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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)2	689	05	11
Bolivia		 +591	(0)3	343	68	68
Brasilien		 +55	(0)11	41	96	87	00	
Bulgarien		 +359	(0)2	29	76	30	98

Chile		 +56	(0)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
Förenade		
Arabemiraten	+971	(0)2	555	26	00
Ghana	 +233	(0)21	77	45	12

Grekland	 +30	(0)210	349	96	00
Hongkong	 +852	27	97	66	00
Indien		 +91	(0)20	39	85	21	00
Indonesia		 +62	(0)21	780	10	08

Iran		 +98	(0)21	66	93	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	366	26	26
Kazakstan		 +7	(0)3272	58	85	34
Kenya		 +254	(0)20	660	50	00
Kina		 +86	(0)21	62	55	13	31

Kroatien	 +385	(0)1	379	41	18
Lettland	 +371	760	91	90
Litauen	 +370	(0)37	31	25	99
Makedonien	 +389	(0)2	311	23	83
Malaysia		 +60	(0)3	51	23	88	88
Marocko	 +212	(0)22	60	00	40	
Mexico		 +52	(0)55	553	21	06	00

Mongoliet	 +976	(0)11	99	11	48	16
Namibia	 +264	(0)61	26	13	96
Neder-	
länderna		 +31	(0)78	623	02	30

Norge	 +47	64	86	08	60
Nya	Zeeland		 +64	(0)9	579	40	69
Pakistan	 +92	(0)42	574	94	06
Peru		 +51	(0)1	224	86	80

Polen		 +48	(0)22	572	68	00
Portugal		 +351	21	416	85	00
Rumänien	 +40	(0)21	351	37	62
Ryssland	 +7	495	933	55	50

Saudiarabien	 +966	(0)2	693	33	57
Schweiz		 +41	(0)32	374	14	14
Serbien	 +381	(0)11	311	66	18
Singapore		 +65	68	62	28	11
Slovakien	 +421	(0)32	743	80	01
Slovenien	 +386	(0)1	234	27	10
Spanien		 +34	91	627	91	00

Storbritannien	+44	(0)1442	26	12	01	
Sverige	 08	743	80	00	
Sydafrika	 +27	(0)11	821	90	00
Sydkorea	 +82	(0)2	21	89	40	00

Taiwan	 +886	(0)3	479	68	38
Tanzania	+255	(0)28	07	86	37	89	83
Thailand		 +66	(0)38	56	29	00	
Tjeckien	 +420	(0)225	43	40	00

Turkiet		 +90	(0)216	581	05	81
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
Uzbekistan	 +998	(0)711	20	47	64
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
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Atlas Copco AB
105	23	Stockholm	

Tel:	08-743	80	00
Org.nr:	556014-2720

www.atlascopco.com 

Atlas Copco Group Center
Atlas Copco AB (publ.)
105	23	Stockholm
Tel:	08-743	80	00
Fax:	08-644	90	45
www.atlascopco.com
Org.nr:	556014-2720

Atlas Copco
Kompressorteknik
Airpower	n.v.
P	O	Box	100
BE-2610	Wilrijk,	Belgien
Tel:	+32	3	870	21	11
Fax:	+32	3	870	24	43

Atlas	Copco
Industrial	Air	
P	O	Box	103
BE-2610	Wilrijk,	Belgien
Tel:	+32	3	870	21	11
Fax:	+32	3	870	25	76

Atlas	Copco
Oil-free	Air
P	O	Box	104
BE-2610	Wilrijk,	Belgien
Tel:	+32	3	870	21	11
Fax:	+32	3	870	24	43

Atlas	Copco
Portable	Air
P	O	Box	102
BE-2610	Wilrijk,	Belgien
Tel:	+32	3	870	21	11
Fax:	+32	3	870	24	43

Atlas	Copco
Specialty	Rental
P	O	Box	107
BE-2610	Wilrijk,	Belgien
Tel:	+32	3	870	21	11
Fax:	+32	3	870	24	43

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	
Airtec
P	O	Box	101
BE-2610	Wilrijk,	Belgien
Tel:	+32	3	870	21	11
Fax:	+32	3	870	24	43

Atlas Copco
Anläggnings- och gruvteknik
105	23	Stockholm
Tel:	08-743	80	00
Fax:	08-644	90	45

Atlas	Copco
Underground	Rock	Excavation
701	91	Örebro
Tel:	019-670	70	00
Fax:	019-670	70	70

Atlas	Copco
Surface	Drilling	Equipment	
701	91	Örebro
Tel:	019-670	70	00
Fax:	+019-670	72	98

Atlas	Copco	
Drilling	Solutions
PO	Box	462288
Garland	TX	75046-2288,	USA
Tel:	+1	972	496	74	00
Fax:	+1	972	496	74	25

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	96	00
Fax:	08-743	96	50

Atlas	Copco
Geotechnical	Drilling		
and	Exploration
195	82	Märsta
Tel:	08-587	785	00
Fax:	08-591	187		82

Atlas	Copco
Rocktec
701	91	Örebro
Tel:	019-670	70	00
Fax:	019-670	75	13

Atlas Copco
Industriteknik
105	23	Stockholm
Tel:	08-743	80	00
Fax:	08-644	90	45

Atlas	Copco	Tools	and	Assembly
Systems	Motor	Vehicle	Industry
105	23	Stockholm
Tel:	08-743	95	00
Fax:	08-640	05	46

Atlas	Copco	Tools	and	Assembly
Systems	General	Industry
105	23	Stockholm
Tel:	08-743	95	00
Fax:	08-640	05	46

Chicago	Pneumatic	Industrial
ZAC	de	la	Lorie
38,	Rue	Bobby	Sands
BP	10273
FR-44818	Saint	Herblain,	Frankrike
Tel:	+33	2	40	80	20	00
Fax:	+33	2	40	33	27	07

Chicago	Pneumatic	Vehicle	Service
ZAC	de	la	Lorie
38,	Rue	Bobby	Sands
BP	10273
FR-44818	Saint	Herblain,	Frankrike
Tel:	+33	2	40	33	20	00
Fax:	+33	2	40	33	27	07

Atlas	Copco
Tooltec
105	23	Stockholm
Tel:	08-743	95	00
Fax:	08-640	05	46

Adresser

Atlas Copcos marknadsbolag i världen
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Världsledande leverantör  
av produktivitetshöjande  
lösningar för industrin
Atlas Copcos produkter och tjänster inbegriper allt från luft- och gaskompressorer, genera-
torer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad 
eftermarknad och uthyrning.

I nära samarbete med kunder och affärspartners, och med mer än 130 års erfarenhet,  
utvecklar Atlas Copco produkter och lösningar som höjer industrins produktivitet.

Med huvudkontor i Stockholm, når Gruppen mer än 150 marknader i världen. Under  
2006 hade Atlas Copco 25 900 anställda och en omsättning på 51 miljarder kronor.

Läs mer på www.atlascopco.com

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

Ansvarig utgivare: Annika Berglund 
Redaktör: Cathrine Stjärnekull 
Redaktionskommitté: Kris Vanhoof från affärsområdet Kompressorteknik,  
Lotta Bynke från affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik och Jo Cronstedt  
från affärsområdet Industriteknik. 
Produktion: Atlas Copco AB i samarbete med Intellecta Communication AB. 
Foto: Omslag, s. 5–8, 24–31, 42, 47, 50 Stewen Quigley/Q-image,  
s. 9, 20–21, 41 Matton, s.10–12 Sagar Suryakant Gothindikar/Sagar’s Graphics,  
s. 20 Scanpix, s. 28 Paul Gilham/Getty, s. 35 Lucky Look. 
Tryck: Edita AB. Copyright 2007, Atlas Copco AB, Stockholm. 
Adress: Atlas Copco AB, 105 23 Stockholm. 
Webbplats: www.atlascopco.com

Atlas Copco och dess dotterbolag benämns ibland Atlas Copco-gruppen, Gruppen, koncernen eller Atlas Copco. 
Även Atlas Copco AB kallas ibland Atlas Copco. När styrelsen nämns avses styrelsen för Atlas Copco AB.

Notera att decimal genomgående markeras med punkt.
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I Egypten produceras BMW´s exklusiva 7-serie. 
Fabriken har certifierats för sitt integrerade 
ledningssystem.

Kompressorer från Atlas Copco har fungerat problemfritt 
under de 16 år som det kinesiska företaget Fuyao Glass Industry 
har varit verksamt.

De flesta städer i södra Asien har stora problem med luft-
föroreningar. I Indien har regeringen arbetat i flera år för att 
luften ska bli bättre.

I Brasilien vill AngloGold Ashanti 
visa att det är möjligt att kombinera 
gruvdrift med miljöhänsyn.

Förvärvet av tyska Microtec 
Systems gav Atlas Copco tillträde 
till en stor marknad för små verktyg.

24

”Affärskulturen är likadan i hela världen,” säger 
Bent efter att ha flyttat från Norge till Bahrain.

35
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2006 – Bästa året

Sammanfattning av 2006
En kraftfull tvåsiffrig tillväxt noterades på alla kontinenter 
och större geografiska marknader. Våra redan starka mark-
nadspositioner förstärktes ytterligare av de stora investe-
ringar vi gjorde i våra försäljnings- och serviceorganisationer 
för att förbättra vår marknadsnärvaro och marknadspene-
tration. Samtliga affärsområden visade rekordsiffror inom 
försäljning, lönsamhet och värdeskapande. 

I november 2006 avyttrade vi vår nordamerikanska 
maskinuthyrningsverksamhet som stod för ungefär 20% 
av Gruppens försäljning. Verksamhetens operativa miljö 
och dess affärskaraktär skiljer sig väldigt mycket från 
Atlas Copcos industriella verksamhet och möjligheterna 
att ta tillvara och utveckla synergier visade sig vara starkt 
begränsade.

Atlas Copco har i dag tre fokuserade affärsområden 
med mycket starka globala marknadspositioner. De utgör 
en stark plattform för fortsatt kraftig tillväxt och värde-
skapande. 

2006 i siffror

Orderingången för den kvarvarande verksamheten, dvs. 
exklusive den nordamerikanska maskinuthyrningsverksam-
heten, steg 23% till msek 55 239 (44 744). Intäkterna steg 
20% till msek 50 512 (42 205). Rörelseresultatet steg 33% till 
msek 9 203 (6 938) med en motsvarande rörelsemarginal på 
18.2% (16.4). Avkastning på sysselsatt kapital var 36%. 

Orderingången i lokal valuta på de marknader som vi 
lägger särskilt fokus på, visade mycket god tillväxt. Kina 
ökade 31%, Indien 46%, Ryssland 26% och USA 16%. I dag 
är den globala fördelningen av försäljningen utmärkt och 
Europa står för 39%, Nordamerika för 22%, Asien för 22%, 
Afrika och Mellanöstern för 10% och Sydamerika för 7%. 
Kompressorteknik utgör 50% av Gruppens försäljning 

medan Anläggnings- och gruvteknik samt Industriteknik 
svarar för 37% respektive 13%.

Affärsområden
Kompressorteknik

Kompressorteknik är i dag världsledande 
inom tryckluftsprodukter och lösningar. 
De har global marknadstäckning med 
resurser som fokuserar på försäljning 
respektive eftermarknad, kombinerat 
med teknologiskt ledarskap och en 
konkurrenskraftig kostnadsstruktur.

Affärsområdets orderingång steg 
28%, där volym och pris bidrog med 
25%. Återstoden kom från förvärv. Den kinesiska kom-
pressortillverkaren Bolaite och amerikanska BeaconMedæs 
förvärvades. Den senare innebär en viktig utökning av kärn-
verksamheten som nu även omfattar system för medicinsk 
luft. I Europa och USA förvärvades flera distributörer. 
Dessutom har ett avtal undertecknats om att förvärva den 
italienska kompressortillverkaren ABAC med en omsätt-
ning på cirka bsek 1.7. 

Även om flera förvärv genomfördes är organisk tillväxt 
den viktigaste drivkraften. Tillväxten ska framför allt 
komma från en kontinuerlig lansering av nya produkter och 
system, en utökad närvaro som förbättrar vårt försäljnings- 
och distributionsnätverks penetration, utnyttjandet av 
flervarumärkesstrategin, samt ett starkt fokus på eftermark-
naden. Under året uppvisade divisionerna inom Kompres-
sorteknik en stark organisk tillväxt och för att möta den 
ökade efterfrågan genomfördes stora investeringar för att 
öka produktionskapaciteten i både Europa och i Asien.

Tack vare tillväxten och den förbättrade totala produktivi-
teten noterade affärsområdet ett rekordhögt rörelseresultat 

Det är glädjande att få berätta för anställda och aktieägare att 2006 var det mest 
framgångsrika året i Atlas Copcos historia. I dag står vi starkare än någonsin 
och ser att framtiden är fylld av spännande utmaningar.  

Achieve06_inlaga_Swedish.indd   4 07-03-28   14.24.39
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“Atlas Copco har idag tre 
fokuserade affärsområden med 

mycket starka globala marknads-
positioner. De utgör en stark 

plattform för fortsatt kraftig till-
växt och värdeskapande.”

på msek 5 071 (4 032). Det motsvarar en marginal på 20.4% 
(19.5) och avkastningen på sysselsatt kapital uppgick 
till 70% (70).

Anläggnings- och gruvteknik

Den fortsatt starka efterfrågan 
från både gruv- och anlägg-
ningsindustrin bidrog till ett 
rekordresultat för Anlägg-
nings- och gruvteknik. 
Mycket stora och fokuserade 
satsningar har gjorts för att 
driva den organiska tillväxten. 
En hög andel nya produkter, en 
förstärkt strategi gentemot större kunder och omfattande 
investeringar för att attrahera och utveckla medarbetare 
och eftermarknadsresurser som stödjer stora gruvkunders 
verksamhet har alla bidragit till en betydande volymökning.

Samtliga divisioner inom Anläggnings- och gruvteknik 
har visat mycket goda resultat. Vi har fått betydande order 
på maskiner. Försäljningen av förbrukningsvaror som borr-
kronor och borrstänger, liksom den viktiga och lönsamma 
eftermarknaden visade betydande tillväxt. 

Orderingången steg 24%, varav volym och pris 23%. 
Intäkterna steg 25% till msek 18 914 (15 154), varav ungefär 
hälften är förbrukningsvaror och eftermarknad. Rörelsere-
sultatet steg 45% till msek 3 010 (2 073). Rörelsemarginalen 
uppgick till 15.9% (13.7) och avkastningen på sysselsatt 
kapital steg till 35% (28). 

I februari 2007 tecknade Atlas Copco AB avtal om att 
förvärva svenska Dynapac AB. De är ledande tillverkare av 
packnings- och utläggningsutrustning för väg- och mark-
arbeten. Förvärvet kommer att stärka Atlas Copcos posi-
tion på en växande global infrastrukturmarknad och adde-
rar ett nytt produktsortiment för kunder världen över.

hittills

Achieve06_inlaga_Swedish.indd   5 07-03-28   14.24.42
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Industriteknik

För att åstadkomma en effektivare och mer 
ändamålsenlig organisationsstruktur utifrån 
principen att gruppera verksamheter med 
gemensamma kundsegment, applikationer och 
teknologier har Industriteknik bildat fem sepa-
rata divisioner. Vi kan redan se resultat i form 
av bättre anpassad produktutveckling, starkare 

kundfokus och, vilket är viktigast av allt, högre försäljning. 
Även om organisk tillväxt också föredras av Industriteknik, 
så har flera förvärv genomförts under året. De förvärvade 
företagen Fuji Air Tools, Microtech Systems, BLM och 
TBB har alla det gemensamt att de för in nya produkter och 
tjänster i Atlas Copcos befintliga distributionskanaler sam-
tidigt som de ger våra existerande produkter bättre mark-
nadstäckning.

Trots en något lägre efterfrågan från den nordameri-

kanska och europeiska fordonsindustrin lyckades Industri-
teknik öka orderingången med 7%. Rörelseresultatet nådde 
rekordnivån msek 1 346 (1 200), vilket motsvarar en rörelse-
marginal på 20.9% (19.8). Avkastningen på sysselsatt kapi-
tal uppgick till 63% (66).

Ett bra bolag att arbeta för

Parallellt med att leverera starka resultat eftersträvar
Atlas Copco att vara en god medborgare och arbetsgivare 
i alla länder där vi är verksamma. För oss innebär det att vi 
hela tiden minimerar den negativa miljöpåverkan från våra 
verksamheter och våra produkter, och vi lovar att erbjuda 
alla våra anställda en säker och hälsosam arbetsplats – oav-
sett var de finns i världen. Dessutom erbjuder vi kontinuerlig 
utbildning för att säkerställa att våra anställda både förstår 
och agerar i linje med våra etiska riktlinjer.

Atlas Copco når mer än 150 länder globalt och bedriver 

Länder som täcks av Atlas Copcos marknadsbolag

Produktionsanläggningar

Achieve06_inlaga_Swedish.indd   6 07-03-28   14.24.48
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egen verksamhet i omkring 80 länder. De senaste 
marknadsbolagen har öppnats i Mongoliet, Alge-
riet, Litauen, Lettland, Pakistan och Tanzania. 
I alla nya och befintliga verksamheter implemen-
teras Atlas Copcos riktlinjer för personalpolitik. 
Målsättningen är att skapa en miljö där mångfald 
respekteras och kompetensutveckling uppmuntras.

Vi är stolta över Atlas Copcos medarbetare som stödjer 
skolor och barnhem och försöker bekämpa sjukdomar på 
sina lokala marknader, exempelvis HIV/AIDS-projekt som 
bedrivs i södra Afrika. Vi är lika stolta över den tid som 
läggs ner på frivilligorganisationen Vatten åt Alla som 
under årens lopp gett mer än 700 000 människor tillgång 
till brunnar med rent vatten, vilka kan hålla upp till 30 år.

Förbättrat miljöresultat

Inom Atlas Copco är vi medvetna om att vår tillverknings- 
och distributionsverksamhet påverkar miljön. Kunskap, 
engagemang och öppenhet behövs för att vi ska redovisa 
vad vi gör och hur vi hela tiden försöker förbättra vårt 
resultat inom detta område.

När vi tittar på våra produkters miljöpåverkan, utgår vi 
från ett livscykelperspektiv. Det innebär exempelvis att ener-
giförbrukning, utsläpp på land, i luft och i vatten inte bara 

beaktas under produk-
tions- och distributions-
fasen utan under hela den 
tid produkten nyttjas.

Miljöcertifieringssystem
spelar en viktig roll. Vår 
målsättning är att alla pro-
duktions- och distribu-
tionsenheter ska vara ISO 
14001-certifierade. I dag 
kommer 92% av vår för-
säljning från enheter med 
en sådan certifiering. 

Under 2006 invigde vi 
nya fabriker i Kina. Alla 

våra nya tillverkningsenheter byggs enligt samma höga miljö-
standard oavsett var de byggs. Vår årliga hållbarhetsredo-
visning ger en mer detaljerad bild av hur vi strävar efter att 
förbättra vårt resultat på dessa områden.

Nödvändig tillväxt

Ett bolag är som en levande organism. Den behöver växa för 
att undvika stagnation. Organisk tillväxt är det lönsammaste, 
snabbaste och minst riskfyllda sättet att växa. Det innebär 
helt enkelt att öka närvaron och penetrationen på markna-
den genom att sälja mer av befintliga och nya produkter. 
Emellanåt spelar förvärv en avgörande roll för att addera 
produkter, kunder, distributionskanaler och teknologi. Under 
de senaste fem åren har Atlas Copco ökat intäkterna med 
omkring 14% per år, exklusive valutakursförändringar. 

Sammanfattningsvis har vi en utmärkt position och en stark 
plattform för tillväxt och värdeskapande genom:
• tre fokuserade, lönsamma och starka industriverksamheter
• välbalanserade starka globala positioner
• ledarskap inom de flesta viktiga marknadssegmenten
• hög rörelsemarginal
• effektiv och ändamålsenlig användning av kapital 
• hög avkastning på sysselsatt kapital

Jag är övertygad om att Atlas Copcos styrka kommer att 
göra det möjligt för oss att dra fördel av alla spännande 
utmaningar som vi står inför under de kommande åren. Alla 
våra medarbetare visar ett starkt engagemang för företaget 
och jag vill tacka både dem och alla våra intressenter för 
deras bidrag till Atlas Copcos bästa år hittills.

Gunnar Brock, VD och koncernchef
Stockholm, 16 februari 2007
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ISO 14001-certifiering,
% av kostnad för sålda varor

Miljörelaterade resultat
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”Gruppen har ut-
vecklat slipmaskiner 
som är återvinnings-
bara till 95%”, berättar 
marknadsbolagschefen 
Thierry Desaphix.Paul Charbonnel,

chef

  ”Kompressorer med variabel hastig-
het minskar energiförbrukningen med 
upp till 30%”, berättar produktbolags-
chefen Chris Lybaert.

Yvon Farnoux,
Controller

André Balliauw,
miljöchef

”Atlas Copcos verk-
tyg har fokuserat på 
ergonomi under 40 år”, 
säger marknadsbolags-
chefen Philippe Artzet.

Anna Brandhorst-

Satzkorn,
CSR-samordnare
och miljöchef
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Ända sedan Atlas Copco grundades har företagets innovationer syftat till att 
öka kundernas produktivitet. Idag tas också hänsyn till miljön. Det gäller både 
att minska produkternas miljöpåverkan och att se till att tillverkningen är så 
resurssnål som möjligt.

Miljöpåverkan i fokus

 U nder året sjösattes en miljö-
utbildning som främst riktar sig 
till chefer inom koncernen. 

De första som fick tillfälle att diskutera 
Gruppens miljöpåverkan – lokalt, regio-
nalt och globalt – var chefer i Frankrike.

Anna Brandhorst-Satzkorn, CSR-sam-
ordnare och miljöchef för affärsområdet 
Anläggnings- och gruvteknik och André 
Balliauw, miljöchef på affärsområdet 
Kompressorteknik, handledde cheferna vid detta tillfälle. Till-
sammans diskuterade de hur stort miljöansvar en chef har och 
vilka verktyg som kan stödja deras arbete så att de kan bedriva 
verksamheterna med en ännu större miljömedvetenhet.

Atlas Copco påverkar miljön på flera sätt, bland annat 
genom sin produktutveckling, tillverkning, distribution och 
eftermarknadsaktiviteter samt vid hanteringen av råvaror 
och avfall. Gruppen påverkar även miljön indirekt, när kun-
derna använder produkterna.

Chris Lybaert, chef för produktbolaget Worthington-
Creyssensac, betonade att Atlas Copcos uppfinning av kom-
pressorer med variabel hastighet har bidragit till att minska 
kundernas energiförbrukning med upp till en tredjedel.

Thierry Desaphix, chef för varumärket CPs marknads-
bolag i Frankrike, ansåg att ett annat stort framsteg för miljön 
är CP:s slipmaskiner, där upp till 95% kan återvinnas.

Philippe Artzet, chef för Atlas Copco Tools and Assembly 
Systems marknadsbolag i sydvästra Europa påpekade att 
Atlas Copcos trycklufts- och elverktyg har fokuserat på 
ergonomi under 40 år, något som gjort att buller och vibra-

tioner minskat vilket gett operatörerna 
en bättre arbetsmiljö.

Företag arbetar inte isolerat från om-
världen och Aart Gijs, chef för Crepelle, 
visade på samspelet mellan det omgivande 
samhället och företagets beslut: ”Det är 
högst troligt att skattelättnaderna för 
fordon med låga koldioxidutsläpp kom-
mer att påverka vilka bilar vi väljer att 
leasa i Frankrike.”

För att minska Gruppens råvarukonsumtion mäts varje 
år koldioxidutsläpp, vattenförbrukning, emballageanvänd-
ning och avfall. Även sociala aspekter mäts. Sedan 2001 har 
Atlas Copco publicerat en Hållbarhetsredovisning.

Delade värderingar 

och erfarenheter

Atlas Copco är en decentraliserad företagsgrupp, men 
det finns ändå mycket som förenar de olika verksam-
heterna. Medarbetarna delar vision, identitet, företags-
kultur och de har samma kärnvärden: samverkan, 
engagemang och förnyelse.

Gruppens strategier, processer och erfarenheter samlas 
i databasen The Way We Do Things, där alla anställda kan 
hitta information och goda råd. Chefer får regelbundet 
utbildning i materialet. Målet är att stärka kunskapen om 
processer som rör affärsetik, kommunikation, finans, juri-
dik och personal över hela världen.
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Indien

Användning 
av renare
bränsle

De flesta städer i södra Asien har stora 
problem med luftföroreningar, särskilt 
i form av mikropartiklar. Den dåliga luften 
anses ligga bakom över 250 000 döds-
fall per år i regionen. Miljarder människor 
drabbas också av luftvägsbesvär och 
problemen drabbar de fattigaste hår-
dast.* Den indiska regeringen tar situa-
tionen på allvar. Arbetet med att få 
bättre luft i städerna har pågått i flera år.
* Världsbanken.

Efter många års debatt har miljöfrågorna hamnat
överst på dagordningen både för politiker och 
företag, inte minst på grund av den senaste tidens 
klimatförändringar och de stigande energipriserna.

10 A T L A S  C O P C O  2 0 0 6

F Ö R N Y E L S E F Ö R H Å L L B A R U T V E C K L I N G
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NaturgaskompressorerNaturgaskompressorer

Atlas Copco-gruppen förvärvade det nya zeeländska företaget Intermech 2005. Företaget utvecklar, Atlas Copco-gruppen förvärvade det nya zeeländska företaget Intermech 2005. Företaget utvecklar, 

tillverkar och säljer flera olika CNG-kompressorer med tillhörande utrustning. Produkterna används tillverkar och säljer flera olika CNG-kompressorer med tillhörande utrustning. Produkterna används 

på tankningsställen för naturgasdrivna fordon. Förvärvet har blivit en stor framgång för båda parter. på tankningsställen för naturgasdrivna fordon. Förvärvet har blivit en stor framgång för båda parter. 

Tack vare Intermech kan Atlas Copco nu vara aktiv på den snabbt växande marknaden för natur-Tack vare Intermech kan Atlas Copco nu vara aktiv på den snabbt växande marknaden för natur-

gasdrivna fordon. Atlas Copcos starka internationella ställning har gjort det enklare för Intermechs gasdrivna fordon. Atlas Copcos starka internationella ställning har gjort det enklare för Intermechs 

produkter att nå kunder över hela världen. Under 2007 förvärvades även GreenField i Schweiz, som produkter att nå kunder över hela världen. Under 2007 förvärvades även GreenField i Schweiz, som 

tillverkar CNG-kompressorer för naturgasdrivna fordon.tillverkar CNG-kompressorer för naturgasdrivna fordon.

T rafiken i en indisk stad är en blandning av cyk-
lar, bussar, mopeder, bilar och rickshaws som slåss 
om utrymmet. Det ger en kaotisk trafiksituation 

med stora luftföroreningar som följd. Vid 
en mätning för 15 år sedan kunde man 
konstatera att Delhi var en av de städer 
i världen som hade mest luftföroreningar 
och ytterligare 23 indiska städer ansågs ha 
kraftiga föroreningar. Nu försöker dessa 
städer minska luftföroreningarna genom 
att personbilar, taxibilar och bussar som 
är äldre än tolv år ersätts med nya fordon 
som tankas med rena bränslen, exempelvis 
komprimerad naturgas (CNG).

Lyckat pilotprojekt

Redan 1992 satte Gas Authority of India 

Ltd igång ett pilotprojekt med CNG-bränsle i städerna 
Delhi, Mumbai och Baroda. Rajeev Sharma, idag VD för 
Adani Energy, var en av CNG-pionjärerna. Då var han chef 

för Indraprastha Gas Ltd (ett samägt 
bolag med Gas Authority of India Ltd). 
Under hans ledning förvandlades Delhi till 
en grönare stad. ”Vårt småskaliga pilot-
projekt blev en sådan succé att vi nu har 
5 340 kilometer naturgasledningar i Indien 
och omkring 500 CNG-stationer”, berät-
tar Rajeev. Atlas Copco har installerat 38 
av landets CNG-kompressorer. De första 
fyra installerades under 2006. Ytterligare 
13 nya enheter har beställts av Adani 
Energy, Gujarat Gas och Harayana City 
Gas, vilket markerar början på en ny verk-
samhet för Atlas Copco i Indien.

Rajeev Sharma, VD för Adani
Energy, har nyligen beställt fyra 
stycken CNG-kompressorer av 
Ravindra Deshpande, Business 
Line Manager för Atlas Copco CP
Brand – divisionen Oil-free Air.

Idag tankas ungefär 325000 indiska fordon med naturgas.

“När vi testkörde maskinen
gladdes vi åt de låga buller-
nivåerna.”

Rajeev Sharma, VD för Adani Energy

F Ö R N Y E L S E F Ö R H Å L L B A R U T V E C K L I N G
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 Norden

 Borra var som 
helst, när som helst

Miljömedvetenheten ökar i hela världen, vilket också blir tydligt inom berg-
brytningen. Här handlar det om att minska buller, damm, oljespill och avgaser.

Silenced SmartRig är det perfekta valet för anläggnings-

arbeten i bullerkänsliga, tätbebyggda områden.

F Ö R N Y E L S E F Ö R H Å L L B A R U T V E C K L I N G
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R oar krusby på hogmo fjellsprengning i 
Trondheim, Norge, är en av de första som använder 
en ljuddämpad borrigg. Han har en av Atlas Copcos 

mindre SmartRigs. Genom att montera på ljuddämpande 
utrustning sjunker bullret med 10 dB(A), vilket gör att det 
låter som om den bara bullrar hälften så mycket som andra 
borriggar.

”Jag uppskattar borriggen och dess låga bullernivå. Att 
den är tystare är inte bara bra för alla runtomkring utan 
också för mig, som får en behagligare ljudnivå när jag arbe-
tar,” säger Roar.

Avgasutsläpp regleras redan av internationella avtal och i 
en del länder införs snart striktare regler för högsta tillåtna 
bullernivå för borrning i städer och nära bostäder. 

I eller nära stadsmiljöer tillämpas ofta en bullergräns 
på 55 dB(A), vilket gör att det knappast går att borra i 
sådana miljöer utan ljuddämpning. Mot den bakgrunden 
har Atlas Copco utvecklat borriggen Silenced SmartRig. 
Stor möda har lagts ned på att utforma komponenter, sys-
tem och ljuddämpande funktioner som lett till en betydande 
bullerminskning. 

En lång process

Utvecklingen av den ljuddämpade riggen inleddes i slutet av 
1990-talet. En koncept-rigg stod klar under 2000 för att 

påbörja tester av olika ljuddämpningsmeto-
der. Alla bullerkällor i en borrigg – också hur 
de påverkar varandra – beskrevs, mättes och 
analyserades. Beslutet blev att försöka 
angripa bullret vid källan i stället för att bara 
isolera det då det är en mer effektiv och kost-
nadseffektiv väg att gå. ”Att utveckla en ljud-
dämpad borrigg var verkligen en utmaning. 
Bullerreducering är mycket komplicerat, sär-
skilt när flera olika delar samverkar, som i en 
borrigg. Vissa lösningar kan till exempel ge 
mindre buller utanför borrvagnen på bekost-
nad av miljön inne i hytten”, förklarar 

Anders Hedqvist, teknisk chef på Atlas Copcos division 
Surface Drilling Equipment.

Flera patent för den ljuddämpande lösningen

I en borrigg kommer bullret från flera olika håll: borrstålet, 
borrsträngen, borrstålet som slår mot berget, motorn, fläk-

ten och de hydrauliska och pneumatiska systemen. Efter-
som bullerkällorna är så många måste ljuddämpningen ske 
på många olika sätt. Atlas Copco har flera patent för den 
lösning som utvecklades. Egentligen är det en lösning som 
består av tre tekniska lösningar som i samverkan bidrar till 
att riggen är så tyst.

Pilotstudierna ledde också fram till en del andra buller-
reducerande åtgärder. Sammantaget blir riggen det perfekta 
valet för anläggningsarbeten i känsliga stadsmiljöer.

Silenced SmartRig utvecklades av Atlas Copcos division 
Surface Drilling Equipment, med stöd från ljudspecialis-
terna på divisionen Rocktec.

Lägre bränsleförbrukning

2004 var den första Silenced SmartRig-prototypen klar att 
testas av Atlas Copco och  av några svenska kunder. Efter 
omfattande tester lanserades riggen sedan på en mässa i Fin-
land 2005 och det första exemplaret såldes strax därefter.

Det effektiva, hydrauliska systemet förbrukar mindre 
energi. Eftersom motorn ger precis den kraft som krävs för 
varje fas av borrningen i olika bergarter, kan bränsleför-
brukningen minskas med upp till 30%. Silenced SmartRig 
använder dessutom 30% färre slangar och mätare, så beho-
vet av underhåll minskar och likaså risken för spill, vilket 
ytterligare förstärker den miljövänliga profilen.

Silenced SmartRig innebär ett stort kliv framåt för miljön 
och erbjuder ett mer flexibelt alternativ för dagbrott och an-
läggningsarbeten. Därför är den en av finalisterna i tävling-
en Siemens Business Innovation of the Year Award 2006.

Anders Hedqvist, 
teknisk chef, 
Atlas Copco Surface
Drilling Equipment.

Ljuddämpande lösningar

1. En isolerande aluminiumhuva med gummibeläggning 
täcker matarbalken och minskar bullret från borr-
strängen. Det är den för ögat mest påtagliga skillnaden. 
Huvan kan snabbt monteras ned om den inte behövs. 

2. En ljudavledare på dammkåpan och en särskild belägg-
ning förhindrar bullerläckage. 

3. Fläkten har optimerats för att inte bullra mer än 
nödvändigt.

Achieve06_inlaga_Swedish.indd   14 07-03-28   14.26.04



15A T L A S  C O P C O  2 0 0 6

F Ö R N Y E L S E F Ö R H Å L L B A R U T V E C K L I N G

Silenced SmartRig är en av världens mest tystgående borriggar där operatören inte behöver över-

vaka bytet av borrstål, eftersom detta sker automatiskt. Ljuddämpningsutrustningen kan monteras 

av på två timmar och det tar lika kort tid att sätta tillbaka den.

Bullerdiagrammet visar skillnader 

i ljudnivå med och utan ljud-
dämpning. Silenced SmartRig
kan användas upp till 1 km 
närmare bebyggda områden. 
Ljudnivån 55 dB(A) är en 
vanlig maxgräns i norra 
Europa för borrning nära 
tätbebyggda områden. 
Nivån anges här endast 
som referens.

200
400

600
800

1 000
1 200

1 400 m

With Silencing Kit 

200
400

600
800

1 000
1 200

1 400 m

Med ljuddämpning

Utan ljuddämpning

”En tyst borrigg som har GPS 
är en trevlig kombination.” 

Roar Krusby, Hogmo Fjellsprengning, 

Trondheim, Norge
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 V ar tionde turbin i världen har tillverkats av 
LMZ, som hör till världsledarna vad gäller ångtur-
biner. ”Turbinerna från LMZ är prisvärda jämfört 

med utländska konkurrenters, samtidigt som kvaliteten är 
hög”, säger Andrej.

Att producera turbiner är en energislukande verksamhet. 
1998 kom utvecklingen av mer energisnåla tekniker igång, 
och då började LMZ undersöka vad de kunde göra för att 
spara energi i den egna fabriken.”Ett nytt värmesystem och 
en decentraliserad hantering av tryckluft gjorde vår tillverk-
ning mer effektiv och produktiv.”

Varierande behov av luft

Tryckluft används bland annat för att driva slipverktyg, vid 
sprutmålning och annan metallbearbetning. Tidigare fanns 
alla kompressorer i ett kompressorrum utanför fabriken. 
Tryckluften transporterades i långa ledningar utomhus, vilket 
skapade problem med kondens som skadade utrustningen. 
Ett annat problem var att luftförbrukningen var 50% av den 
tillgängliga kapaciteten under dagskiftet men föll till 10% 
under natten, vilket var ett väldigt energislöseri. ”Vi försökte 
lösa problemen själva genom att reglera kompressorernas 
motorer, men det föll inte väl ut. Vi behövde kompressorer 
med bättre regleringsmöjligheter och effektivare energiför-
brukning, samtidigt började vi bygga lokala kompressor-
stationer ute i verkstäderna.”

LMZ tog in offerter på nya kompressorer. ”Atlas Copcos 
produkter var de mest prisvärda. Vi insåg snart att vi skulle 
kunna räkna hem investeringen efter bara ett år – faktiskt 
gick det ännu snabbare.” Andrej fortsätter: ”Äntligen slapp 
vi de otympliga och föråldrade ledningarna och problemen 
med förorenat kondensvatten. Den största vinsten var trots 

allt den lägre energiförbrukningen. Idag kör vi bara en kom-
pressor på natten och två under kvällsskiftet. De slås på och 
av automatiskt, beroende på hur mycket tryckluft som för 
tillfället behövs i fabriken. Allt som allt har kostnaderna 
minskat rejält, vilket förstås gör att vår konkurrenskraft 
stärkts,” säger Andrej. 

Atlas Copco har ett servicekontor i Sankt Petersburg och 
just tillgången till snabb service var viktig när LMZ valde 
leverantör. ”Det finns alltid reservdelar till Atlas Copcos 
kompressorer, vilket gör att vi slipper drabbas av driftstopp. 
Det är självklart en stor fördel för oss.”

F Ö R N Y E L S E F Ö R H Å L L B A R U T V E C K L I N G

Leningrad Metal Zavod (LMZ) är Rysslands största producent av kraftturbiner. 
”Vi exporterar de flesta av våra turbiner, exempelvis till Indien, Kina, Pakistan, 
Sydamerika, Finland, Kanada etc,” berättar Andrej Artemovitj Vlasov, chef 
för energiavdelningen på LMZ.

” Ett nytt värme-
system och en
decentraliserad

hantering av tryckluft gjorde
vår tillverkning mer effektiv och
produktiv.”

Andrej Artemovitj Vlasov,

chef på LMZs energiavdelning

Ryssland

 Kortare ledningar ger      
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    högre effektivitet
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Efter: Energiförbrukningen kan minskas med upp till 30% om man installerar små, lokala kompressorer i verkstäderna – just där 
de behövs. Transportförlusterna minskar och systemet blir mer flexibelt när kvaliteten och mängden producerad tryckluft bättre 
motsvarar det verkliga behovet.

Före: Kompressorerna fanns i ett särskilt rum och 
tryckluften transporterades i långa ledningar.

18 A T L A S  C O P C O  2 0 0 6
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Ett annat företag som framgångs-
rikt minskat sin energiförbrukning 
är Ufa Engine-Building Production 
Association, som specialiserat sig 
på att producera flygmotorer.

Vladimir Kozlovski från 

Atlas Copco har gett många 

föreläsningar i Ryssland i 

ämnet ’Att decentralisera tryck-

luftssystemen hos industrier’.

19A T L A S  C O P C O  2 0 0 6

Företagets behov av tryckluft tillgodosågs i början 
av 1990-talet av 23 kompressorer i två centralt pla-
cerade kompressorrum, som övervakades av 60 ser-

vicetekniker. För att luften skulle hålla god kvalitet fanns 
torkar utrustade med avkylnings- och värmeväxlingsutrust-
ning. För att kyla ned utrustningen användes ett vattenavkyl-
ningssystem med kyltorn, pumpar och cirkulationsrör. Sam-
manlagt hade företaget 5 kilometer ledningar för tryckluft.

När produktionen minskade, fattades ett beslut som inne-
bar att kompressorerna flyttades in i verkstäderna. 

Vid utvärderingen studerades kompressorer från flera till-
verkare. ”Vi valde små och medelstora oljesmorda luftkylda 
skruvkompressorer från Atlas Copco, tack vare att de hade 
bättre tekniska egenskaper, högre driftsäkerhet, de var mer 
ekonomiska samtidigt som de erbjöd fler valmöjligheter. 
Ännu en anledning var den höga servicenivån som Atlas 
Copco garanterade,” säger Gayaz Fanzelevich, tillförord-
nad chefsingenjör. ”De nya kompressorerna ger optimal 
kapacitet, har låga ljudnivåer, orsakar inte vibrationer och 
är enkla att installera.”

Tack vare fler tryckluftsledningar inomhus – och inte mel-
lan byggnader – och att utrustning som använder mycket 
tryckluft har reparerats, har tryckluftsläckaget minskats 
kraftigt. På bara ett år sjönk energiförbrukningen för tryck-
luftsproduktion med 50%.
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R U B R I K

Brasilien

Storslagen natur 
skyddas runt guldgruva

Ett permanent naturskyddsområde fredar växt- och djurliv samt arkeologiska fynd 
runt Cuiabá-gruvan i Brasiliens Sabará-distrikt. Gruvan beräknas producera närmare 
10 000 kilo guld under 2007.

 G ruvan i cuiabá ägs av AngloGold Ashanti. 
De satsar på säker arbetsmiljö och under de två 
senaste åren har de varit ISO 14001-certifierade för 

sitt miljöarbete. ”Produktionen kommer att stiga från 6 000
till närmare 10 000 kilo guld under 2007”, säger Denis 
Dinardi, chef för Cuiabá-gruvan. ”Samtidigt satsar vi på 
att skydda miljön, både ovan och under jord”.

En av de viktigaste miljöskyddsåtgärderna har varit att 
skapa ett skyddsområde för ”naturarvet” i Serra da Piedade-
bergen. Området omfattar 740 hektar av regnskogen vid 
Atlanten, Mata Atlântica. Här finns de högsta topparna i 
Espinhaço-bergskedjan på 1 750 meter, ett rikt djur- och 
växtliv samt intressanta arkeologiska fynd. Serra da Piedade 
har en historisk betydelse både för delstaten Minas Gerais 
och för hela Brasilien. De vackra Serra da Piedade-bergen 
är också viktiga för turistnäringen och har religiös betydelse.

Ekologisk korridor

”Naturskyddsområdet bevarar inte bara den biologiska 
mångfalden lokalt utan samspelar även med regionens så 
kallade ekologiska korridor. Det ökar de lokala arternas 
rörlighet, ökar deras spridning och kan bidra till en hållbar 
utveckling för dem”, förklarar Willer Pós, företagets miljö-
direktör med ansvar för Sydamerika. Initiativet påminner 
om ett liknande projekt på 147 hektar som drivs av Anglo-
Gold Ashanti i Nova Lima. ”Vi vill visa att gruvdrift är för-
enlig med miljöhänsyn. Syftet är att stärka en hållbar 
utveckling i regionen”, förklarar Willer.

Företaget tänker utvidga naturskyddsområdet i framti-
den. ”Vi vill utveckla projekt som stimulerar forskning, eko-
turism och miljöutbildning. Vi vill ha ett nära samarbete 
med lokalsamhället. Serra da Piedade-regionen är som ett 
Brasilien i miniatyr, både vad gäller kulturen och naturen,” 
säger Willer.

F Ö R N Y E L S E F Ö R H Å L L B A R U T V E C K L I N G<
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I projektet ingår att återställa områden som eroderats och 
att installera dräneringssystem som förhindrar erosion i fram-
tiden. Företaget planerar också att återplantera växtarter, 
bland annat sådana som försvann när en damm byggdes då 
Cuiabá-gruvan expanderade.

Curiango-projektet

AngloGold Ashanti stödjer även Curiango-projektet, som 
handlar om att utbilda i miljöfrågor och om att återställa en 

Pionjärer på Cabletec

Atlas Copco stödjer AngloGold Ashanti genom att erbjuda den 
senaste utrustningen, där ergonomi och miljöhänsyn fått allt 
större betydelse. I Cuiabá-gruvan använder AngloGold flera 
borriggar och lastutrustning 
från Atlas Copco. För att 
operatörerna ska få bästa 
möjliga arbetsmiljö sitter 
de i slutna, luftkonditione-
rade hytter. De kan enkelt 
stänga av oljetillförseln, vilket 
minskar risken för oljespill. 

Gruvan hör till de första 
användarna av Cabletec – en 
underjordisk borrigg med två 
bommar som samtidigt borrar 
och installerar 20 meter långa, 
cementinjekterade stålkablar 
för takförstärkning. Cabletec valdes 
bland annat för sin ergonomi, för 
den höga automatiseringen som 

gör att en person kan sköta maskinen och att cementhanteringen 
dammar mindre.

Grundkonceptet för Cabletec LC  utvecklades i Sverige för tre 
år sedan. Tekniken används nu i de brasilianska Cuiabá- och 
Sabará-gruvorna samt i sex AngloGold Ashanti-anläggningar
i Chile, Australien, Irland, Sverige och Sydafrika.

”Samtidigt som vi 
expanderar satsar vi på 
att skydda miljön, både 
ovan och under jord.”

Denis Dinardi, 

chef för gruvan i Cuiabá

stadspark i Chácara do Lessa i Sabará-distriktet. Parken 
spelar en viktig roll i distriktets historia. Företaget vill på så 
vis bevara betydande miljövärden och öka miljömedvetan-
det i samhällena runt dammen. 

”Syftet är att bidra till att kultur- och miljövärden åter-
ställs i Sabará. Vi hoppas att människor kommer att besöka 
parken ofta, så att den än en gång blir en viktig plats för 
invånarna i regionen,” säger Rivene de Oliveira, miljöassis-
tent på AngloGold Ashanti.

F Ö R N Y E L S E F Ö R H Å L L B A R U T V E C K L I N G
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Atlas Copcos kunder finns nästan överallt i världen. För dem 
är Atlas Copco ett lokalt företag. Samtidigt är Atlas Copco en 
stor, internationell koncern med världsomfattande resurser. 
Gruppen finns representerad i mer än 150 länder med egen 
säljorganisation i 80 länder. Produkterna tillverkas och monte-
ras i 68 produktionsanläggningar i 20 länder. Tillverkningen är 
i huvudsak koncentrerad till Belgien, Sverige, USA, Tyskland, 
Frankrike och Kina.

Brasilien

Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), 
ett stort gruvföretag i Rio de Janeiro, 
har beställt elva borriggar för spräng-
hålsborrning från Atlas Copco Drilling 
Solutions.

Bulgarien

Ett marknadsbolag har 
öppnats i Sofia. Den 
bulgariska marknaden 
erbjuds därmed ett 
brett sortiment gruv- 
och anläggningsutrust-
ning, kompressorer och 
tillhörande eftermark-
nadstjänster.

Mer folk på fältet

Förvärv: Thiessen Team, Kanada, är 
en ledande tillverkare av förbruknings-
varor för roterande borrning och stig-
ortsborrning.

Affärsområde: Anläggnings- och 
gruvteknik

Omsättning MSEK: 160
Antal anställda: 142

Förvärv: Amerikanska BeaconMedæs-

gruppen är en leverantör av lösningar, 
framför allt av system för hantering och 
distribution av medicinsk luft till sjukhus.

Affärsområde: Kompressorteknik

Omsättning MSEK: 720
Antal anställda: 386

Belgien

Atlas Copcos sortiment portabla 
kompressorer med plasthuv, ”Hard-
Hat™”, har fått designutmärkelsen 
Red Dot. 

Atlas Copcos anläggning i Belgien 
har cirka 2 600 anställda och är värl-
dens största och mest avancerade 
tillverkare av portabla och stationära 
kompressorer.

Fabrikens kapacitet att tillverka 
skruvkompressorer utökas.

Storbritannien

Atlas Copco har tilldelats utmärkel-
sen Queen’s Award för sin innova-
tiva serie handhållna, portabla spett, 
som gör att operatören nästan helt 
slipper utsättas för skadliga vibratio-
ner. Dessa Cobra-spett uppfyller 
kraven i den allt strängare säkerhets- 
och hälsoskyddslagstiftningen. För-
utom den lägsta vibrationsnivån 
i sin klass har spetten mycket låga 
utsläppsnivåer.

Atlas Copco har fått en stor order 
från schweiziska Alstom till elkrafts-
marknaden. Maskinerna ska leve-
reras till Spanien och Storbritannien,
där de ska användas i kraftverk 
för naturgas.
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Förvärv: Consolidated Rock 

Machinery, Sydafrika, är 
distributör av utrustning för 
ovanjordsborrning, portabla 
kompressorer, asfaltutläggare, 
liksom riggburen och hand-
hållen anläggnings- och demo-
leringsutrustning. Företaget 
har egen tillverkning av hydrau-
liska boom-system och tryck-
luftsverktyg.

Affärsområde: Anläggnings-
och gruvteknik

Omsättning MSEK: 160
Antal anställda: 50

Förvärv: BLM, Italien, är specialister 
på testutrustning för vridmoment och 
åtdragning.

Affärsområde: Industriteknik

Omsättning MSEK: 59
Antal anställda: 44

Kongo

Atlas Copco har fått en 
stor order på utrustning 
för underjordsbrytning – 
spränghålsriggar, bergför-
stärkning, last- och trans-
portutrustning – till 
Kamotogruvan i Kongo.

Ordern omfattar fyra ovan-
jordsriggar, fyra bergför-
stärkningsmaskiner, fyra 
15-tons lastare och sex 
gruvtruckar samt reservde-
lar och tillbehör.

Korea

Atlas Copco har tillsammans 
med marinspecialisten Hamworthy 
Gas Systems fått ett stort kontrakt 
inom marknaden för flytande natur-
gas (LNG).

Australien

Atlas Copco har fått en stor order på 
utrustning för ovanjordsborrning 
från Boddington Gold Mine i Western 
Australia. Ordern omfattar utrustning 
och ett femårskontrakt på service, 
underhåll och reservdelar.

Baltikum

För att erbjuda kunder i Bal-
tikum bättre service har två 
nya marknadsbolag öpp-
nats i Lettland och Litauen.

Förvärv: Microtec Systems, Tyskland,
är specialister på avancerade åtdrag-
ningsverktyg för små skruvförband.

Affärsområde: Industriteknik

Omsättning MSEK: 18
Antal anställda: 18

Förvärv: Technisches Büro Böhm,
Tyskland, specialiserar sig på service 
och konsulttjänster inom kalibrering, 
åtdragning samt processanalys, 
utbildning och reparationer.

Affärsområde: Industriteknik

Omsättning MSEK: 54
Antal anställda: 30

Förvärv: BEMT Tryckluft AB,

Sverige, en distributör av kompressorer
på den svenska marknaden, med dot-
terbolag i Lettland och Litauen.

Affärsområde: Kompressorteknik

Omsättning MSEK: 50
Antal anställda: 40

Förvärv: Bolaite, Kina, som 
tillverkar och säljer kolvkom-
pressorer och oljeinsprutade 
skruvkompressorer samt 
torkar.

Affärsområde: Kompressor-
teknik

Omsättning MSEK: 137
Antal anställda: 309

Förvärv: Fuji Air Tools Co. Ltd, Japan, 
tillverkar tryckluftsverktyg.

Affärsområde: Industriteknik

Omsättning MSEK: 190
Antal anställda: 120

Kina

Monteringsfabrik, distributionscenter och serviceverkstad 
har öppnats i Nanjing. Företaget kommer att arbeta med 
montering av entreprenad- och gruvmaskiner, främst 
borriggar, huvudsakligen för den kinesiska marknaden.

Atlas Copcos tillverkningsenhet i Xuanhua-Zhangjiakou 
i Kina har ISO 14001-certifierats. 98.7% av Atlas Copco-
gruppens produktionsanläggningar i Kina är ISO
14001-certifierade och 92% av anläggningarna i värl-
den, beräknat i relation till kostnad för sålda varor.

Atlas Copco har vunnit ett banbrytande kontrakt på 
kompressorer från den kinesiske tillverkaren av göd-
ningsmedel Qinghai Salt Lake Industry Group Co. Ltd.
i Golmud, Kina.

Ny kompressorfabrik i Liuzhou ska tillverka oljeinspru-
tade skruvkompressorer och portabla kompressorer 
för den asiatiska marknaden, i huvudsak under varu-
märket Liutech.

Wuxitec, en ny fabrik för tillverkning av skruvkompressor-
element, har öppnats i Wuxi.

Datang Power har beställt tre sexstegs-turbokompres-
sorer till Inre Mongoliet i Kina. De ska användas för 
produktion av olefin, ett råmaterial som används i 
plastproduktion.
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Mellanöstern

 Inte vad du förväntar dig
Uttrycket Mellanöstern myntades av européer i början av 1900-talet. Det omfattar 
området runt Persiska viken, det vill säga sydvästra Asien och delar av Nordafrika.

 M ånga forskare menar att det är i Mellanöstern 
som den mänskliga civilisationens vagga stod. 
Det var nämligen här människan började bruka 

jorden omkring 10 000 f.Kr. Det stra-
tegiska läget vid handelsvägarna 
mellan Europa och Kina, Indien och 
Afrika har påverkat regionens ut-
veckling. På 800-talet var Mellan-
östern ett kulturellt och ekonomiskt 
centrum med kraftig befolknings-
tillväxt och blomstrande handel. 
Framsteg inom litteratur, arkitektur, 

medicin och naturvetenskap fördes vidare av handelsmän-
nen till resten av världen.

I början av 1900-talet ledde upptäckten av enorma oljefyn-
digheter – och ett allt större oljebero-
ende i världen – till att intresset för 
Mellanöstern växte på nytt. I regionen 
finns mer än hälften av världens olje-
tillgångar och 45% av världens kända 
naturgasreserver. Trots att Mellanös-
tern omfattar 13 länder och har en yta 
som är 55% större än EU, är regionens 
BNP inte mer än hälften av Italiens. 

Atlas Copcos intäkter per världsdel

Asien/
Australien, 22%

Afrika/
Mellanöstern, 9%

Nord-
amerika, 22%

Europa, 40%

Sydamerika, 7%

R E G I O N I F O K U S
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 V ästvärldens bild av livet i 
Mellanöstern är att det finns 
en massa begränsningar, men 

att bo i Bahrain är troligen säkrare 
än i vilken europeisk eller ameri-
kansk stad som helst. Den bild som 
media förmedlar är väldigt ensidig”, 
säger norrmannen Bent Lilleeng.

Han har bott i Bahrain tillsam-
mans med hustru och 13-årig dotter 
i mer än 3 år. ”Innan jag kom hit hade jag förväntat mig att 
företagskulturen skulle skilja sig mycket från den nordiska. 
Men i själva verket är de mycket lika varandra. Mina arbets-
kamrater här är precis lika engagerade och resultatinrik-
tade. Vi delar samma Atlas Copco-anda och använder samma 
scorecards över hela världen,” säger han. 

Mer privat tycker han att en av fördelarna med att jobba 
utomlands är att familjebanden stärks, eftersom de får mer 
tid tillsammans. Många lediga stunder tillbringas också 
med kolleger och deras familjer.

Företags-
kulturen är den-
samma över 
hela världen

Idag präglas bilden av Mellanöstern främst av olja, öken-
sand och konflikter. Men det är förstås inte hela sanningen. 
Kapitalstarka regeringar har ökat moderniseringstakten 
och använder sitt välstånd till att bygga upp samhällena. 
Många medelstora företag investerar därför i anläggnings- 
och industriprojekt.

Idag har Atlas Copco 200 anställda på marknadsbolagen 
i Bahrain, Egypten, Kuwait och Saudiarabien samt i Dubai 
i Förenade arabemiraten. De täcker Atlas Copcos alla tre 
affärsområden och de arbetar med stöd av ett starkt nätverk 
av distributörer.

Atlas Copcos anställda i Mellanöstern kommer från inte 
mindre än 28 länder: Australien, Bahrain, Bangladesh, 
Belgien, Cypern, Danmark, Egypten, Etiopien, Filippinerna, 
Frankrike, Indien, Iran, Jordanien, Kanada, Libanon,
Marocko, Norge, Pakistan, Saudiarabien, Storbritannien,
Sri Lanka, Sverige, Sydafrika, Syrien, Tunisien, Turkiet,
USA och Österrike.

Bent Lilleeng

”Den som inte varit här kanske 
tror att det är ett farligt område 
att bo eller resa i.”

R E G I O N I F O K U S
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Bahrain

 Byggboom
”Tillförlitlighet och service är det som räknas,” säger Vinay Dewan, ordförande 
och grundare av gruv- och anläggningskoncernen Bramco. Företaget har mer 
än 500 tunga lastbilar, borriggar, släpvagnar och andra entreprenadmaskiner, 
så han borde veta vad han talar om.

 F öretaget grundades i Bahrain 1977 och har 
vuxit till en mångsidig och internationell industri-
koncern med 3 000 anställda över hela världen. 

Även om verksamheten vuxit och man nu äger ytterligare 
tre dagbrott är basen för Bramco-koncernen fortfarande ett 
kalkbrott omkring 25 kilometer utanför staden Manama. 
Här, mitt ute i öknen, har man grundat en ”egen” stad för 
nästan 1 000 anställda och deras familjer, med bostäder, res-
taurang, tempel och moskéer. Här samsas människor från 
flera länder, som Filippinerna, Indien, Pakistan, Saudiara-

bien, Bangladesh och Bahrain. De bor och arbetar sida vid 
sida, med siktet inställt på att åstadkomma största möjliga 
effektivitet i stenbrottet.

I stor skala

För ett par år sedan var produktionen av kalksten 300 000 
ton per år – i dag är den 60 000 ton per dag. Tre eller fyra 
gånger per dag hörs kraftiga explosioner och en 80 meter 
lång brottyta faller samman. Kalkstensblocken är olika stora, 
så direkt efter sprängningen börjar grävmaskiner med 

R E G I O N I F O K U S
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hydrauliska spett slå sönder de större blocken. Samtidigt 
närmar sig hundra lastbilar för att transportera stenen till 
krossen. Där krossas kalkstenen till närmare 50 olika storle-
kar, som sedan används i bygg- och anläggningsprojekt 
främst i Bahrain.

Utvidga landytan

Under de senaste åren har Bahrain genomgått en riktig 
byggboom. Här byggs höga kontorskomplex i spektakulär 
arkitektur med mycket glas, strandnära hotell och restau-

ranger. Dessutom byggs sex- och åttafiliga motorvägar som 
ska ta hand om den växande trafiken. Bahrain är en monarki 
byggd på 30 öar i Persiska viken. Kungariket är omgivet av 
den grunda Bahrainviken, som på sina ställen inte är mer än 
två meter djup. I vissa centrala delar av landet behöver land-
ytan utvidgas, dels för att attrahera utländskt kapital, dels 
för att bygga nya vägar. Just när nya vägar anläggs har Bramco-
koncernens sten och deras expertkunskaper kommit väl till 
pass. Företaget spelade en viktig roll när den 27 km långa 
motorvägen mellan Bahrain och Saudiarabien byggdes. 

Tre eller fyra gånger per dag hörs kraftiga explosioner och en 80 meter lång brottyta faller samman. 

Kalkstensblocken är olika stora, så direkt efter sprängningen börjar grävmaskiner med hydrauliska 

spett slå sönder de större blocken.

R E G I O N I F O K U S

A T L A S  C O P C O  2 0 0 6 27

Achieve06_inlaga_Swedish.indd   27 07-03-28   14.28.07



28 A T L A S  C O P C O  2 0 0 6

Då producerades mer än fyra miljoner ton krossten till 
vägarna och sten till skyddsräcken. Bramco har deltagit i en 
mängd liknande projekt, bland annat den andra och tredje 
bron mellan Manama och Muharraq, Durat-motorvägen 
och den konstgjorda ön Lulu. ”Jag tycker om att bidra till 
att samhället utvecklas. När jag står på en ny, konstgjord ö 
som vårt företag varit med och byggt känner jag mig mycket 
nöjd”, säger Vinay. 

Världens bästa bana

Ett annat uppmärksammat Bramco-uppdrag var byggandet 
av Formel 1-banan i Bahrain för några år sedan. ”Det var 
ett av våra mest spännande projekt”, berättar Vinay. ”Vi 
arbetade 24 timmar om dygnet och flyttade 1 miljon kubik-
meter på bara 10 månader.” Banan öppnades under 2004 
och anses höra till de yppersta i världen, gjord för bilar som 
accelererar från stillastående till 200 km/h på bara 55 meter.

Olika egenskaper

”Gruv- och anläggningsverksamhet kan förefalla enkel, 
men så är det inte”, fortsätter Vinay. ”Olika bergarter har 
olika egenskaper och måste behandlas därefter. För oss är 

driftstopp otänkbart; vi har alldeles för många anställda och 
för mycket utrustning. Vi byter faktiskt ut hela vår maskin-
park vart fjärde år.” När Bramco-koncernen köper utrust-
ning letar de efter maskiner som tål det tuffa klimatet med 
+50 °C på sommaren, hög luftfuktighet och sandstormar. 
Maskinerna ska komma från leverantörer som erbjuder 
snabb leverans och god service. ”Tillförlitlighet och service 
är det enda som räknas. Vår produktivitet är helt beroende 
av dessa maskiner – de är grunden för hela vår produktion.” 
Vinays företag har ända sedan starten använt utrustning 
från Atlas Copco. För tillfället har de mer än 50 maskiner 
från Atlas Copco: hydrauliska och tryckluftsdrivna borrig-
gar, kompressorer, hydraulspett etc. Utrustningen köper de 
från två agenter med ensamrätt i regionen: GET (kompres-
sorer och borriggar) och Y.K. Almoayyed & Sons (spett). 
”Tillförlitliga produkter som säljs av professionella återför-
säljare som erbjuder service av högsta kvalitet, det är värt 
mycket. Det är ingen idé att stirra sig blind på en prislapp 
– det är den erbjudna produktiviteten som räknas.”

”Allt vi gör här börjar med borriggarna”, förklarar platschefen 
Binod Kumar sedan sprängningen fyrats av och 100 lastare 
och lastbilar kör mot kalkblocken. ”Riggarna borrar hål för 
sprängmedlet. När sprängladdningen fyrats av och blocken 
fallit ned kan vi börja krossa stenarna. Kanske kommer just de 
här att användas till en ny motorväg.”

Föreställ dig hur höga krav som ställs på en Formel 1-bana – bilarna ska 
kunna gå från 0 till 200 och tillbaka till stillastående på bara 7 sekunder.

”Vår produktivitet 
är beroende av 

dessa maskiner.” 
Vinay Dewan, ordförande 

och grundare, Bramco-koncernen

R E G I O N I F O K U S
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Egypten

En bil blir till
Utanför Kairo ligger den nyanlagda staden ”6 oktober” där ledande bilföretag 
som BMW, Mercedes, Opel och Ford har valt att etablera sig.
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 I en av fabrikerna producerar ’Bavarian Auto Manu-
facturing Company’ BMW i 3-serien, 5-serien och X3-
serien. Dessutom tillverkar man här, som enda fabrik 

utanför BMW-koncernen, den exklusiva 7-serien. På anlägg-
ningen används ett certifierat och integrerat ledningssystem, 
som kombinerar kvalitets- och miljöaspekter med hälsa och 
säkerhet. Här arbetar de med väl dokumenterade processer 
som är tydliga för alla medarbetare.

”Våra 428 anställda är unga och välutbildade”, säger en 
stolt Friedrich Becker, produktionschef. ”Vi har fler ingen-
jörer och tekniker utmed monteringslinorna än i andra län-
der. Nio montörer av tio har en teknisk examen,” tillägger 
han. ”Vi har höga förväntningar på vår personal. Om vi 

lämnar över ansvaret till dem som arbetar ’på golvet’ lever 
de upp till våra förväntningar”, fortsätter Friedrich. 

Processdriven montering

Som en följd av denna ledningsfilosofi är produktionslinorna 
processtyrda. Fabriken är uppdelad i 88 olika tillverknings-
stationer, och personalen på varje station är fullt ut ansvarig 
för kvaliteten på det arbete den är tilldelad. Varje del in-
spekteras innan den monteras och när den monterats sker 
ytterligare en kontroll innan bilen skickas vidare till nästa 
station. ”Varje montör har både kvantitets- och kvalitets-
ansvar såväl för de delar han tar emot som för montering 
och verktygsunderhåll. När både de kvantitativa och kvali-

I karossverkstaden kontrollerar tekni-
kerna att karossen är jämn och slät. 
Om ytorna behöver förbättras används 
oscillerande slip- och putsmaskiner.

I lackeringsverkstaden är lufttrycket högre 
än utanför. På så vis hålls dammet borta.

När karossen kommer ut från lackerings-
ugnen inspekteras lacken. Om det behövs 
blir det ett besök på stationen för lackjuste-
ring, där poleringsverktyg och skickliga 
tekniker får karossen att skina.

Närmare 55% av alla delar 
beställs från tyska underleve-
rantörer, packas, skeppas och 
packas sedan upp i fabriken.

”Vi har tillgång till 
mycket skicklig personal, 
där 9 av 10 montörer har 

en teknisk examen.”
Friedrich Becker, produktionschef på 

Bavarian Auto Manufacturing i Egypten

R E G I O N I F O K U S
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tativa målen uppnås ger detta ekonomisk utdelning både 
i slutet av månaden och för hela året.”

Bakom den framgångsrika monteringen av högprestige-
bilen BMW står kvalificerade medarbetare, väldokumenterade 
processer och högklassiga verktyg. Utmed fabrikens monte-
ringslinor finns gott om Atlas Copco-produkter, till exempel 
slip- och putsmaskiner samt elektriska och pneumatiska 
mutterdragare. Den elektriska mutterdragaren Tensor är 
förprogrammerad för rätt åtdragning. Den registrerar dess-
utom varje åtdragning, så att alla steg i monteringen kan 
spåras och granskas antingen i fabrikens nätverk eller utifrån.

Fabriken har en kapacitet på 8 000 bilar per år. Idag är 
den installerad för omkring 4 500 enheter, men målsätt-

ningen är att utnyttja full kapacitet inom två år. Produktionen 
hos Bavarian Auto Manufacturing är till stor del beroende 
av politiska beslut. Förändringar av tullsatser och frihan-
delsavtal kan få stora konsekvenser. Att sälja en så pass 
exklusiv produkt som BMW i ett kostnadsmedvetet land 
som Egypten är inte alldeles lätt, därför vill de gärna öka sin 
export. Ett annat sätt att öka produktionen är att fabriken 
monterar bilar av andra varumärken. Förutom BMW till-
verkas här även den kinesiska bilen Brilliance med italiensk 
design. Den riktar sig mot kunder i samma prissegment 
som den mer välbekanta Renault Mégane.

Atlas Copco-ingen-

jören Mina Mourad 

besöker fabriken 

varannan vecka och 

träffar då chefs-

ingenjören Sabry 

El Meniawy. De 

går igenom under-

håll av verktyg, 

kalibreringar och 

sköter reparationer.

Fabriken består av 88 olika stationer, varav 46 i monterings-
verkstaden. Två personer per station sätter ihop de 1 500
delar som tillsammans bildar en ny BMW.

De olika delarna levereras till linan på flyttbara ställningar. 
Detta ger stor flexibilitet och gör det möjligt att producera 
snabbt med god materielöverblick.

Här ”gifter” man ihop motor, 
kraftöverföring och upphängning 
med karossen. Alla muttrar dras 
åt med maximal kontroll, så 
att varje åtdragning kan spåras 
i efterhand.

Det tar i genomsnitt nio arbetsdagar innan 
en bil är klar att levereras till återförsäljare. 
Vid slutkontrollen undersöks ännu en gång 
att bilens finish är den rätta – och förstås 
att det där speciella BMW-ljudet hörs när 
man stänger dörrarna!

R E G I O N I F O K U S
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Japan

Toyota väljer Atlas Copco 
 i tillverkningen av Lexus

L exus modeller med beteckningarna LS, GS, ES, 
IS, GX, LX, RX och SC konkurrerar med bilar i 
samma exklusiva segment från tillverkare i Europa 

och USA. Modellerna GS och RX kan fås med Toyotas 
nya, miljövänliga hybridmotor som redan blivit mycket 
uppmärksammad.

Toyota bygger sina Lexus-modeller i Toyota Motor 
Kyushu Inc. i sydvästra Japan och i Tahara-fabriken i cen-
trala Japan. Båda fabrikerna är utrustade med avancerad 
monteringsteknik från Atlas Copco. 

Avancerad kvalitetskontroll

För att uppnå bästa tänkbara kvalitet på produkterna har 
Toyota valt Atlas Copcos senaste Tensor ST-produktlinje 
med elektriska verktyg för säkerhetskritiska applikationer. 
Tensor ST är utrustad med inbyggda givare och ger en 

bättre arbetsmiljö med ljudnivåer så låga som 
68 decibel.

I Tahara-fabriken kombineras Tensor ST-
verktygen med styrenheter ur Power Focus 

3100-serien. Dessa är länkade till Toyotas egenut-
vecklade kvalitetssystem genom ett nätverk. 

Ytterligare ett Ethernet-nätverk används 
enbart för Tensor-verktygen. Det innebär 
att data kan samlas in till en server 

som övervakar modulerna för pro-
cessförbättring och datainsamling, 

däribland Atlas Copco ToolsNet.
Tillsammans ser systemen till att 

upprätthålla produktkvaliteten och 

förhindra att defekta produkter lämnar produktionslinan. 
Eventuella problem kan upptäckas och åtgärdas tidigt, så 
att kostnaderna hålls nere.

För kontroll av verktyg och processer har Toyota valt 
Atlas Copco-produkter som analyssystemet ACTA 3000 
och IRTT momentgivare.

Med kunden i centrum

Atlas Copcos projektteam leddes av Taro Okamoto. Under 
installation och igångsättning i Tahara-fabriken fick han 
hjälp av de tre serviceteknikerna Uno, Miyake och Horita. 
Toyota valde utökat kundstöd, vilket innebar att Uno fanns 
på plats i fabriken fram till slutet av 2006.

Suichi Yonezawa, som är Atlas Copcos Key Account 
Manager för Toyota, och hela ledningen för Atlas Copco 
i Japan stöttade teamet genom att besöka 
fabriken flera 
gånger.

I Tahara ligger en av Toyotas två japanska fabriker som tillverkar Lexus-bilar. För 
säkerhetskritiska tillämpningar har de installerat Tensor ST elektriska monterings-
verktyg från Atlas Copco. Valet av Tensor ST-verktygen ingår som en del i fabrikens 
koncept för kvalitetsförbättring. Tensor ger åtdragningar med största tänkbara 
precision och säkerställer att Toyota kan leva upp till sitt höga anseende vad gäller 
kvalitet och säkerhet.
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För bästa möjliga prestanda

Installationen av produkterna var bara början. Atlas Copcos 
team arbetade nära samman med Toyotas personal för att ta 
fram åtdragningsstrategier och processvalidering som säkrar 
kvalitet och noggrannhet. De arbetade även med att identi-
fiera och eliminera problem innan verktygen togs i drift.

”Teamet på Toyota var avgörande för att projektet skulle 
lyckas”, säger Luis Clement försäljningschef på Motor 
Vehicle Industry, Atlas Copco Japan. ”Nyckelpersoner i 
implementeringen har varit Ikuo Kasahara och Takashi 
Eguchi på divisionen General Assembly Engineering.”

Partnerskap i framtiden

Luis Clement berättar att personalen på Atlas Copco är 
lyhörda för Toyotas framtida behov. ”Tillsammans med 
Toyotas avdelningar för produktionsteknik och tillverkning 
definierar vi nu gemensamma utvecklingsprojekt som kom-
mer att leda till att samma processer används i alla Toyota-
fabriker världen över. Vi gör självklart allt vi kan för att 
Toyota ska kunna uppnå detta mål.”
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Kina

Kinesisk tillverkare av 
bilrutor tar en stark position 
på den globala marknaden

Kompressorer från Atlas Copco har 
fungerat problemfritt under de 16 år 
som det kinesiska företaget Fuyao 
Glass Industry varit verksamt.

 I motsats till glasindustrin i allmänhet, som för 
tillfället befinner sig i en svacka, utvecklas bilglas-
marknaden positivt. Orsaken är framför allt att bilin-

dustrin vuxit överlag – och kanske allra mest just i Kina. 
Färsk statistik berättar att antalet motorfordon nu är uppe 
i 36 miljoner. Enligt prognoserna kommer antalet att öka 
med 12–15% de närmaste 5 åren. Under 2010 kan det fin-
nas mer än 60 miljoner fordon i Kina, vilket naturligtvis 
innebär goda affärsmöjligheter för de företag som levererar 
rutorna till de nya bilarna.

61% av den globala marknaden för bilrutor delas mellan fem 
internationella storföretag, däribland Asahi, Pilkington och 
Saint-Gobain. Fuyao Glass Industry är den största bilrute-
tillverkaren i Kina, vilket ger företaget en sjätteplats i världen.

Fuyao, som har sitt huvudkontor i Fuqing i den sydkine-
siska Fujianprovinsen, grundades 1987 som ett samägt 
bolag för framställning av bilrutor och industriglas. 1993 
noterades Fuyao på Shanghais fondbörs. I januari 1995 bil-
dades Fuyao-koncernen. Idag har de sex anläggningar där 
de tillverkar bilrutor – i Fuqing, Changchun, Chongqing,
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Shanghai, Guangzhou och Beijing – samt fabriker för flyt-
glasproduktion i Fuqing (Fujianprovinsen), Shuangliao 
(Jilinprovinsen), Tongliao (Inre Mongoliet) och Haikou 
(Hainanprovinsen). Produktionen stöds av ett finförgrenat, 
rikstäckande försäljningsnätverk och de har omkring 8 000 
anställda. ”Vår andel är redan 65–70% av den inhemska 
marknaden, så för oss är det en naturlig utveckling att 
expandera internationellt”, säger Bai Zhaohua, vice VD 
för Fuyao-koncernen.

Breddat sortiment

Fuyao-koncernen kan erbjuda en allt bredare produktlinje 
för kinesiska och utländska biltillverkare, med ett sortiment 
på över 20 000 artiklar. Idag har företaget kapacitet att till-

verka säkerhetsglas till mer än 9 miljoner laminerade vind-
rutor (däribland nästan 1.5 miljoner för bussar) och 40 mil-
joner uppsättningar av härdat glas (7 rutor/uppsättning).

Bland de bilmodeller som Fuyao förser med bilrutor kan 
nämnas Shanghai GM Buick, Guangzhou Honda, FAW 
Audi, FAW Volkswagen Jetta, Bora, Golf, Shenlong 
Fukang, Picasso, Dongfeng Peugeot 307, Shanghai San-
tana, Passat, Chang’and Ford Mondeo, Carnival, Beijing 
Hyundai Sonata, Beijing Jeep Grand Cherokee och Jiangxi 
Suzuki Transit, vilket motsvarar mer än halva den kinesiska 
marknaden.

Fuyao-koncernen har över 300 butiker i hela landet som 
säljer ersättningsrutor för bilar. Här ligger marknadsande-
len på över 40%.

” Vi har infört den senaste tekniken,
så att vi kan ge våra kunder hög-
kvalitativa produkter till ett lägre
pris än våra konkurrenter.”

Bai Zhaohua, vice VD för Fuyao-koncernen.

P Å L I T L I G PA RT N E R
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Fuyao äger mer än 100 kompressorer.

Samtliga Fuyaos produkter har certifierats i USA, Europa, 
Australien och Kina och de har flera internationella certifi-
kat. Tack vare företagets goda anseende och stora fram-
gångar på hemmamarknaden har intresset för Fuyaos pro-
dukter också vuxit på den internationella marknaden. 

Avancerad produktion

”Vi har infört den mest moderna tekniken, så att vi kan 
erbjuda våra kunder högkvalitativa produkter till ett lägre 
pris än våra konkurrenter utomlands”, förklarar Bai. När 
de nyligen byggde nya produktionslinor för bilflytglas – i 
Fuqing, Haikou och Shuangliao – användes den mest avan-
cerade utrustningen och tekniken som finns tillgänglig. Här 
produceras nu högkvalitativt flytglas för bilrutor och speg-
lar men även glas till väggar, lågenergiglas, metallbelagda 
solskyddsglas och tonat glas, vilket öppnar nya marknader 
för Fuyao-koncernen som möter en växande efterfrågan på 
flytglas och olika belagda glasprodukter i Kina.

”Dessa framgångar vore otänkbara utan det goda samar-
betet med våra leverantörer. Atlas Copco har under 16 år 
försett oss med högklassiga produkter för en rad olika till-
lämpningar”, säger Bai. När företaget väljer leverantör ser 
de först till produktkvalitet, sedan pris och slutligen service, 
berättar han. Nästan alla deras 100 kompressorer kommer 
från Atlas Copco. De äldsta köptes från Atlas Copcos agent 
i Hong Kong på 1990-talet och installerades på fabrikerna 

i Fuzhou, Beijing, Shanghai, Chongqing, Tongliao, Shuang-
liao, Hainan och Guangzhou.

Hög grad av automatisering

Cai Yingtai, direktör med ansvar för inköp och logistik, 
berättar hur kompressorerna från Atlas Copco förser de 
olika verktygen utmed produktionslinorna med tryckluft, 
vilket har gjort det möjligt att automatisera en stor del av 
tillverkningen. ”I vanliga fall skulle en produktionslina som 
den här kräva ungefär 300 arbetare, men vi klarar oss med 
100,” säger han och pekar ut mot en del av Fuqing-fabriken.

Han berättar också att kompressorerna från Atlas Copco 
aldrig orsakat något driftstopp – vilket skulle ha varit en 
smärre katastrof. De första kompressorerna, som alltså köp-
tes i början av 1990-talet, har fungerat utan problem ända 
sedan de installerades. ”God driftsäkerhet är A och O när 
man tillverkar glas och det är en viktig orsak till att vi sam-
arbetat med Atlas Copco under så många år”, säger Cai.

Fabriken i Fuqing har närmare 50 kompressorer från 
Atlas Copco.

”Jag tror att kunderna väljer oss som långsiktig samarbets-
partner eftersom vi kan erbjuda produkter av mycket god 
kvalitet kombinerat med dygnet-runt-service av högsta klass”, 
säger Chen Lianchun, försäljningsingenjör för Atlas Copcos 
affärsområde Kompressorteknik i Fuzhou, Kina.

P Å L I T L I G PA RT N E R
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Tyskland

Vridmoment i 
 newtoncentimeter

Nyligen förvärvades det tyska industriverktygsföretaget Microtec Systems, 
vilket lotsar in Atlas Copco i den fascinerande världen av små vridmoment. Före-
taget kan nu erbjuda ett omfattande utbud sensorstyrda åtdragningssystem för 
vridmoment ned till 0.005 newtonmeter. 

F Ö RV Ä RV
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F Ö RV Ä RV

 G enom att kombinera
Microtecs kompetens inom 
området verktyg för mycket små 

vridmoment med Atlas Copcos världsledande expertis 
inom åtdragningsteknik bildas en mycket konkurrenskraf-
tig partner till elektronikindustrin, där den ökade produkti-
viteten, parat med kortare ledtider ställer krav på flexibel 
produktion. Detta skapar en stark efterfrågan på mycket 
små avancerade monteringsverktyg. Inom elektronikindu-
strin är det vanligt med skruvförband av storleken M0.6 
och vridmomenten mäts snarare i newtoncentimeter än 
newtonmeter.

Microverktyg för mikrotillämpningar

Atlas Copcos MicroTorque-sortiment består av fixturerade 
och handhållna sensorstyrda elektriska skruvdragare.

En av de handhållna skruvdragarna är idealisk för de låga 
vridmoment som används när klockor och kameror ska 
tillverkas. En annan modell är utformad för att sätta ihop 
elektroniska konsumentprodukter som mobiltelefoner, 
datorkomponenter och DVD-spelare.

Micro Torque-styrenheten är den minsta av sitt slag på 
marknaden och den gör det möjligt att övervaka skruvdra-
garen. Bland tillbehören finns en komplett uppsättning 
givare för kvalitetskontroll.

Bortsett från storleken så är verktygen från MicroTorque 
mycket lika Atlas Copcos elverktyg Tensor. Faktum är att 
programmering och åtdragningstekniker nästan är identiska.

Verktyget må vara litet, 

men marknaden är stor. 

Elektronikindustrin växer 
snabbt och har blivit 
ett viktigt kundsegment 
för Atlas Copco.

Ett logiskt steg

Atlas Copco strävar efter att erbjuda de bästa lösningarna 
för varje åtdragningsprocess i industrin. Därför var det 
logiskt att komplettera divisionen Atlas Copco Tools and 
Assembly Systems sortiment med vad som troligen är 
världens minsta sensorstyrda åtdragningssystem.

Förvärvet av MicroTorques sortiment gör det möjligt för 
Atlas Copco att möta den växande efterfrågan på tillförlit-
liga tillverkningsprocesser inom elektronikindustrin, som 
idag är den största sektorn i världen.

Andra intressanta tillämpningar för MicroTorque finns 
inom smyckes- och klocktillverkning samt medicinska 
instrument.
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USA

Ledande inom medicinsk gas

A chieve ställde några frågor till Ron Smidt, civil-
ingenjör och chef för den grupp som ansvarar för 
teknisk utrustning inom Carolinas Medical Cen-

ters i USA. Vi ville veta mer om hur medicinsk gas används 
ute på vanliga sjukhus och vilka krav som ställs 
på leverantörerna av utrustningen.

Carolinas HealthCare System

Ron Smidts grupp ansvarar för utrust-
ning, underhåll och en lång rad 
olika tjänster för Carolinas Medi-
cal Centers (CMC) i Charlotte. 
CMC består av fyra sjukhus inom 
Carolinas HealthCare System och 
är den tredje största offentliga 
vårdgivaren i USA. Carolinas Health-
Care System omfattar 19 sjukhus 
i North och South Carolina. Störst är 
Carolinas Medical Center i Charlotte, 
North Carolina, med 861 vårdplatser. 
Det är ett av fem universitetssjukhus 
i delstaten.

”Carolinas Medical Center är kända 
för att erbjuda sjukvård av absolut 
högsta klass”, berättar Ron. 

För att sjukhusen ska kunna upp-
rätthålla den höga vårdkvaliteten 
måste också utrustningen vara 
av toppklass. Den största utma-

ningen handlar om den dagliga driften. Det gäller att se till 
att utrustning är tillgänglig dygnet runt årets alla dagar, 
samtidigt som man måste välja tekniska lösningar som är så 
kostnadseffektiva som möjligt.

Ett exempel på hur man försöker möta dessa krav är det 
nya kraftsystemet som just tagits i drift på CMC-sjukhusen. 
I systemet ingår reservsystem, kylutrustning och varm-
vatten. Ledningarna är parallellgående för att säkerställa 

en trygg försörjning dygnet runt, veckans 
alla dagar. Som stöd finns en avdelning med 

välutbildade ingenjörer och tekniker. Ett 
ansvarsområde för dem är den medicin-
ska gasen på sjukhusen. 

Framtiden är här

Det fanns en tid då medicinsk gas var något 
ganska ovanligt på sjukhusen. Så är det inte 
idag. Till de medicinska gaserna hör syre, 
kväveoxid, medicinsk luft, medicinskt 
vakuum, kväve, utsläpp av anestesigas, 
helium, koldioxid och blandningar av dessa. 
Antingen produceras gasen på sjukhuset 
(t.ex. medicinsk luft och vakuum) eller så 
distribueras den till sjukhuset i enligt med 
statliga föreskrifter. Gasen når patienten via 
komplexa rörsystem som övervakas av larm 

och renhetsmätare.
Idag när antalet tillämpningar för 

medicinsk gas växer – i synnerhet inom 

I takt med att antalet personer som får allvarliga diagnoser ökar växer efterfrågan 
på utrustning för medicinsk gas. Det Atlas Copco-ägda företaget BeaconMedæs är 
branschledande tillverkare av utrustning för medicinsk gas. Bland produkterna 
finns kompressorsystem för medicinsk luft, vakuumpumpsystem samt fördelare, 
rör och produkter för patientmiljön.

F Ö RV Ä RV
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R U B R I K

intensivvården – förväntar sig läkarna att gasen alltid finns 
nära till hands. Därför är det viktigt för sjukhusen att gas-
försörjningen fungerar utan störningar.

Att välja rätt utrustning och rätt leverantör är viktigare än 
någonsin. Ron Smidt konstaterar: ”Driftstopp är inte att 
tänka på i vår värld”. Därför utvärderas noga den service 
som leverantören kan erbjuda. 

Idag förväntas leverantören inte bara ge service på pro-
dukterna utan också att utbilda personalen som ska 
använda dem.

För Carolinas Medical Center är det oerhört viktigt att 
möta de krav som ställs, så när de väljer leverantör av utrust-
ning för medicinsk gas utgår de från flera faktorer, exempelvis 
prisvärdhet, hållbarhet, totalkostnad, långsiktig kvalitet på 
produkter samt service.

BeaconMedæs är stolta över att de uppfyller de högt 
ställda kraven. Företaget har de senaste fem åren utsetts till 
sjukhusens huvudleverantör av utrustning för medicinsk 
luft och vakuum.

”Idag räknar läkarna 
med att det finns 

vakuum, medicinsk luft 
och syre i undersöknings-

rummen på akuten.”
Ron Smidt, civilingenjör med ansvar 

för den tekniska utrustningen på 

Carolinas Medical Centers

F Ö RV Ä RV
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Atlas Copco har ett gemensamt e-handelssystem för alla affärsområden och flera varumärken. 

”E-handel gör koncernen till ett företag,” menar Ethel Lindblad, ansvarig för Atlas Copco Connect.

E-handel underlättar 
företagsförvärv

Arbetet med att flytta över affärerna från Ingersoll-Rand till Atlas Copco efter köpet 
av verksamhetsområdet Drilling Solutions kunde genomföras sex månader 
snabbare än beräknat.

F Ö RV Ä RV
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 U nder 2004 förvärvades Drilling Solutions från 
den amerikanska konkurrenten Ingersoll-Rand. 
Det blev ett eldprov för Atlas Copco-gruppens 

gemensamma e-handelssystem, Atlas Copco Connect. Syftet 
med förvärvet var att göra Atlas Copco marknadsledande 
på borrutrustning för dagbrott, där USA är en stor mark-
nad. Kunderna är allt från små familjeföretag till stora 
gruvkonglomerat.

Över en natt skulle den globala tillverkningen och försälj-
ningen av borrutrustning för drygt 2 miljarder kronor per år 
föras över från den säljande konkurrenten till Atlas Copcos 
egna system. Björn Hydbom, Senior Project Manager, var 
projektledare för system och processer i samband med över-
tagandet.

Utmaningen bestod i att de enorma ordervolymer som 
tidigare bokats hos Ingersoll-Rand nu skulle in i Atlas Copcos 
affärssystem. Distributörer och kunder över hela världen 
skulle lämna ett system de vant sig vid för att i stället börja 
använda Atlas Copcos affärssystem.

”Först övervägde vi att köpa Ingersoll-Rands e-handels-
lösning, men den var alltför nära integrerad med deras 
övriga affärssystem” säger Björn. I stället tecknades ett 
avtal som innebar att Atlas Copco betalade Ingersoll-Rand 
för att i ytterligare två år ta emot alla affärer i deras system 
och sedan rapportera dem vidare till Atlas Copco.

Ett gigantiskt projekt

Den temporära lösningen var ett jätteprojekt i sig. ”Från 
1 juli 2004 körde vi våra affärer i deras system men innan 
dess var vi tvungna att dela upp allt: ekonomi, finans, pro-
cesser och orderflöden. En annan uppgift var att bestämma 
vilka som skulle ha tillgång till systemet och sätta upp 
brandväggar.”

När den temporära lösningen fanns på plats började 
arbetet för att inom den köpta tidsfristen förbereda Atlas 

Copcos system för övertagandet. En ny division inom 
affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik bildades, Dril-
ling Solutions.

Huvudspåret utanför USA var att lyfta in affären i Atlas 
Copcos lokala säljbolag. Dessa använde redan Atlas Copco 
Connect och därmed kunde de forna Ingersoll-Rand-distri-
butörerna fortsätta med e-handel som tidigare.

I USA sålde Ingersoll-Rand borrutrustning både genom 
24 egna lokalkontor och 50 externa distributörer. Dessa hade 
i sin tur kunder som var direktuppkopplade till Ingersoll-
Rands e-handelslösning. För Atlas Copco innebar arbetet 
i USA att bygga upp motsvarande branschkontor. När den 
nya strukturen var etablerad så kunde lanseringen av Atlas 
Copco Connect påbörjas. Det var en mycket smidig process, 
på 14 dagar var samtliga distributörer och branschkontor 
igång med Atlas Copco Connect. 

Björn försöker få oss att inse projektets omfattning: ”Det 
var enorma volymer som skulle flyttas över, både internatio-
nellt och i USA. Och arbetet fick inte påverka de vanliga 
rutinerna negativt, vilket innebar att projektet orsakade en 
mycket stor arbetsbelastning, som skulle hanteras vid sidan 
av den dagliga verksamheten.”

Var det kanske en fördel att Ingersoll-Rand redan hade 
ett e-handelssystem?

”Ja, den största fördelen var att distributörer och kunder 
redan var vana vid att arbeta med e-handel, så de kunde 
utan problem gå över till Atlas Copco Connect, som dess-
utom erbjöd fler språk,” berättar Björn. ”En annan fördel 
var att vi kunde köpa tjänster från Ingersoll-Rand under de 
18 månader som det tog att lyfta över verksamheten till våra 
system. Projektet var klart ett halvår före utsatt tid, och vi 
har än så länge inte råkat ut för några större problem”, 
berättar Björn. ”E-handel pågår överallt och växer i rasande 
fart just nu.”

Atlas Copco har haft betydande framgångar inom e-handel. 
Hela Gruppen använder Atlas Copco Connect, ett egenutveck-
lat system som hanterar information om priser och tillgänglig-
het, fakturor och betalningar, orderstatus samt naturligtvis 
orderläggning och viss marknadsföring. Systemet utvecklas 
med kundernas behov för ögonen, men används även internt.

Atlas Copco har tre affärsområden med olika inriktningar. 
Eftersom ett e-handelssystem används i hela Gruppen, kan 
kunderna handla produkter från de olika affärsområdena utan 
att se någon skillnad. ”För oss på Atlas Copco är det självklart 
att erbjuda kunderna e-handel”, säger Ethel Lindblad, som 
ansvarar för Atlas Copco Connect. E-handel används inte bara 
av Atlas Copcos varumärken utan även av CP och Worthing-
ton-Creyssensac, som båda ägs av Atlas Copco-gruppen.

Atlas Copco Connect används idag av mer än 60 återförsäljare 
i 24 länder. System stödjer Atlas Copcos företagsstruktur sam-
tidigt som det fokuserar på de lokala marknaderna. Använd-
ningen varierar mellan länder och marknadsbolag, några han-
terar nästan 70% av sin försäljning i Atlas Copco Connect,
medan andra just kommit igång.

Atlas Copco Connect lanserades 2003 och är den andra 
generationen av Atlas Copcos e-handelslösning. Tekniken har 
nyligen uppgraderats för att hantera tillströmningen av åter-
försäljare och kunder. I den organisation som utvecklar Atlas
Copco Connect finns representanter från många olika länder, 
så att behov som tillgänglighet och funktionalitet kan tillgodo-
ses lokalt.
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Exklusive nedskrivning av goodwill 2002. Inklusive avvecklade verksamheter 2002-2004.

Vision, affärsidé och strategi
Vision

Atlas Copco-gruppens vision är att vara First in Mind—First 
in Choice™ , den som nuvarande och blivande kunder samt 
andra viktiga intressenter tänker på först och sedan väljer. 

Affärsidé

Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitets-
höjande lösningar för industrin. Produkterna och tjänsterna 
sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer, 
gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och mon-
teringssystem till relaterad eftermarknad och uthyrning.

Finansiella mål

Atlas Copco-gruppen har fastställt finansiella mål som ska 
leda till att aktieägarvärde skapas och ökar kontinuerligt. 
Det övergripande målet är att växa och uppnå en avkast-
ning på sysselsatt kapital som alltid överstiger Gruppens 
genomsnittliga totala kapitalkostnad.

De finansiella målen  är:
• att uppnå en årlig tillväxt på 8%
• att uppnå en rörelsemarginal på 15%, och
•  att utmana och kontinuerligt öka rörelsekapitalets effekti-
vitet, när det gäller anläggningstillgångar, lager, kundford-
ringar och hyresflotta.
För att nå dessa mål följs en beprövad process som tilläm-

pas för varje operativ enhet inom Gruppen: först stabilitet, 
därefter lönsamhet och slutligen tillväxt.

De senaste fem åren har den årliga tillväxten för kvarva-
rande verksamhet varit närmare 14%, exklusive valutaom-
räkningseffekt. Under samma period uppgick Gruppens 
rörelsemarginal till 14.6%. Under 2006 var rörelsemargina-
len 18.2%.

Icke-finansiella mål

Atlas Copco-gruppen har definierat icke-finansiella mål för 
att vidareutvecklas inom miljörelaterade och sociala områden.

De icke-finansiella målen är att:
•  samtliga enheter ska ha ett miljöledningssystem. 
Dessutom ska alla produktionsenheter vara ISO 14001-
certifierade.

•  varje medarbetare ska få i genomsnitt 40 timmars 
kompetensutveckling per år. 

•  varje medarbetare årligen ska genomgå ett 
utvecklingssamtal.

AT L A S C O P C O-G R U P P E N
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Strategi

Atlas Copco har globalt starka positioner i de flesta seg-
ment där Gruppen erbjuder produkter och tjänster. Grup-
pen fokuserar på att stärka positionen inom segment där det 
finns kärnkompetens. 

För att nå visionen First in Mind—First in Choice™ arbe-
tar Gruppen enligt tre övergripande strategiska riktlinjer:

Organisk och förvärvad tillväxt
Tillväxten ska främst vara organisk, med stöd av utvalda 
förvärv. Tillväxten kan ske genom:
• geografisk expansion, som att man öppnar nya marknads-

bolag
• ökad marknadsbearbetning, med mer personal inom ser-

vice och försäljning
• ökat leveransomfång
• att förvärva fler kanaler till marknaden, genom exempelvis 

fler varumärken eller distributionskanaler
• att kontinuerligt lansera nya produkter till existerande 

applikationer
• finna nya applikationer till existerande produkter
• förvärva produkter till existerande applikationer
• förvärva teknologi/expertis i närliggande applikationer

Innovationer och ständiga förbättringar
För att vara marknadsledande krävs kontinuerligt stora 
investeringar i forskning och utveckling. Kunden ska erbjudas 
förstklassiga produkter och lösningar som ökar produktivi-
teten. De nya produkterna och lösningarna ska dessutom 
erbjuda kunden ytterligare fördelar om de jämför med exis-
terande produkter eller med vad konkurrenterna erbjuder. 

Stärkt eftermarknad
Eftermarknaden omfattar tillbehör, förbrukningsvaror, 
reservdelar, service och underhåll samt utbildning. En stärkt 
eftermarknad ger ett stabilt intäktsflöde, hög tillväxtpoten-
tial och optimerade affärsprocesser, samtidigt som produkt-
utvecklarna får ökad förståelse för kundernas behov och 
önskemål.

Faktorer som 
driver försäljningen
Investeringar i kapitalvaror inom den privata och offentliga 
sektorn, såsom tillverkningsindustri, infrastruktur och 
gruvdrift påverkar Atlas Copcos försäljning. Viktiga kund-
grupper inom tillverknings- och processindustrin efterfrågar 
och investerar i tryckluftsprodukter och lösningar, industri-
verktyg samt monteringssystem. Sådana industriinveste-

ringar är betydelsefulla och påverkas av kundernas strävan 
att sänka sina kostnader och öka sin produktivitet, kvalitet 
och kapacitet. 

Kunder inom anläggnings- och gruvindustrierna investe-
rar i utrustning, såsom borriggar, borrverktyg, spett, porta-
bla kompressorer och generatorer. Stora infrastrukturinves-
teringar, 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 anläggningsaktiviteten, räntenivåer, metallpriser 
samt lagernivåer av metall.

Kunder efterfrågar också service, underhåll, utbildning, 
reservdelar, tillbehör, förbrukningsvaror och hyresutrust-
ning. Denna efterfrågan uppkommer under den tid utrust-
ningen eller produkterna används, under industriproduktion, 
bygg- och anläggningsaktivitet eller malmbrytning. Dess-
utom finns en trend att hyra istället för att äga sin utrustning, 
vilket leder till ökad efterfrågan då kunderna i allt större 
utsträckning letar efter leverantörer som erbjuder tilläggs-
tjänster eller koncept, snarare än enbart utrustning. Atlas 
Copco strävar efter att erbjuda mer service och eftermark-
nadsprodukter i enlighet med Gruppens eftermarknadsstra-
tegi. Efterfrågan för dessa tjänster och produkter är relativt 
stabil jämfört med den på utrustning. 

Idag genererar eftermarknaden, förbrukningsvaror och 
uthyrning ungefär 40% av Atlas Copcos fakturering.

Struktur
Gruppen är organiserad i tre specialiserade men ändå 
integrerade affärsområden, vars verksamheter bedrivs inom 
divisioner.

Affärsområdets roll är att utveckla, implementera och 
följa upp målsättningar och strategier inom sin verksamhet.

Divisionerna är separata operativa enheter, där var och en 
är ansvarig för att tillväxt och lönsamhet är i enlighet med 

Utrustning, 60%
Uthyrning och

eftermarknad, 40%

Tillverknings-

och process-

industri

Bygg- och

anläggnings-

industri

Gruv-
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investeringar
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Infrastrukturprojekt
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Styrelse

Affärsområden

Verkställande ledning och staber

Interna och externa tjänsteleverantörer

VD och koncernchef

Kompressorteknik (CT) Industriteknik (IT)
Anläggnings-

och gruvteknik (CMT)

Divisioner – divisionernas verksamhet

bedrivs av produktbolag och marknadsbolag.

Oil-free Air
Industrial Air
Portable Air

Gas and Process
Specialty Rental

Airtec

Underground Rock Excavation
Surface Drilling Equipment

Drilling Solutions
Secoroc

Construction Tools
Geotechnical Drilling

and Exploration
Rocktec

Atlas Copco Tools and Assembly 
Systems Motor Vehicle Industry 
Atlas Copco Tools and Assembly 

Systems General Industry
Chicago Pneumatic Industrial

Chicago Pneumatic Vehicle Service
Tooltec

Erbjuder produktivitetshöjande lösningar inom

Industrikompressorer
Luftbehandlingsutveckling

Portabla kompressorer
Generatorer

Specialiserad uthyrning
Gas- och processkompressorer

Service och delar

Borriggar
Bergborrverktyg

Entreprenadutrustning
Lastmaskiner

Service och delar

Industriverktyg
Monteringssystem
Service och delar

Organisation januari 2007

de strategier och mål som sätts av affärsområdet. Divisio-
nerna bedriver sin verksamhet genom marknadsbolag, 
distributionscenter och produktbolag som är jämbördiga.

Gemensamma leverantörer av tjänster – interna eller 
externa – används för att tjänster ska erbjudas snabbare, till 
högre kvalitet och lägre kostnad, så att divisionerna kan 
fokusera på sin kärnverksamhet.

Processer

Gruppgemensamma strategier, processer och goda exempel 
är samlade i databasen ”The Way We Do Things”. Processer 
som omfattas är ekonomistyrning, juridik, personaladminis-
tration, information, varumärkespositionering, affärskod, 
krishantering, IT, försäkrings-, standardiserings- och miljö-
frågor. Informationen lagras elektroniskt och finns tillgäng-
lig för alla anställda. Även om mycket av dokumentationen 
är självinstruerande utbildas cheferna regelbundet i hur 

Atlas Copco-gruppen 

förenas av och stärks av:

• En gemensam vision och identitet
• Gemensamma varumärken
• Gemensamma resurser och gemensamt stöd 

för infrastrukturen
• Gemensamma processer och goda erfarenheter som delas 
• Gemensamma leverantörer av tjänster
• Resurser i form av kapital och personal
• En gemensam ledarskapsmodell
• Företagskultur och grundläggande värderingar: 

samverkan, engagemang och förnyelse.

processerna ska implementeras. Oavsett var Atlas Copcos 
medarbetare är stationerade förväntas de arbeta i enlighet 
med dessa principer och riktlinjer.
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Medarbetare

Atlas Copcos tillväxt är nära sammankopplad med hur väl 
Gruppen lyckas vara en god arbetsgivare som attraherar, 
utvecklar och behåller kvalificerade och motiverade 
anställda. Då den globala verksamheten sköts av flera före-
tag arbetar Atlas Copco mycket med kontinuerlig kompe-
tensutveckling, att man delar med sig av sina kunskaper och 
implementerar de grundläggande värderingarna: samver-
kan, engagemang och förnyelse. Alla förväntas bidra genom 
att sträva efter att uppnå Gruppens och sina egna mål.

Varumärken
Atlas Copco – det ledande globala varumärket

För att uppnå visionen First in Mind—First in Choice™, 
det vill säga att bli den kunderna tänker på först och sedan 
väljer, äger Gruppen mer än 20 varumärken. Flervarumär-
kesstrategin är grundläggande för Atlas Copco då man 
genom att använda fler varumärken på ett bättre sätt kan 
tillfredställa olika kunders särskilda behov.

Varje varumärke strävar efter att ha en trovärdig, unik 
och attraktiv profil inom sitt marknadssegment, dvs. affärs-
idé, varumärkeslöfte, samt ett tydligt fokus och roll. Den 
grafiska identiteten och en konsekvent användning av denna 
har en stor betydelse i sammanhanget och ska vara den-
samma världen över.

Atlas Copco har formulerat sitt varumärkeslöfte på föl-
jande sätt: ’Vårt engagemang: Att öka din produktivitet 
genom samverkan och förnyelse’. I linje med detta har vart 
och ett av Gruppens varumärken formulerat sitt eget unika 
varumärkeslöfte.
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I korthet
Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitets-
höjande lösningar för industrin. Produkterna och tjänsterna 
sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv-
och anläggningsutrustning, industriverktyg och monterings-
system till relaterad eftermarknad och uthyrning. I nära sam-

arbete med kunder och affärspartners, och med mer än 130 års 
erfarenhet, utvecklar Atlas Copco för högre produktivitet. 
Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, når Gruppen mer än 
150 marknader globalt. Under 2006 hade Atlas Copco 25 900 
anställda och en omsättning på SEK 51 miljarder.

Kompressorteknik

Anläggnings- och gruvteknik

Industriteknik

Verksamhet

Affärsområdet Kompressorteknik utvecklar, 
tillverkar, marknadsför och utför service på 
oljefria och oljeinsprutade stationära kom-
pressorer, portabla kompressorer, gas- och 
processkompressorer, expansionsturbiner, 
eldrivna generatorer, luftbehandlingsutrust-
ning samt styrsystem för tryckluft. Dessutom 
erbjuds specialiserad uthyrning. Man utveck-
lar produkter och lösningar som ska ge ökad 
produktivitet i applikationer inom tillverk-
nings-, anläggnings- och processindustrier 
globalt. Affärsområdets huvudsakliga pro-
duktutvecklings- och produktionsenheter 
ligger i Belgien.

Affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik 
utvecklar, tillverkar, marknadsför och utför 
service på bergborrverktyg, entreprenad- och 
demoleringsutrustning, bergborriggar och 
lastningsutrustning. Man utvecklar produkter 
och lösningar som ska ge ökad produktivitet 
inom bergbrytning under och ovan jord, pro-
spekteringsborrning, bergförstärkning, grund-
läggning, brunnsborrning samt olje- och gas-
borrning globalt. Affärsområdets huvudsakliga 
produktutvecklings- och tillverkningsenheter 
ligger i Sverige och USA.

Affärsområde Industriteknik utvecklar, 
tillverkar och marknadsför industriverktyg, 
monteringssystem, eftermarknadsproduk-
ter, mjukvaror och tjänster. Man utvecklar 
produkter och lösningar som ska ge ökad 
produktivitet i applikationer inom fordons- 
och flygindustrin, verkstadsindustri, under-
håll samt fordonsservice globalt. Affärs-
områdets huvudsakliga produktutvecklings- 
och tillverkningsenheter ligger i Sverige,
England och Frankrike.
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Intäkter per affärsområde Intäkter per kundkategori Intäkter per geografiskt område
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Koncernledningen
GUNNAR BROCK
VD och koncernchef i Atlas 
Copco-gruppen.

RONNIE LETEN
Chef för affärsområdet
Kompressorteknik.

BJÖRN ROSENGREN
Vice VD för Atlas Copco AB
och chef för affärsområdet 
Anläggnings- och gruvteknik.

FREDRIK MÖLLER
Vice VD för Atlas Copco AB
och chef för affärsområdet 
Industriteknik.

MARIANNE HAMILTON
Personaldirektör.

HANS OLA MEYER
Finans- och ekonomidirektör.

HANS SANDBERG
Chefsjurist.

ANNIKA BERGLUND
Informationsdirektör. Fredrik Möller 

Annika Berglund

Hans Ola Meyer

Björn Rosengren

Marianne Hamilton

Hans Sandberg

Gunnar Brock

Ronnie Leten

K O N C E R N L E D N I N G E N
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Världsledande leverantör  
av produktivitetshöjande  
lösningar för industrin
Atlas Copcos produkter och tjänster inbegriper allt från luft- och gaskompressorer, genera-
torer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad 
eftermarknad och uthyrning.

I nära samarbete med kunder och affärspartners, och med mer än 130 års erfarenhet,  
utvecklar Atlas Copco produkter och lösningar som höjer industrins produktivitet.

Med huvudkontor i Stockholm, når Gruppen mer än 150 marknader i världen. Under  
2006 hade Atlas Copco 25 900 anställda och en omsättning på 51 miljarder kronor.

Läs mer på www.atlascopco.com

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

Ansvarig utgivare: Annika Berglund 
Redaktör: Cathrine Stjärnekull 
Redaktionskommitté: Kris Vanhoof från affärsområdet Kompressorteknik,  
Lotta Bynke från affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik och Jo Cronstedt  
från affärsområdet Industriteknik. 
Produktion: Atlas Copco AB i samarbete med Intellecta Communication AB. 
Foto: Omslag, s. 5–8, 24–31, 42, 47, 50 Stewen Quigley/Q-image,  
s. 9, 20–21, 41 Matton, s.10–12 Sagar Suryakant Gothindikar/Sagar’s Graphics,  
s. 20 Scanpix, s. 28 Paul Gilham/Getty, s. 35 Lucky Look. 
Tryck: Edita AB. Copyright 2007, Atlas Copco AB, Stockholm. 
Adress: Atlas Copco AB, 105 23 Stockholm. 
Webbplats: www.atlascopco.com

Atlas Copco och dess dotterbolag benämns ibland Atlas Copco-gruppen, Gruppen, koncernen eller Atlas Copco. 
Även Atlas Copco AB kallas ibland Atlas Copco. När styrelsen nämns avses styrelsen för Atlas Copco AB.

Notera att decimal genomgående markeras med punkt.

Atlas Copcos magasin 2006/2007

Supermodern  
biltillverkning i Egypten

När Atlas Copco  
produktutvecklar finns 
tanken på miljön
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Atlas Copcos magasin 2006/2007

Supermodern  
biltillverkning i Egypten

När Atlas Copco  
produktutvecklar finns 
tanken på miljön

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)2	689	05	11
Bolivia		 +591	(0)3	343	68	68
Brasilien		 +55	(0)11	41	96	87	00	
Bulgarien		 +359	(0)2	29	76	30	98

Chile		 +56	(0)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
Förenade		
Arabemiraten	+971	(0)2	555	26	00
Ghana	 +233	(0)21	77	45	12

Grekland	 +30	(0)210	349	96	00
Hongkong	 +852	27	97	66	00
Indien		 +91	(0)20	39	85	21	00
Indonesia		 +62	(0)21	780	10	08

Iran		 +98	(0)21	66	93	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	366	26	26
Kazakstan		 +7	(0)3272	58	85	34
Kenya		 +254	(0)20	660	50	00
Kina		 +86	(0)21	62	55	13	31

Kroatien	 +385	(0)1	379	41	18
Lettland	 +371	760	91	90
Litauen	 +370	(0)37	31	25	99
Makedonien	 +389	(0)2	311	23	83
Malaysia		 +60	(0)3	51	23	88	88
Marocko	 +212	(0)22	60	00	40	
Mexico		 +52	(0)55	553	21	06	00

Mongoliet	 +976	(0)11	99	11	48	16
Namibia	 +264	(0)61	26	13	96
Neder-	
länderna		 +31	(0)78	623	02	30

Norge	 +47	64	86	08	60
Nya	Zeeland		 +64	(0)9	579	40	69
Pakistan	 +92	(0)42	574	94	06
Peru		 +51	(0)1	224	86	80

Polen		 +48	(0)22	572	68	00
Portugal		 +351	21	416	85	00
Rumänien	 +40	(0)21	351	37	62
Ryssland	 +7	495	933	55	50

Saudiarabien	 +966	(0)2	693	33	57
Schweiz		 +41	(0)32	374	14	14
Serbien	 +381	(0)11	311	66	18
Singapore		 +65	68	62	28	11
Slovakien	 +421	(0)32	743	80	01
Slovenien	 +386	(0)1	234	27	10
Spanien		 +34	91	627	91	00

Storbritannien	+44	(0)1442	26	12	01	
Sverige	 08	743	80	00	
Sydafrika	 +27	(0)11	821	90	00
Sydkorea	 +82	(0)2	21	89	40	00

Taiwan	 +886	(0)3	479	68	38
Tanzania	+255	(0)28	07	86	37	89	83
Thailand		 +66	(0)38	56	29	00	
Tjeckien	 +420	(0)225	43	40	00

Turkiet		 +90	(0)216	581	05	81
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
Uzbekistan	 +998	(0)711	20	47	64
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
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Atlas Copco AB
105	23	Stockholm	

Tel:	08-743	80	00
Org.nr:	556014-2720

www.atlascopco.com 

Atlas Copco Group Center
Atlas Copco AB (publ.)
105	23	Stockholm
Tel:	08-743	80	00
Fax:	08-644	90	45
www.atlascopco.com
Org.nr:	556014-2720

Atlas Copco
Kompressorteknik
Airpower	n.v.
P	O	Box	100
BE-2610	Wilrijk,	Belgien
Tel:	+32	3	870	21	11
Fax:	+32	3	870	24	43

Atlas	Copco
Industrial	Air	
P	O	Box	103
BE-2610	Wilrijk,	Belgien
Tel:	+32	3	870	21	11
Fax:	+32	3	870	25	76

Atlas	Copco
Oil-free	Air
P	O	Box	104
BE-2610	Wilrijk,	Belgien
Tel:	+32	3	870	21	11
Fax:	+32	3	870	24	43

Atlas	Copco
Portable	Air
P	O	Box	102
BE-2610	Wilrijk,	Belgien
Tel:	+32	3	870	21	11
Fax:	+32	3	870	24	43

Atlas	Copco
Specialty	Rental
P	O	Box	107
BE-2610	Wilrijk,	Belgien
Tel:	+32	3	870	21	11
Fax:	+32	3	870	24	43

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	
Airtec
P	O	Box	101
BE-2610	Wilrijk,	Belgien
Tel:	+32	3	870	21	11
Fax:	+32	3	870	24	43

Atlas Copco
Anläggnings- och gruvteknik
105	23	Stockholm
Tel:	08-743	80	00
Fax:	08-644	90	45

Atlas	Copco
Underground	Rock	Excavation
701	91	Örebro
Tel:	019-670	70	00
Fax:	019-670	70	70

Atlas	Copco
Surface	Drilling	Equipment	
701	91	Örebro
Tel:	019-670	70	00
Fax:	+019-670	72	98

Atlas	Copco	
Drilling	Solutions
PO	Box	462288
Garland	TX	75046-2288,	USA
Tel:	+1	972	496	74	00
Fax:	+1	972	496	74	25

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	96	00
Fax:	08-743	96	50

Atlas	Copco
Geotechnical	Drilling		
and	Exploration
195	82	Märsta
Tel:	08-587	785	00
Fax:	08-591	187		82

Atlas	Copco
Rocktec
701	91	Örebro
Tel:	019-670	70	00
Fax:	019-670	75	13

Atlas Copco
Industriteknik
105	23	Stockholm
Tel:	08-743	80	00
Fax:	08-644	90	45

Atlas	Copco	Tools	and	Assembly
Systems	Motor	Vehicle	Industry
105	23	Stockholm
Tel:	08-743	95	00
Fax:	08-640	05	46

Atlas	Copco	Tools	and	Assembly
Systems	General	Industry
105	23	Stockholm
Tel:	08-743	95	00
Fax:	08-640	05	46

Chicago	Pneumatic	Industrial
ZAC	de	la	Lorie
38,	Rue	Bobby	Sands
BP	10273
FR-44818	Saint	Herblain,	Frankrike
Tel:	+33	2	40	80	20	00
Fax:	+33	2	40	33	27	07

Chicago	Pneumatic	Vehicle	Service
ZAC	de	la	Lorie
38,	Rue	Bobby	Sands
BP	10273
FR-44818	Saint	Herblain,	Frankrike
Tel:	+33	2	40	33	20	00
Fax:	+33	2	40	33	27	07

Atlas	Copco
Tooltec
105	23	Stockholm
Tel:	08-743	95	00
Fax:	08-640	05	46

Adresser

Atlas Copcos marknadsbolag i världen
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