEZELIUS 
Vice VD i Atlas Copco AB och chef för 
affärsområdet Industriteknik. 
Anställd: Sedan 2000. 
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Civilekonomexamen, Handels-

högskolan i Stockholm 1973. Civilingenjörs-
examen i kemiteknik, Kungl. Tekniska Hög-
skolan 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 undersökningar inom VVS-Tekniska 
Föreningen. Han kom till Atlas Copco 2000 
från en befattning som chef för affärsom-
rådet Sandvik Saws and Tools. 
Externa uppdrag: Teknikföretagen.

BJÖRN ROSENGREN 
Vice VD i Atlas Copco AB och chef för affärs-
området Anläggnings- och gruvteknik. 
Anställd: Sedan 1998. 
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 inter-
nationella befattningar inom marknads-
föringsområdet. Från 1995 var han VD för 
Nordhydraulic, Nordwin AB. 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.

Björn Rosengren 

Bengt Kvarnbäck 

Gunnar Brock 

Freek Nijdam

Göran Gezelius



Välkommen till 
Atlas Copcos värld
Atlas Copco-gruppen är en internationell 
industrikoncern som utvecklar, produ-
cerar och säljer produkter och tjänster 
till ett brett spektrum av kunder och 
slutanvändare. Huvudkontoret ligger i 
Stockholm. Gruppen är världsledande 
inom kompressorer och generatorer, 
utrustning för anläggnings- och gruv-
industrin, monteringssystem, industri-
verktyg, service och maskinuthyrning. 

Verksamheten bedrivs genom själv-
ständiga divisioner som arbetar globalt. 
Atlas Copco-gruppen har mer än 25 000 
anställda i ett 70-tal länder. 

Under 2004 uppgick Gruppens omsätt-
ning till MSEK 48 654. Rörelsemarginalen 
var 13,8%.

Achieve
Achieve är ett årligt återkommande magasin från Atlas Copco-gruppen.

Ansvarig utgivare: Annika Berglund
Chefredaktör: Cathrine Stjärnekull
Redaktionskommitté: Piet Leys, affärsområdet Kompressorteknik, Ellen Steck, affärsområdet
Maskinuthyrning, Lotta Bynke och Sverker Hartwig, affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik, 
samt Jo Cronstedt, affärsområdet Industriteknik.
Produktion: Atlas Copco i samarbete med Intellecta Communication AB.
Text: Cathrine Stjärnekull, Joanna Canton och Sue Goc, Atlas Copco.
Foto: : Omslag Paulo Ferreira da Silva,s 4 Stewen Quigley/Q-image, s 6 Atlas Copco, s 7 Johan 
Olsson, s 8–9 Atlas Copco och Nerikes Allehanda, s 10–11 Laszlo Toth, s 12 Atlas Copco, 
s 13 GettyImages/Matton och Atlas Copco, s 16–19 Stewen Quigley/Q-image, s 17 Matton, s 20–21 Matton och 
Atlas Copco, s 22 Atlas Copco, s 23 Photonica/Johnér, s 24–25 Peter Miller/Iconica, s 25 Matton, 26–27 Cary Murphy/Digital 
Edge, s 28 Matton, s 29 Lucky Look, Jim Piasecki/Cetco och Matton, s 30 Matton, s 31–37 Atlas Copco, s 38 Nicholas
Eveleigh/Iconica, s 39 Lucky Look och Atlas Copco, s 40 Atlas Copco, s 41–43 Stewen Quigley/Q-image, s 48 Laszlo Toth 
och Atlas Copco, s 50–51 Stewen Quigley/Q-image.
Tryck: Edita, Västerås. Copyright 2005, Atlas Copco AB, Stockholm.
Adress: Atlas Copco AB, 105 23 Stockholm
Webbplats: atlascopco.com 

Atlas Copco AB och dess dotterbolag benämns ibland Atlas Copco-gruppen, Gruppen, koncernen eller Atlas Copco.
Även Atlas Copco AB kallas ibland Atlas Copco. Med varje hänvisning till styrelsen menas styrelsen för Atlas Copco AB.
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marknadsanalyser inom Atlas Copco 1979. 
Sedan dess har hon haft ett antal olika 
befattningar inom Gruppen med inriktning 
mot marknadsföring, försäljning och före-
tagsekonomi. Under en period arbetade 
hon som försäljningsingenjör i Storbritan-
nien. Innan hon tillträdde sin nuvarande 
befattning var Berglund marknadschef för 
Atlas Copco Controls.

Kända förändringar i ledningsgruppen 

(till den 2 februari 2005)

Från den 1 januari 2005: Tom Zorn är affärs-
områdeschef för Maskinuthyrning. Han 
efterträder Freek Nijdam som fi nns kvar som 
styrelseordförande för den legala enheten.

Den 1 april 2005 lämnar Göran Gezelius sin 
position som affärsområdeschef för Industri-
teknik för en befattning utanför Gruppen. 

HANS OLA MEYER 
Finans- och ekonomidirektör. 
Anställd: Sedan 1991. 
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Civilekonomexamen, Handels-
högskolan i Stockholm 1977.
Karriär: Meyer anställdes av Atlas Copco 
1978 för att arbeta med Gruppens redo-
visning och ekonomi. Senare fl yttade 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 
fi nansdirektör i Atlas Copco AB och medlem 
av koncernledningen. Meyer har haft sin 
nuvarande befattning sedan 1999.

MARIANNE HAMILTON 
Personaldirektör. 
Anställd: Sedan 1990. 
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Filosofi e kandidatexamen, 
Stockholms universitet 1972.
Karriär: 1973 anställdes Hamilton på Astra 
och arbetade där med marknadsana lyser. 
Mellan 1975 och 1990 var hon konsult inom 
det internationella konsultföretaget Mercuri 
Urval. 1990 kom Hamilton till Atlas Copco 
som personalchef för Atlas Copcos affärs-
område Industriteknik och ett år senare 
började hon i sin nuvarande befattning.
Externa uppdrag: Alecta.

HANS SANDBERG 
Chefsjurist.
Anställd: Sedan1975. 
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Juristexamen, Uppsala univer-
sitet 1970. Master of Comparative Juri s-
prudence (MCJ), New York University,  
USA 1972.
Karriär: 1972 började Sandberg som tings-
notarie vid Södra Roslagens Tingsrätt och 
därefter som biträdande jurist vid Lagerlöf 
Advokatbyrå. Han kom till Atlas Copco 1975 
som företagsjurist. 1980 utsågs han till chefs-
jurist vid Atlas Copco North America Inc. 
1984 befordrades han till sin nuvarande 
befattning och sedan 1989 ingår han i kon-
cernledningen. Sandberg är sekreterare i 
styrelsen för Atlas Copco AB sedan 1991.
Externa uppdrag: Ordförande för juridik-
styrelsen vid Teknikföretagen.

ANNIKA BERGLUND 
Informationsdirektör. 
Anställd: Sedan 1979. 
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Civilekonomexamen, Handels-
högskolan i Stockholm 1980. MBA, 
Universitetet i Antwerpen, Belgien 1995.
Karriär: Berglunds karriär startade med 
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Atlas Copco AB
SE-105 23 Stockholm

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

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 7298

Atlas Copco
Rocktec
701 91 Örebro
Tel: 019-670 7000
Fax: 019-670 7513

Atlas Copco
Drilling Solutions
PO Box 462288
Garland TX, 75046-2288
Tel: +1 972 496 7400
Fax: +1 972 496 7425

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

Atlas Copcos kundcenter i världen

Algeriet  +213 (0)21 69 35 58
Argentina +54 (0)11 47 17 22 00
Australien  +61 (0)2 96 21 99 99
Bahrain  +973 17 22 15 51

Belgien  +32 (0)3 870 21 11
Bolivia +591 (0)3 343 68 68
Brasilien +55 (0)11 41 96 87 00
Bulgarien +359 (0)82 81 0555

Chile  +56 (2) 442 36 00
Colombia +57 (0)1 291 54 90
Cypern +357 22 48 07 40
Danmark  +45 43 45 46 11

Egypten  +20 (0)2 610 03 37
Filippinerna +63 (0)2 823 81 78
Finland  +358 (0)9 29 64 41
Frankrike  +33 (0)1 39 09 30 00
Ghana  +233 (0)21 77 45 12

Grekland  +30 (0)210 349 96 00
Hong Kong +852 27 97 66 00
Indien +91 (2)0 27 14 64 16 17
Indonesien +62 (0)21 780 10 08

Iran  +98 (0)21 693 77 11
Irland +353 (0)1 450 59 78
Italien +39 02 61 79 91
Japan +81 (0)3 57 65 78 01

Kanada  +1 514 421 41 21
Kazakstan  +7 (0)3272 58 85 34
Kenya +254 (0)20 82 52 65
Kina  +86 (0)21 62 55 13 31

Korea +82 (0)2 21 89 40 00
Makedonien +389 (0)2 311 23 83
Malaysia +60 (0)3 51 23 88 88
Marocko +212 (0)22 60 00 40

Mexiko +52 (0)5 553 21 06 00
Namibia +264 (0)61 26 13 96
Nederländerna +31 (0)78 623 02 30
Norge +47 64 86 08 60

Nya Zeeland  +64 (0)9 579 40 69
Peru  +51 (0)1 411 61 00
Polen +48 (0)22 572 68 00
Portugal +351 21 416 85 00

Rumänien +40 262 20 63 46
Ryssland +7 095 933 55 50
Saudiarabien +966 (0)2 693 33 57
Schweiz +41 (0)32 374 14 14

Serbien och
Montenegro +381 (0)11 311 66 18
Singapore  +65 68 62 28 11
Slovakien  +421 (0)32 743 80 01

Spanien +34 91 627 91 00
Storbritannien +44 (0)1442 26 12 01
Sverige +46 8 743 80 00
Sydafrika +27 (0)11 821 90 00

Taiwan +886 (0)3 479 68 38
Thailand +66 (0)2 652 90 06
Tjeckien +420 (0) 225 43 40 00
Turkiet +90 (0)216 581 0 581

Tyskland +49 (0)201 217 70
Ukraina +380 (0)44 205 37 28
Ungern +36 (0)1 237 30 20
USA +1 973 439 34 00

Venezuela +58 (0)212 256 23 11
Vietnam +84 (0)8 898 96 38
Zambia +260 (0)2 31 12 81
Zimbabwe  +263 (0)4 62 17 61
Österrike  +43 (0)1 76 01 20




