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Globala Atlas Copco gör  
affärer på hemmaplan 

Lägre energiförbrukning  
är en drivkraft idag 

Adresser

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

Atlas Copco 
Kompressorteknik
Airpower n.v.
P O Box 100
BE-2610 Wilrijk, Belgien
Telefon: +32 3 870 2111
Fax: +32 3 870 2443

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

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

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

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

Atlas Copco
Specialty Rental
P O Box 107
BE-2610 Wilrijk, Belgien
Telefon: +32 3 870 2111
Fax: +32 3 870 2443

Atlas Copco  
Compressor Technique Service
P O Box 222
BE-2610 Wilrijk, Belgien
Telefon: +32 3 870 2111
Fax: +32 3 450 62 00

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

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

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

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

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

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

Atlas Copco
Construction Tools
105 23 Stockholm
Telefon: 08-743 96 00
Fax: 08-743 96 50

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

Atlas Copco
Road Construction Equipment
105 23 Stockholm
Telefon: 08-743 93 00
Fax: 08-743 83 90

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

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

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

Atlas Copco Tools and Assembly 
Systems Motor Vehicle Industry
105 23 Stockholm
Telefon: 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
Telefon: +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
Telefon: +33 2 40 33 20 00
Fax: +33 2 40 33 27 07

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

Algeriet +213 (0)21 32 83 25
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)2 211 20 00
Botswana +267 395 91 55
Brasilien  +55 (0)11 41 96 87 00
Bulgarien  +359 (0)2 489 31 78
Chile  +56 (0)2 442 36 00

Colombia  +57 (0)1 419 92 00
Cypern  +357 22 48 07 40
Danmark  +45 43 45 46 11
Egypten  +20 (0)2 610 03 37
Filippinerna  +63 (0)2 843 05 35
Finland  +358 (0)9 29 64 41
Frankrike  +33 (0)1 39 09 30 00
Förenade  
Arabemiraten +971 (0)4 886 19 96
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
Indonesien  +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 2626
Kazakstan  +7 (0)727 258 85 34

Kenya  +254 (0)20 660 50 00
Kina  +86 (0)21 22 08 48 00
Kongo, demokratiska 
republiken +243 (0)990 53 90 01
Kroatien +385 (0)1 379 41 18
Kuwait +965 398 79 60 61
Lettland +371 760 91 90
Litauen +370 (0)37 22 88 61
Makedonien  +389 (0)2 311 23 83
Malaysia  +60 (0)3 51 23 88 88

Marocko  +212 (0)22 60 00 40
Mexiko  +52 (0)55 22 82 06 00
Mongoliet + 976 (0)11 34 49 91
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  +351 214 16 85 00
Rumänien  +40 (0)21 352 36 23
Ryssland +7 495 933 60 27
Saudiarabien  +966 (0)2 693 33 57
Schweiz  +41 (0)32 374 14 00
Serbien +381 (0)11 311 66 18
Singapore  +65 68 62 28 11
Slovakien  +421 (0)32 743 80 01
Slovenien +386 (0)1 560 07 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)28 252 05 62
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)44 499 18 70
Ungern  +36 (0)23 80 36 00
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

Atlas Copcos marknadsbolag i världen

Atlas Copco AB
105 23 Stockholm 

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

www.atlascopco.com

9850 9622 02
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Världsledande leverantör 
av produktivitetshöjande 
lösningar för industrin
Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande 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 samarbete med kunder och affärspartners, och med 135 års erfarenhet, 
bedriver Atlas Copco utveckling för att öka kundernas produktivitet. 

Med huvudkontor i Stockholm, når Gruppen mer än 160 marknader globalt. Under 
2007 hade Atlas Copco en omsättning på 63 miljarder SEK och 33 000 anställda. 

Läs mer på www.atlascopco.com
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Nya förbättringar 
under 2007

 UTÖV ER DET TA både genomförde och beslutade vi 
om stora investeringar för att utöka vår produk-
tionskapacitet, vilket höjde både produktiviteten 

och kvaliteten.
Produktutveckling är ständigt ett viktigt område för att 

vi ska fortsätta vara precis så innovativa som vi lovar våra 
kunder, och även där ökade vi våra investeringar. 

Vår ambition är att vara First in Mind—First in Choice®, 
det vill säga den kunderna kommer att tänka på först och 
sedan också väljer. Om vi ska uppnå detta måste vi bli en 
ännu mer kundfokuserad organisation som verkligen lyss-
nar. Vi har börjat undersöka kundlojalitet inom alla affärs-
områden. På starka varumärken ställs höga krav och resul-
taten visar att vi har en bit kvar innan vi kan påstå att vi 
helt möter våra kunders förväntningar. Vi ser fram emot 
att följa utvecklingen genom årliga undersökningar.

Breddar utbudet
Kompressorteknik
Affärsområdet Kompressorteknik fortsatte lansera pro-
dukter som ökar produktiviteten och energieffektiviteten 
jämfört med sina föregångare. 

Affärsområdet har ett starkt fokus på eftermarknaden 
och i början av 2008 slogs vissa service- och reservdels-
verksamheter samman till en särskild servicedivision. 
Denna kommer att erbjuda all den service av kompresso-
rer som Atlas Copcos kunder behöver, med ett utökat 
utbud av produkter och tjänster för eftermarknaden.

Vi slutförde förvärvet av ABAC, en italiensk tillverkare 
och distributör av små och medelstora kolv- och skruv-

kompressorer. Vi köpte även GreenField i 
Schweiz, som bidrog med en serie produkter 
för komprimerad naturgas, samt Mafi-Trench 
i USA, en leverantör av turboexpandrar för 
olje- och gasindustrin. Båda förvärven hjälper 

Kompressorteknik att möta en ökande 
efterfrågan på energibesparande och 
miljövänliga lösningar.

Den 1 januari 2007 bildades den nya 

Under året investerade Atlas Copco i att stärka sin försäljnings- och 

serviceorganisation. Antalet säljare och servicetekniker ute på fältet 

är nu nästan en fjärdedel av hela arbetsstyrkan.

divisionen Specialty Rental, som främst hyr ut oljefria 
högtrycks- och tryckluftsapplikationer för användning 
inom industrin. Divisionen blev det första uthyrningsföre-
tag i världen att få en trippelcertifiering för sin efterlevnad 
av internationella standarder inom kvalitet, miljö samt 
hälsa och säkerhet.

Anläggnings- och gruvteknik
Den största händelsen under 2007 för Anläggnings- 
och gruvteknik var förvärvet av Dynapac, 
som är en ledande tillverkare av asfalt-
utläggare och packningsutrustning 
för vägbyggen. 

Den strategiska kopplingen till Atlas 
Copco är utmärkt, eftersom kunder 
och distributörer på infrastruktur-
marknaden får ett ännu bredare 
utbud av produkter.

Affärsområdets eftermarknadsverksamhet har utveck-
lats mycket väl under året. Atlas Copco vann flera stora 
servicekontrakt, som garanterar att den levererade utrust-
ningen får behålla högsta möjliga produktivitet och kvali-
tet under användningen.

Årets produktlanseringar inkluderade en liten borrigg 
för gruvor, en förbättrad, snabbare, bergborr som används 
både för gruvbrytning och vid anläggningsarbeten, samt 
en 10 ton tung hydraulisk hammare, som är världens 
största i serieproduktion.

Industriteknik
Industriteknik fortsatte omorganisera sin produktutveck-
ling och tillverkning. Från att tidigare ha haft två divisioner 
delades affärsområdet under 2006 in i fem divisioner.

Vi har nu flyttat en del av Industritekniks monterings-
verksamhet i Storbritannien till en ny fabrik i Ungern, 
något som sänker kostnaderna och tar oss närmare våra 
kunder i Östeuropa. 

Divisionen CP Vehicle Service 
genomförde två förvärv 
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under 2007. Köpet av Rodcraft-koncernen ger möjlighet 
att växa med nya produkter, medan det mindre förvärvet 
av KTS i Japan stärker vår närvaro på den marknad som 
har näst fl est bilar i världen.

En ny generation av den framgångsrika Tensor-serien 
mutterdragare lades till utbudet av avancerade monte-
ringsverktyg som erbjuder full spårbarhet, vilket uppfyller 
ett stort behov från fordonsindustrin.

Miljöförbättringar och socialt engagemang
Utöver att skapa värde för våra kunder och aktieägare 
strävar vi efter att Atlas Copco ska vara en god medbor-
gare och arbetsgivare i de länder där vi verkar. Den allvar-
ligaste och mest brådskande utmaningen är den miljöpå-
verkan som uppkommer genom vårt arbete med att skapa 
tillväxt. 

För att försäkra oss om att vi kontinuerligt minskar vår 
miljöpåverkan har vi nu defi nierat ännu tydligare miljömål 
för Gruppen och dess bolag. Från och med 2008 har vi 
konkreta mål om att minska våra koldioxidutsläpp från 
fabriker och transporter.

Vår kanske största möjlighet ligger ändå i att minska 
den totala livscykelkostnaden för våra produkter och 
tjänster, det vill säga att de ska ha den bästa miljöeffekten 
och energieffektiviteten på marknaden sett över hela den 
tid de används. 

Vi är stolta över det samarbete som fi nns mellan Atlas Copco 
och våra anställda runtom i världen, i allt från att stödja 
barnhem i Indien till att engagera sig i HIV/AIDS-projekt i 
södra Afrika och donera pengar till organisationen Vatten åt 
Alla, som under åren har hjälpt hundratusentals människor 
att få tillgång till rent dricksvatten.

Det är också uppmuntrande att våra ansträngningar på 
detta område har fått erkännanden från omvärlden. Under 
2007 listades vi som ett av världens 100 mest hållbara före-
tag vid World Economic Forum och blev invalda som ny 
medlem av Dow Jones hållbarhetsindex.

Vi tackar alla intressenter för ert stöd och vi ser fram emot 
ett fortsatt samarbete för att lyckas med utmaningen att 
leverera ytterligare ett rekordår.

Gunnar Brock, VD och koncernchef

Stockholm, 4 februari 2008
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För en renare värld
Oron för den globala uppvärmningen har ökat pressen på företag 

som Atlas Copco att minska utsläppen och fokusera än mer på 

hållbar utveckling. Atlas Copcos kanske största bidrag är samtidigt 

en affärsmöjlighet: en ökande efterfrågan på mer energisnåla 

kompressorer. 

 NÄ R EN ERGI PR ISERNA ST IGER vänder sig 
kunderna till Atlas Copco för att se om deras 
kompressorers energiförbrukning kan minska. 

Kompressorerna står i snitt för 10%, men ibland ända upp 
till 40% av ett företags energikostnad och i bästa fall kan 
Atlas Copco minska energiförbrukningen i en trycklufts-
installation med hela 50%. 

Den största förbättringen kom för cirka tio år sedan då 
VSD-kompressorer (Variable Speed Drive) lanserades, en 
teknik som innebär att kompressorn använder lägsta möj-
liga energiförbrukning. Det kan i sig minska energiför-
brukningen med så mycket som 35%, men det fi nns andra 
förbättringar som också kan göras. 

Undersök systemet
Du kanske tror att luft är gratis? Riktigt så enkelt är det 
inte. Läckor kan minska en kompressors produktion med 
hela 30%. Atlas Copco erbjuder nu AirScanTM, där kundens 
tryckluftssystem gås igenom för att se vilka möjliga bespa-
ringar som kan göras. Dessutom kan kunderna teckna ett 
serviceavtal för att fortlöpande kontrollera systemets 
effektivitet.

Förutom att minska energiförbrukningen erbjuder 
Atlas Copco också energiåtervinningssystem. Kompresso-
rernas överskottsvärme kan värma upp kundernas fabri-
ker. På Atlas Copcos anläggning i Tierp har varmvatten-
kostnaden till exempel sjunkit med två tredjedelar.

Vad innebär utvecklingen på sikt? En ständig produktut-
veckling och en växande marknadsandel för VSD-kom-
pressorer gör Atlas Copcos kompressorer i snitt 1% mer 
energieffektiva varje år. Det kanske inte låter så impone-
rande, men om man ser tillbaka tio år betyder det en hel 
del. Om energiförbrukningen inte hade blivit mer effektiv 
skulle de stationära kompressorer som Atlas Copco sålde 
under 2007 ha förbrukat 2 000 gigawatt-timmar mer elek-
tricitet än de faktiskt gjorde.

En spännande framtid
Marknadspotentialen och möjligheten till att göra en rejäl 
insats för miljön är mycket stor. VSD-kompressorerna står 
för mindre än en fjärdedel av försäljningen, samtidigt visar 
analyser ute hos kunderna att ett byte till VSD-kompressorer, 
ur ett kostnadsperspektiv, är väl motiverad i 70% av alla 
fall. Utmaningen ligger i att utbilda inköpare så att de ser 
till kostnaden för kompressorns hela livslängd och inte 
bara till inköpskostnaden. Genom att byta ut äldre kom-
pressorer kan energiförbrukningens andel av kostnaden 
under kompressorns livslängd minska från 70% till 50%.

Ett växande intresse från tillväxtmarknaderna, både för 
minskad energiförbrukning och miljöfrågor i stort, antyder 
att möjligheterna är stora. Atlas Copco är rustade för att 
dra nytta av en sådan utveckling – och samtidigt göra en 
insats för miljön!

M I L J Ö H Ä N S Y N
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Sparar energi 
i paradiset
Över hela jordklotet 
hjälper Atlas Copco 
sina kunder att spara 
energi. Detta brev 
kommer från företaget 
Société Le Froid i 
Noumea på ögruppen 
Nya Kaledonien, som 
ligger mellan Austra-
lien och Fiji i Stilla 
havet.
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Till berörda parter,

höga kvalitet och vår låga energiförbrukning. Detta är bakgrunden till våra 

framgångar:

regionen hade vi svårt att hålla den tillverkningstakt som krävdes. Dessutom 

behövde vi på allvar diskutera energikostnaderna och kostnaderna för utrust-

ningen. 

Vi bestämde oss för att byta maskiner och göra om tillverkningssystemet för att 

öka produktionen, få optimal och stabil kvalitet på tryckluften (högt och lågt 
kostnader och lägre energiförbrukning. 

VSD-kompressorer från Atlas Copco, ZD Xtend 1200, som uppfyllde våra krav på 

tryckluftens kvalitet. Dessa kunde ersätta både våra gamla kompressorer för 

högt tryck och alla sex kompressorerna med lågt tryck! 
mellan Z- och D-elementen, vilket sparade utrymme och höll ned installations-

kostnaderna.

största vinsterna är energikonsumtionen: energikostnaden för våra kompressorer 

har sjunkit med 30.4%. 

Dessutom har vi fått förbättrad kvalitet på tryckluften, ett stabilt tryck och 

lägre underhållskostnader. (Bara två dagar per år!!) Vi tänker nu fortsätta på den inslagna vägen. Med ett system för återvinning av 
sparing på upp till 50%.

Loic Le Doussal
Fabrikschef

Société Le Froid
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 JOHANNESBURG har hit-
tills haft ett begränsat 
utbud av allmänna 

kommunikationer. Gau-
train ska ge pendlarna ett 
alternativ till bilen och 
minska bilköerna mellan 
Johannesburg och Pretoria. 
Projektet anses vara något 
av ett skolexempel för den 
unga sydafrikanska demo-
kratin. 

Bombela Consortium 
heter entreprenören som 

under fyra och ett halvt år ska bygga den nya järnvägen. 
Från Marlboro, en förort norr om Johannesburg, till 
stadskärnan i Pretoria sköts borr- och sprängningsarbetet 
av Eire Contractors.

Borr- och sprängningsspecialister 
Platschefen Rajen Govender började arbeta i Gautrain-
projektet i mars förra året. Govender har varit anställd på 
Eire Contractors under några år. Han berättar att Eire 
Contractors grundare och VD John Moffatt startade före-

 Sydafrika

Snabbt och tyst när 
sydafrikanska Gautrain byggs
Ett populärt diskussionsämne i Sydafrika de senaste åren har varit Gautrain-

projektet. Gautrain är namnet på en 80 kilometer lång snabbjärnväg som 

byggs i provinsen Gauteng. När järnvägen är klar kommer den att länka sam-

man Johannesburg, Pretoria och fl ygplatsen OR Tambo International. 

M I L J Ö H Ä N S Y N

taget 1988 som specialister inom borrning och sprängning. 
Huvudkontoret ligger i New Germany men företaget är 
verksamt i hela landet. Under sina 20 år i branschen har 
företaget vuxit från att ha två maskiner och ett kontrakt 
till en maskinpark på 30 borrvagnar samt utrustning som 
tryckluftsspett och emulsionstankbilar.

Det nya snabbtåget ska tas i bruk senast 2010, då fotbolls-
VM spelas i Sydafrika. Med mindre än två år kvar känner 
byggföretagen pressen på sig att leverera hög kvalitet på 
utsatt tid.

För Eire Contractors är borrningen och sprängningen 
en utmaning eftersom den nya järnvägen byggs i tätbefol-
kade förorts- och industriområden där kraftigt buller från 
bergborrning inte är acceptabelt.

För att bli klara i tid måste Eire arbeta tvåskift. Första 
skiften är mellan 06.00 och 14.00 och andra mellan 14.00 
och 22.00, eftersom något arbete nattetid inte är tillåtet. 
Det fi nns också bullergränser som byggföretagen inte får 
överskrida. 

Lösningen för Eire blev att använda Atlas Copcos ljud-
dämpade borrigg SmartRig ROC D7 C, där borren är 
omsluten av en ljuddämpande kåpa. Borrens ljudnivå är 
bara 80 dB, vilket är väsentligt lägre än riggar utan ljud-
dämpning. 

8 A T L A S  C O P C O  2 0 0 7

” Tack vare vår ljuddämpade 
SmartRig störs inte omgiv-
ningen av vårt arbete.”
Rajen Govender, platschef, 

Eire Contractors

Hatfi eld

Pretoria Station

Centurion

TSHWANE

Midrand

Marlboro

Sandton
Rhodesfi eld

Rosebank
OR Tambo
International
Station

Johannesburg
Park Station

JOHANNESBURG
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När Atlas Copcos utsända besökte platsen arbetade Smart-
Rig ROC D7 C knappt 60 meter från en kontorsbyggnad.

”Tack vare vår ljuddämpade SmartRig störs inte om-
givningen av vårt arbete”, berättar Govender.

Eires borrteam borrar sprängbäddar på 12 till 13 meter 
med en sprängbelastning på 2.5 gånger 2.5 meter. Berget 
består främst av granit med inslag av sandsten. Vibrations-
risken gör att borrbits större än 89 millimeter inte kan 
användas. Hålens djup varierar mellan 3 och 17 meter.

Eire började arbetet med Gautrain-kontraktet i mars 
2007 och de har haft sin SmartRig sedan augusti samma år. 
Sedan dess har maskinen testats under tuffa förhållanden.

”Hittills är vi mycket nöjda”, fortsätter Govender.
Atlas Copcos utrustning är känd för att underhållet kan 

skötas enkelt och den ljuddämpande kåpan är utformad så 
att den inte försvårar servicen.

”Själva borrtekniken måste modifieras en smula, efter-
som man inte ser borrstången arbeta”, säger Govender som 
i samma stund berättar att operatörerna snart vande sig 
vid den nya metoden.

Jämnare borrning
”Jag uppskattar också den automatiserade borrfunktio-
nen”, tillägger Govender. ”Den gör att vi slipper problem 
med överborrning.”

Operatören anger bara önskat håldjup i maskinens 
datorstyrda Rig Control System (RCS), så sköter maski-
nens automatiska borrstålsmatare resten. Den kan också 
dra upp 7.14-metersstången när en borromgång är klar. 
RCS-systemet anpassar kraften och matningen till förhål-
landen i berget, vilket ger en jämnare borrning och mins-
kat slitage. Operatören kan därför ägna sig åt annat, som 
att slipa borrkronor på den slipmaskin som finns på riggen.

En annan fördel med riggen är att den ger en jämförelse-
viss snabb penetration i kombination med vanligt borrstål. 

Riggen är utrustad med en Atlas Copco C 106 skruvkom-
pressor, vilket ger ett maximalt arbetstryck på 10.5 bar och 
270 kubikfot per minut (cfm).

Den vattenkylda dieselmotorn, en Caterpillar på 168 kW, 
uppfyller gränsvärdena för Steg III, vilket ytterligare 
minskar buller och avgaser.

Specialutbildning
Eires tekniker, som ansvarar för underhållet av den nya 
borriggen, har nyligen varit i Sverige för specialutbildning 
på ROC D7 C.

Atlas Copco passade på att byta några ord med en av 
Eires SmartRig-operatörer, Herbert Gwabeni. Han har 
arbetat på Eire i 19 år och har bred erfarenhet av utrust-
ning både från Atlas Copco och från andra företag.

”Det här är nog den bästa maskin jag jobbat med. Den 
är enkel att köra och den bekväma hytten gör operatören 
mindre trött”, säger han.

Man ser bra från hytten. Joystick-kontrollerna och de 
programmeringsbara borreglagen gör att operatören får 
högre precision. Som operatör uppskattar han förstås 
också den relativt låga bullernivån i ROC D7 C.

John Moffatt, VD och grundare, är också nöjd med den 
nya riggen: ”Atlas Copco har tagit reda på exakt vad som 
krävs för den här typen av arbete. Jag gillar deras omsorg 
om detaljerna”, sammanfattar han.
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Kina

 Energi från marken 
 driver luftkonditioneringen
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I Peking får fastighetsutvecklare bidrag från staten om huset 
förses med bergvärme.
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 SEDA N JA N UA R I 2007 får vanliga värmepannor inte 
längre installeras i bostäder i provinsen Liaoning i 
norra Kina – i stället satsar man på bergvärme. I 

Peking kan byggföretag få statliga subventioner om de för-
ser nybyggda hus med bergvärmesystem. De senaste åren 
har bergvärme använts alltmer i Kina, bland annat i Shan-
dong men också i andra provinser. 

En ledande aktör inom bergvärme är fjärde prospekte-
ringsteamet på Shandongs enhet för kolgeologi i Weifang, 
som specialiserat sig på att prospektera, utvinna och 
forska kring kol, kolbäddsmetan och andra naturresurser. 
Organisationen är uppdelad i fyra grenar: geologiska 
undersökningar av kolfyndigheter, geoteknik, maskintill-
verkning och bergvärmedriven luftkonditionering.

Tio borriggar
Teamet började arbeta med geotermisk teknik 2004. Då 
köptes tio brunnsborrningsriggar från Atlas Copco, som 
spelar en mycket viktig roll för spridningen av bergvärme-
projekten. ”Tack vare stödet från Atlas Copco är vi nu en 
av de tre största leverantörerna av bergvärme i Kina”, 
berättar Liu Zhigang, biträdande chef för det geotekniska 
institutet Weifang Lumei.

I all brunnsborrning använder de idag utrustning från 
Atlas Copco. Teamet har också ett antal inhemskt tillver-
kade, mindre borriggar som används för att borra i mjuka 
jordlager.

Effektivitet
”Den tekniska servicepersonalen på Atlas Copco är entu-
siastisk, seriös och de motsvarar våra krav”, säger Liu. 
”Tidigare använde vi rotationsborrning, men det var inte 
så effektivt och fungerade inte i alla jordlager. Efter att ha 
testat oss fram kan vi konstatera att Atlas Copcos produk-
ter är mycket effektiva – och för oss betyder det att vi blir 
mer lönsamma.”

M I L J Ö H Ä N S Y N

I takt med att miljöfrågorna blir allt viktigare har den kinesiska reger-

ingen vidtagit en rad åtgärder för att spara energi och minska utsläp-

pen. Atlas Copco erbjuder sina kinesiska kunder miljövänlig och 

energisnål utrustning.
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Liu Zhigang, 
biträdande chef 
för Weifang 
Lumeis geotek-
niska institut.

Bergvärme 
Intresset för bergvärme, även 
kallad geotermisk energi, ökar 
världen över. Den återvinnings-
bara energi som lagrats under 
en konstant temperatur i berget 
används till uppvärmning på vin-
tern och avkylning på sommaren. 
Geotermisk luftkonditionering är 
en miljövänlig teknik med stor 
potential. 

KYLIGT

VARMT

VARMT

KALLTxx–xxx meters
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Nederländerna

 Växtkraft!

Det kan vara skadligt för miljön, farligt för oss människor, 

men är samtidigt oerhört viktigt för allt liv på vår planet: 

Koldioxid (CO2) är växternas ”mat”, den behövs i foto-

syntesen, som skapar det syre vi människor andas. 
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 FÖR N EDER LÄ N DERNA, med 10 000 hektar odlingar, 
är behovet av koldioxid stort. Frågan är: Hur kan 
de holländska växthusen förses med tillräckligt med 

koldioxid till en rimlig kostnad? 
Linde Gas Benelux och dess 

partners leder ett ambitiöst pro-
jekt, kallat växthusprojektet, som 
inte bara är kostnadseffektivt för 
växthusodlarna utan också ekolo-
giskt vettigt.

Koldioxid som annars skulle 
släppas ut i luften återanvänds och 
ger näring åt bland annat rosor, 
tomater och sallad. För att genom-
föra projektet skapade Linde Gas 
Benelux och byggföretaget Volker-
Wessels konsortiet OCAP. Före-
taget köper koldioxid från Shells raffinaderi och kemi-
fabrik i Pernis (till en början 170 000 ton per år), utanför 
Rotterdam. 

”Idén är mycket enkel: varje dag släpps en mängd koldi-
oxid från Shell ut i luften. Vi kom på ett sätt att ta till vara 
den”, förklarar Piet van Heteren, chef för externa projekt 
på Linde Gas Benelux.

Mer än 200 kilometer rör
Ett stort distributionsnät med rör levererar gasen till 
växthus i två av landets ledande odlingsområden. Än så 
länge har omkring 500 växthusodlare anslutit sig till det 
210 kilometer långa gasnätet, som till största delen ligger 
under jord.

Idén att distribuera koldioxid på det här viset har funnits 
ett bra tag, men den blev verklighet först 2004, när Volker-
Wessels och Linde Gas Benelux tog på sig de stora investe-
ringskostnader som projektet innebar.

Van Heteren förklarar att projektet krävde en hel del 

planering och förberedelser. ”Hur många växthus skulle 
vi behöva ansluta för att kunna gå runt? Hur mycket kol-
dioxid skulle de förbruka?”

Varje centimeter i en begagnad oljeledning, 85 kilometer 
lång och 65 centimeter i diameter, undersöktes. Denna 
huvudledning innehåller också en buffert för att kunna 
hantera variationer i efterfrågan på koldioxid (i växthusen 
förbrukas bara koldioxid mellan klockan 6 och 18 på 
dagarna). 

Skruvar ned värmen
Projektet har en rad fördelar, både ekologiska och ekono-
miska. Först och främst stora miljövinster, då odlarna inte 
längre behöver elda för att få koldioxid. Utsläppen har 
också minskat kraftigt eftersom Shell i Pernis inte längre 
släpper ut tonvis med koldioxid, utan återvinner gasen.

Det finns också ekonomiska fördelar: tidigare behövde 
odlarna värma upp växthusen, även mitt i sommaren, för 
att ge växterna näring. Idag produceras koldioxid mer 
kostnadseffektivt och efterfrågan kan anpassas mer flexi-
belt. Vintertid kan odlarna precis som tidigare använda 
den gas som kommer från uppvärmningen, medan de på 
sommaren i stället kan köpa koldioxid mer kostnads-
effektivt från OCAP. 

”Förut handlade det om att elda, elda, elda. Idag räcker 
det med att öppna gaskranen”, säger van Heteren. Samti-
digt sparas sammanlagt 95 miljoner kubikmeter naturgas.

Växthusprojektet har dessutom förbättrat odlarnas 
avkastning och kvalitet. Vissa rosodlare i regionen har 
ökat sina skördar med 40%.

Samarbete hela vägen
I OCAP-projektet ansvarar Linde Gas Benelux för trans-
porten och hanteringen av gasen. ”Lite förenklat kan man 
säga att vi sköter allt som har med gaskomprimeringen att 
göra”, förklarar van Heteren. Till kompressorstationen, 
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Piet van Heteren, 
Chef för externa 
projekt på Linde Gas 
Benelux.
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som ligger vid Shell Pernis, valde Linde Gas Benelux tre 
kompressorer från Atlas Copco (fyrstegs GT050). Kom-
pressorerna arbetar i tryckintervallet 11 till 21 bar och 
komprimerar den koldioxid som sedan distribueras genom 
ledningarna till växthusen. 

En framtida källa?
Efter framgången med växthusprojektet undersöker 
OCAP om det finns förutsättningar för liknande projekt 
i andra delar av Nederländerna, exempelvis till jordbruks-
området söder om Amsterdams stora flygplats Schiphol. 
”Säkert blir det liknande projekt i framtiden, åtminstone i 

en mindre skala, men problemet vi ständigt återkommer 
till är var vi kan finna en lämplig koldioxidkälla.” 

Linde Gas Benelux i korthet
År 1907 började ett företag vid namn Hoek tillverka små 
gruvlok i den holländska staden Schiedam. Hundra år 
senare, som Linde Gas Benelux, tillhör de ett av de största 
världsomspännande företagen inom teknisk och medi-
cinsk gas (Linde AG). Företagets 700 anställda i Benelux-
länderna producerar och levererar 200 gaser och gas-
blandningar i olika kvantiteter och renhetsgrader.
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Nya kompakta 
generatorer för uthyrning
GEN ER ATOR ERNA i Atlas Copcos QAS-sortiment är 
kända för sin tysta drift, som är lägre än vad som fast-
ställts i det europeiska bullerdirektivet. Nu introduce-
rar Atlas Copco fyra nya små modeller för uthyrnings-
sektorn. Samtliga modeller uppfyller de senaste 
europeiska standarderna för utsläppsnivåer. 

Mindre och mer miljövänliga
Det nya sortimentet har ett mycket kompakt och 
robust hölje, och de är upp till 40% mindre än tidi-
gare modeller. De har samtidigt konstruerats för att 
leverera samma kraft oavsett förhållanden – de ger 
100% kraft vid temperaturer på upp till 45 °C och på 
1 000 meters höjd.

Dimensioneringen av generatorerna, och ett upp-
graderat luftfi ltersystem, gör att serviceintervallet lig-
ger på 500 timmar – ändå är motoroljan i bra skick.

För att förebyggande service ska vara så effektiv 
som möjligt är samtliga servicepunkter lätta att 
komma åt, antingen genom dörren eller genom en 
borttagbar panel. De olika avtappningspunkterna 
och en manuell oljeavtappningspump är standard på 
de nya modellerna.

Nya slipmaskiner
DE N YA SLI PM ASK I N ERNA från Atlas Copco är mycket 
kraftfulla, med en smörjfri motor som levererar 
samma höga effekt, dag efter dag. Även när operatö-
rerna utsätter maskinen för stora påfrestningar får de 
ut högsta möjliga varvtal tack vare en inbyggd varv-
talsreglering.

Slipmaskinerna har samma vikt och storlek som 
föregångarna men ger nästan dubbel effekt. Exempel-
vis har en maskin som bara väger 0.5 kilo en effekt på 
500 watt. Trots den avsevärt utökade effekten är luft-
förbrukningen och bullernivån densamma.

Nytt vinkelhuvud
Serien har ett nytt system som löser de temperatur- 
och läckageproblem som är vanliga hos verktyg med 
vinkelhuvud. Lösningen 
består både av en special-
designad tätning och ett 
patentsökt kylsystem, 
som har fem års garanti.

Trots den höga effekten 
hos de nya slipmaskinerna 
är de överraskande tysta. Bull-
ret har minimerats på tre sätt: Den patente-
rade motordesignen har medfört en märkbar 
sänkning av ljudnivån, utluften leds via en ljud-
dämpare på verktygets baksida, och slutligen ström-
mar luften ut genom en slang, vilket också bidrar till 
en tystare gång.
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Amerikansk stororder inom 
geotermiska branschen 
AT LAS COPCOS N Y FÖRVÄ RVA DE amerikanska 
dotterbolag Mafi -Trench har tagit emot en 
order på fl era miljoner dollar från Enel North 
America. Ordern gäller sex turboexpander-
generatorer, som ska driva miljövänliga geo-
termiska kraftverk och producera tillräckligt 
med energi för en medelstor stad. 

Ordern är den största hittills för Mafi -
Trench. ”Vi ser en stor potential för Mafi -
Trenchs produkter för kunder på marknaden 
för förnyelsebar energi och särskilt inom den 
geotermiska branschen”, säger Ronnie Leten, 
chef för affärsområdet Kompressorteknik. 
Maskinerna kommer att användas i geoter-
miska kraftverk i Stillwater och Salt Wells i 
Nevada, USA.
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 Kina

Inget liv utan vatten

Mer än en miljard människor saknar till-

gång till rent dricksvatten. Varje dag dör 

tusentals barn, de fl esta under fem år, av 

sjukdomar som skulle kunna förhindras om 

de bara hade rent vatten. Som väl är arbe-

tar fl era organisationer med att öka till-

gången till rent vatten, och en av dem star-

tades på Atlas Copco.
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 FÖR EN TA NAT ION ERNA har deklarerat att åren mel-
lan 2005 och 2015 ska vara ett ”Water for Life”-
decennium, då kvaliteten och tillgången på vatten 

ska öka världen över. Enligt WHO:s beräkningar skulle 
bättre vatten, ökad sanitet och hygien minska diarrésjuk-
domar som kolera och dysenteri med mellan en fjärdedel 
och en tredjedel. 

Medarbetarstyrd organisation
Mer än tjugo år tidigare startade anställda på Atlas Copco 
en egen organisation, kallad Vatten åt Alla. Sedan starten 
1984 har de lyckats ge fler än 800000 människor tillgång 
till rent dricksvatten. 

Vatten åt Alla samarbetar med opolitiska hjälporganisa-
tioner och finansierar olika vattenprojekt. I Tibet samar-
betar Vatten åt Alla med Svensk-tibetanska skol- och kul-
turföreningen. Föreningens huvudsyfte är att förbättra 
utbildningsmöjligheterna för barn i Tibet, men med stöd 
från Vatten åt Alla har de kunnat bygga brunnar med 

dricksvatten i tre skolor. Dessa brunnar används inte bara 
av barnen utan också av andra byinvånare i närheten. 

Vatten åt Allas första projekt initierades av två Atlas 
Copco-anställda som sett följderna av en katastrofal torka 
i Peru. Organisationen har sedan dess arbetat med att få 
fram rent dricksvatten till behövande i länder som Kenya, 
Sudan, Burkina Faso, Indien och Afghanistan. 

Idag har Vatten åt Alla mer än 1 000 medlemmar, som i 
genomsnitt bidrar med cirka 50 kronor från sina månads-
löner. För varje bidrag som en anställd gör skänker sedan 
Atlas Copco-gruppen motsvarande belopp.

Alla projekt följs noga av Vatten åt Allas styrelse, som 
ser till att medlemmarnas pengar används på bästa sätt.

Vatten åt Alla har flest medlemmar i Sverige, men fören-
ingen har filialer även i Storbritannien och Belgien och fler 
länder är på väg att ansluta sig. 
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Kanske kan man inte leva av bröd allena, men bröd spelar 

onekligen en viktig roll som livsmedel. Kommersiella bagerier 

bakar olika sorter dygnet runt till restauranger, institutioner 

och hushåll.

 USA

Gott bröd, mindre energi
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N Ä R A K U N D R E L AT I O N E R
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 ÄV EN OM LÖNSAMHETEN

förstås är viktig har 
åtminstone ett av de 

större amerikanska brödföretagen 
inte tappat kontakten med sitt 
ursprung. ”På Pepperidge 
Farm kallar vi oss fortfa-
rande för bagare och inte 
tillverkare eller brödprodu-
center”, säger Noel Skwiot. 
”Vi råkar bara baka ovan-
ligt mycket bröd.”

Noel Skwiot, projektingen-
jör på bageriet Pepperidge Farm i Bloomfi eld, 
Connecticut, ansvarar för att arbetet löper så 
smidigt och effektivt som möjligt. ”Jag arbetar 
med alla möjliga projekt, från miljö- och säkerhetsfrågor 
till ny utrustning”, förklarar han. Inom hans ansvarsom-
råde ligger anläggningens tryckluftssystem. ”Tryckluften 
är en kraftkälla, precis som el eller gas. Vi behöver tryck-
luft för att produktionen ska fungera och vi behöver ett 
system vi kan lita på. Med tryckluftens hjälp fl yttas till 
exempel mjöl från stora silos till olika degblandare. Venti-
ler, stora som 20-litershinkar, öppnas för att mjölet ska 
hamna i rätt blandare och dessa ventilerna styrs av tryck-
luft. Vi har också cylindrar som med hjälp av tryckluft 
fl yttar bröd från bakmaskinerna till transportband och 
paketeringsutrustning.” 

Imponerande syn
Pepperidge Farm har åtta anläggningar där det bakas 
bröd, kakor och kex. Varje anläggning förser sin region 
med bröd. 

Fabriken i Bloomfi eld brukar imponera på besökarna. 
”Vi bakar nästa en miljon limpor i veckan”, avslöjar Noel. 
”Vi har två tillverkningslinor för limpor och en för små-
franskor. På vår snabbaste lina bakar vi rågbröd och giff-
lar. Det är verkligen bakning i toppklass och vår fabrik har 
utsetts till årets brödtillverkare fl era gånger.” 
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Pepperidge Farms anläggning i Bloomfi eld, 
Connecticut, levererar fl era slags bröd till 
invånarna i nordöstra USA. Utbudet 
säsongsanpassas och när somma-
ren kommer ökar efterfrågan på 
bland annat korvbröd och 
hamburgerbröd.

elanvändningen till att identifi era energislukande läckage. 
Det vi får fram presenteras i en rapport med rekommende-
rade förändringar av utrustning och arbetsrutiner.”
Vi frågar Skwiot om han skulle rekommendera Atlas 

Copcos utrustning till en kollega eller vän. 
”Gärna. Vi använder nästan bara Atlas Copcos 
kompressorer på Pepperidge Farm. Vi får bra 
service när det behövs och om ett trycklufts-
system skulle sluta fungera kan vi snabbt 

koppla in mobil utrustning från Atlas Copco.” 
Så även om vi inte lever på bröd allena kan Noel 

Skwiot och de andra på Pepperidge Farm fortsätta se till att 
det fi nns nybakat bröd på bordet.

N Ä R A K U N D R E L AT I O N E R
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För en anläggning av den här storleken är förstås energi-
förbrukningen alltid aktuell. För tillfället arbetar Noel 
tillsammans med Connecticut Light and Power (CL&P) 
och med belysningsföretag om energisnål belysning. 
Pepperidge Farm arbetar också tillsam-
mans med Atlas Copco Compressors för 
att minska tryckluftssystemets energi-
kostnader. 

”Vi undersöker energianvändningen 
på Pepperidge Farms fabrik i Bloomfi eld”, 
berättar Marlon Contreras, försäljningsin-
genjör på Atlas Copco Compressor Center i New England. 
”Vi utvärderar hela tryckluftssystemet, från den faktiska 

Kapacitet att lita på
 Samtliga Pepperidge Farms anläggningar använder 
kompressorer från Atlas Copco. I Bloomfi eld fi nns två 
stycken ZR110 oljefria vattenkylda luftkompressorer, 
var och en med en FD kyltork och en ZR45 oljefri vat-
tenkyld kompressor med kyltork. ”Vi kör i regel alla 
kompressorer när behovet är stort”, förklarar Noel 
Skwiot. “För tillfället har vi ingen VSD-kompressor, 
men vi är intresserade av den energibesparing som vi 
skulle kunna få.”
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 Slovakien

Utrustar en av världens mest 
produktiva bilfabriker
Det fi nns en ny biltillverkare i Europa: Kia. Snart producerar de 300 000 bilar 

per år i sin nya fabrik i Slovakien. För att få så hög kvalitet och produktivitet 

som möjligt valde den koreanska ledningen att samarbeta med Atlas Copco. 
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 MEN VA RFÖR VA LDE K I A ett svenskt företag när 
de skulle utrusta sin koreanska fabrik i Slova-
kien? Jo, eftersom Atlas Copcos olika mark-

nadsbolag samarbetar globalt, kunde Kia både erbjudas 
en koreansk projektledare som de litade på och samtidigt 
få tillgång till en stark lokal organisation i Slovakien.

JinWoo Park har inte stängt av sin mobiltelefon på två 
år. Så länge har han varit utlånad från Atlas Copco Korea. 
När Hyundai-Kia-gruppen valde Atlas Copco som leve-
rantör av utrustning till företagets första fabrik i Europa 
ville de ha någon som förstod biltillverkning, som kände 
företaget väl och som dessutom talade fl ytande koreanska. 
JinWoo passade perfekt. 

Fabriken i Žilina, 20 mil nordost om huvudstaden 
Bratislava, är enorm; en kilometer i ena riktningen och två 
kilometer i den andra. När den når full kapacitet ska den 
producera en bil i minuten, eller 300 000 bilar om året. Kia 
har höga ambitioner: den europeiska fabriken ska bli den 
mest produktiva i världen med en produktion på upp till 
100 bilar per anställd och år.

Problemlösare
Sang-Ho Moon, som ansvarar för Kias produktion i Slova-
kien berättar: ”Fördelen med att JinWoo Park är på plats är 
att han har kunnat hjälpa oss lösa problem.” Atlas Copcos 
representant har funnits på plats från första början; han har 
valt utrustning till monteringslinan, valt rätt verktyg till de 
olika stationerna och strömlinjeformat monteringslinan.

Kia har höga kvalitetsmål. De gör kontinuerliga kvali-
tetskontroller, från leveransen av delar till att kontrollera 
den färdiga bilen. ”Min ambition är inte bara att erbjuda 
verktyg utan också kunskap”, förklarar JinWoo. ”Till en 
början var Kia mest intresserade av pneumatiska verktyg 
och de insåg inte vilka fördelar de kunde få med elverktyg.” 
För att visa fördelarna anordnade det lokala marknadsbo-
laget visningar och satte upp testinstallationer. Resultatet 
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Atlas Copco har levererat mer än 500 verktyg till monterings-
linan. Den starka lokala organisationen har inneburit att 
Atlas Copco kunnat 
erbjuda en hög servi-
cenivå med en tekniker 
som på heltid hanterar 
kalibrering och före-
byggande underhåll. 

Arbetet är dock 
långt ifrån klart. På 
andra sidan den tjeck-
iska gränsen byggs 
ännu en bilfabrik. Där 
ska Hyundai-bilar till-
verkas i en fabrik som 
ska ha samma kapaci-
tet som KIA-fabriken. 
Det goda samarbetet i 
Slovakien har redan 
resulterat i en beställ-
ning på 450 Atlas Copco-verktyg till den tjeckiska fabriken.

Det ser inte ut som om JinWoo kan stänga av sin mobil-
telefon än på ett bra tag.

blev att Kia bytte till elverktyg och förändringen överträf-
fade alla förväntningar: det var inte bara kvaliteten som 
förbättrades utan också montörernas arbetsmiljö.

Totallösningar med extra värde
Men, Atlas Copcos arbete var inte klart bara för att alla 
verktyg fanns på plats: att fi njustera en så här stor fabrik 
tar tid. Även om testproduktionen startade i juni 2006, var 
det inte förrän i december som den första bilen rullade ut 
ur fabriken. Det var ändå bara början. Efter två månader 
fanns ett andra skift på plats, men innan fabriken når sin 
fulla kapacitet tar det ytterligare något år. 

JinWoo och en representant från Kia inspekterar konti-
nuerligt monteringslinorna. Då föreslår JinWoo olika för-
bättringar och nya tekniska lösningar. Hans syfte är alltid 
att ge kunden ett extra värde genom att tillhandahålla hel-
hetslösningar. ”Det är en utmaning att övertala kunden att 
testa nya, bättre lösningar. Naturligtvis är det samtidigt 
mycket tillfredsställande när mina råd leder till högre pro-
duktivitet eller bättre ergonomi.” 

JinWoo arbetar nära Radim Němeček, som är Business 
Line Manager för fordonsindustrin på det lokala mark-
nadsbolaget i Östeuropa, och tack vare deras nära samar-
bete känner JinWoo att han ingår i teamet i Slovakien. 

N Ä R A K U N D R E L AT I O N E R

Hyundai-Kia Automotive Group rankas som den sjätte 
största biltillverkaren i världen och de sålde mer än 3.7 mil-
joner bilar under 2006. Målet är att ligga på femte plats före 
2010.

Kia är ett av varumärkena och det är ett av de snabbast 
växande märkena i Europa. 2006 byggdes en fabrik i Žilina, 
Slovakien, för produktion av två modeller. År 2010 kommer 
fabriken i Slovakien att ha cirka 3 000 anställda och tillverka 
300 000 bilar om året. 

Fabriken i Slovakien är en av världens modernaste. Det lång-
siktiga målet är att öka kvaliteten. Ett antal utmärkelser, bland 
annat J. D. Powers kundundersökning som gav Hyundai en 
tredjeplats strax efter Lexus och Porsche, vittnar om att de 
är på god väg.

Kia har sju fabriker världen över, Hyundai har dubbelt så 
många. Atlas Copco levererar verktyg och produktivitets-
höjande lösningar till dem alla.

Verktyg till ett av världens mest snabbväxande bilföretag
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JinWoo Park, försäljningsingenjör, Atlas 
Copco Korea, tillsammans med Il Kwon 
Heu, chef för slutmontering och Sang-Ho 
Moon, chef för Kia Slovakien.

Bratislava

SLOVAKIEN

UNGERN

POLEN

TJECKIEN

Žilina
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Naturgasledningarna mellan Kanada och USA går genom olika terräng. 

Den senast beställda är 25.7 kilometer lång och går längs havsbotten 

in till staden Boston.

 GASLEDN I NGA R LÄ NGS H AVSBOT T EN finns över 
hela jorden, men de kan ändå inte byggas på 
samma sätt överallt. Detta framgår tydligt om 

man ser på den naturgasledning som nyligen dragits från 
Kanada till Boston. Ledningen är 61 centimeter i diameter 
och löper via en plattform ute till havs längs med havsbotten 
på, som mest, 88 meters djup. Området är marinbiologiskt 
känsligt och det ställdes strikta krav för att naturgasled-
ningen skulle påverka miljön som lite som möjligt.

Inspektion på djupet
Innan naturgasen kunde släppas på i ledningen behövde 
den rengöras och tömmas på vatten. En väl beprövad metod 
är att låta en tryckluftsstyrd ”pig” (pipeline inspection 
gauge), passera genom ledningen och göra rent den. Ren-
göringen inspekterades sedan med en kamera som skulle 
kontrollera att ledningen var felfri.

Något som visade sig vara en utmaning för entreprenören 
Weatherford International från Houston var att ledningen 
först behövde neutraliseras med kväve och sedan med 

kemikalier innan den kunde tas i bruk. Dessutom låg hela 
den 25.7 kilometer långa ledningen på havsbotten. För att 
kunna föra f lera ”pigar” med kväve genom den långa 
ledningen krävdes ett mycket kraftigt tryck. Tryckluften 
behövde inte bara vara komprimerad, utan också helt ren – 
100% fri från olja. 

Weatherford International kontaktade Atlas Copco 
Prime Energy inom divisionen Specialty Rental, för att 
få tekniskt stöd och kompressorer som skulle klara detta 
komplexa arbete. Ledningen måste rengöras från havssidan, 
vilket innebar att kompressorerna behövde placeras ute till 
havs, på en ponton stor nog att rymma dem alla. 

Tufft schema
Det krävdes 11 mobila dieselkompressorer för att klara 
jobbet. Förutom att kompressorerna kunde garantera 
100% oljefri luft hade de ytterligare en miljöfördel: de 
var utrustade med ett läckageskydd, så om det skulle 
uppstå läckage från en motor eller en kompressor skulle 
spillet fångas upp och inte riskera att komma ut i den 

 USA

Pipeline på havs-
botten rengjordes 
och inspekterades 
med tryckluft

N Ä R A K U N D R E L AT I O N E R
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känsliga marina miljön utanför Boston.
Atlas Copco Prime Energy, som äger värl-

dens största hyresfl otta med oljefria kompres-
sorer, fi ck bara två veckor på sig för att färdig-
ställa arbetet, så det krävdes en detaljerad 
planering innan kompressorerna kunde 
skeppas ut. Kompressorerna behövde natur-
ligtvis vara i Bostons hamn på utsatt tid, men 
Weatherford Internationals personal behövde 
också lära sig sköta underhållet av kompres-
sorerna ute till havs. 

”Ett sådant här projekt kräver en del fram-
förhållning”, säger Vince Catanzaro, chef för 

Atlas Copco Prime Energys nordöstra distrikt. ”Att arbeta 
ute till havs är dessutom mer krävande, då säkerhetsföre-
skrifterna är tuffare både vad gäller person och miljö. 
Logistiken får inte heller brista. Har du glömt en koppling 
eller en reservdel så försenas projektet en halv dag.”

Som väl var kunde projektet avslutas i tid och, vilket var 
än mer viktigt, kunden blev helt nöjd. 

N Ä R A K U N D R E L AT I O N E R
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Vince Catanzaro, 
chef för Atlas 
Copco Prime 
Energys nord-
östra distrikt. 

25.7 km lång 
ledning på havsbotten

Atlanten 

Boston
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 PAV LOVO P OSA D ligger i en stad 
med samma namn, två tim-
mars bilresa från Moskva. 

Företaget, som grundades 1795, är 
världens äldsta fabrik för tillverk-
ning av yllesjalar. Pavlovo Posad är 
inte bara stolta över sin historia 
utan kan också skryta med att en av 
grundarna helgonförklarats tack 
vare sitt omfattande välgörenhets-
arbete. 

Pavlovo Posad har 2 000 olika 
mönster som tillverkas i den 
egna anläggningen. Företagets 
designers skapar nya, attrak-

tiva mönster, ofta med inspiration från naturen. De nya 
mönstren ritas för hand på papper. Eftersom de är symme-
triska räcker det med att rita en fjärdedel av sjalen; resten 
kopieras från den första sektionen. När mönstret är klart 
överförs det till silkscreen-schabloner, en för varje färg. 
Vjatjeslav G. Dolgov, vice VD berättar: ”Mönstren skiftar, 
men ofta kommer de traditionella mönstren tillbaka.”

Miljömedveten hållning
Ullen kommer från Ryssland, Australien och Nya Zee-
land. Silket importeras från Kina. Allt annat görs i den 
egna fabriken, från att spinna och väva till att knyta de 
sista knutarna. 

De sjalar som tillverkas med moderna metoder har mellan 
9 och 25 färger. De mer exklusiva sjalarna, som tillverkas 

Ryssland

En stolt historia 
och ljus framtid

Ryska sjalar är kända över hela världen för sina vackra mönster och 

klara färger. Kvinnor i alla åldrar använder dem, inte bara för att hålla 

kylan borta. Företaget Pavlovo Posad har tillverkat sjalar i två hundra 

år och är den enda tillverkaren som överlevde ryska revolutionen.

N Ä R A K U N D R E L AT I O N E R
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mer hantverksmässigt, kan ha upp till 50 färger. ”Vi använ-
der datorstöd när vi väljer färger till våra sjalar, annars 
kan det vara svårt att hålla färgerna likadana över tiden. 
När vi väljer färg är vi också noga med att välja sådan som 
inte skadar miljön.”

Under 1995 påbörjades en modernisering av anlägg-
ningen, både för att höja produktiviteten och för att göra 
produktionen mer miljövänlig. De gamla tryckpressarna 
ersattes då av nya från italienska Reggiani. 

Det goda samarbetet mellan Reggiani och Pavlovo Posad 
resulterade i att Reggiani rekommenderade Atlas Copcos 
VSD-kompressor (Variable Speed Drive) till tryckluftssys-
temet. VSD-kompressorer förbrukar upp till 35% mindre 

energi än traditionella 
kompressorer, vilket 
stämmer väl in på Pavlovo 
Posads miljövänliga pro-
fi l. Innan Pavlovo Posad 
fattade beslut gjorde de 
egna efterforskningar och 
företagets utvecklings-
chef Pavel B. Emeljanov 
är nöjd med valet. ”Ett bra 

serviceerbjudande är ett skäl till att 
Atlas Copco slår andra kompressor-
tillverkare och vi rekommenderar 
gärna Atlas Copco till andra företag.” 

Idag har Pavlovo Posad mer än 
600 anställda och de kan producera 
upp till 150 000 sjalar i månaden 
med olika design, vilket är en 
stor kapacitetsökning gentemot 
tidigare.

Exklusiv gåva
Den typiska kunden är en kvinna 
mellan 20 och 70 år, som antingen 
bär sjalen på huvudet eller lägger 
den över kappan. Sjalarna är också 
uppskattade presenter. Turister köper 
ofta sjalar som souvenirer. Sjalarna 
uppskattas extra mycket i länder 
som Spanien, Italien och Frankrike 
i södra Europa ”Idag säljer vi våra sjalar till 30 länder och 
exporten ökar. Men merparten säljs fortfarande i Ryssland”, 
säger Vjatjeslav G. Dolgov.

Sjalarna syns på 
de berömda ryska 
trädockorna.

Pavel B. Emeljanov, utvecklingschef på
Pavlovo Posad.
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Atlas Copcos hjärta fi nns här i Sverige, där företaget grundades för 135 år sedan. 

 På 1870-talet expanderade Sveriges tillverkningsindustri som aldrig förr. 

Verkstadsindustrin var mycket framgångsrik och innovatörerna var den tidens 

hjältar. Med en liten inhemsk marknad tvingades merparten av de svenska före-

tagen att redan från början investera i export till kunder på den globala marknaden. 

I många fall ses denna tidiga globalisering som en konkurrensfördel för svenska 

företag gentemot den internationella konkurrensen. Det är idag en anledning till 

varför Sverige i förhållande till sin modesta befolkningsmängd har en mycket 

stor andel internationella företag och varumärken. Atlas Copco, Volvo, H&M, 

IKEA, Ericsson, SKF, Scania, Saab, Tetra Pak, och Alfa Laval är bara ett axplock 

av internationella företag med svenska rötter. 

Med svenska rötter

F O K U S PÅ S V E R I G E
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 AR BET ET MED T R A FI K LEDEN NOR R A LÄ N K EN,
som till stor del är byggd under jord i norra 
Stockholm, har kommit en bra bit på väg. Arbetet 

påbörjades 2006 och omfattar bland annat 11 kilometer 
tunnlar. Flera entreprenadföretag arbetar med olika delar 
av projektet, däribland norska Veidekke. 

Företaget har byggt arbetstunnlar. För att borra spräng-
hålen har de använt Atlas Copcos borrigg Boomer XE3 C, 
som är utrustad med ett nytt mekaniserat stånghanterings-
system. Borrstänger matas från ett magasin i takt med att 
riggen borrar allt djupare in i berget, något som tidigare 
sköttes manuellt från en högt placerad servicekorg.

”Den stora fördelen är att det nu räcker med en operatör 
för borrningen. Vi behöver inte ha några medarbetare utan-
för hytten i en bullrig och ibland riskfylld arbetsmiljö”, 
säger Anders Östberg, maskinchef på Veidekke.

Överträffar förväntningar
”Sedan vi började borra med den nya riggen med mekani-
serad stånghantering i mitten av september har vi inte behövt 
ha någon uppe i servicekorgen. Operatörerna är positiva 
till den nya tekniken och borrningen har fungerat väl.” 

Veidekke har erfarenhet av andra projekt där de använde 
en Atlas Copco-rigg med två operatörer. Enligt företagets 
beräkningar är den nya riggen med en operatör och auto-
matisk matning av borrstänger betydligt snabbare. 

”Med nya riggen borrar vi 15% mer i timmen, vilket vi kan 
tacka borrmaskinen COP 3038 och den mekaniska stång-
hanteringen för. Hittills har våra förväntningar överträf-
fats”, sammanfattar Östberg. ”Vi vill vara ledande vad gäller 
produktiviteten och sådana här innovationer hjälper oss 
nå det målet.”

Det mekaniserade stånghanteringssystemet och andra 
innovationer från Atlas Copco betyder mycket för produk-
tiviteten i företag vars viktigaste mål är att hålla uppsatta 
tider inom budgeterade ramar. Ett annat exempel på 
branschledande teknik är Unigrout – en plattform för 
automatisk injektering av cement och andra tätningsmas-
sor i bergväggar, för att minska vattenfl ödet i tunnlarna. 

Nyligen valde Veidekke just Atlas Copcos Unigrout-system 
för Norra länken-projektet, sedan de tagit hem ytterligare 
ett kontrakt. Företaget valde den största plattformen i sitt 
slag, vilket vittnar om att de vill använda den mest produk-
tiva lösningen på marknaden. 

Konstantin Spinos, som ansvarar för Veidekkes tunnel-
projekt i Sverige, kommenterar företagets fi losofi  och varför 
de väljer utrustning från Atlas Copco: ”Vi vill inte vara 
den största anläggningsentreprenören på marknaden, men 
vi vill vara den bästa. Det blir vi genom att rekrytera duktig 
personal och se till att de har den mest produktiva utrust-
ningen. Det är orsaken till att vi investerar i den senaste 
och tekniskt mest avancerade utrustningen som fi nns på 
marknaden – ja, det är därför vi väljer Atlas Copco.”

F O K U S PÅ S V E R I G E

Det norska entreprenadföretaget Veidekke har klara principer när de 

väljer utrustning. Produktivitet och den senaste tekniken går hand i 

hand och de föredrar anläggningsutrustning från Atlas Copco. 

Produktivitet i
strålkastarljuset

30 A T L A S  C O P C O  2 0 0 7

1873
AB Atlas grundas för att 

tillverka och sälja järnvägs-

utrustning. Vid denna tid var 

det Sveriges största tillverk-

ningsföretag.

1890 
Atlas går i konkurs, men startas 

omedelbart upp igen under 

namnet Nya AB Atlas.
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 Anders Östberg, 

maskinchef på 

Veidekke.
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Konstantin Spinos, 

ansvarig för 

Veidekkes tunnel-

projekt i Sverige.

1901
De första nithammarna och 

borrmaskinerna, 1904 den första 

kolvkompressorn, 1905 den första 

bergborren och första portabla 

kompressorn.

1915
Ett ryskt säljbolag bildas.
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Konventionella stötdämpare för landsvägskörning är en sak. Effektiv dämp-

ning för racing på elitnivå en helt annan. Aggressiv körning i höga hastig-

heter ställer krav på sofi stikerade och, inte minst, pålitliga konstruktioner. 

Välkommen till Öhlins Racing, en innovativ tillverkare av stötdämpare som 

fi nns i fordonen hos världens bästa racingstall. 

 Sverige

Avancerade stötdämpare 
för racing i världsklass 

 FÖR ETAGET GRU N DA DES 1976 av Kenth Öhlin som 
då själv tävlade i motocross. Eftersom Kenth inte 
var nöjd med fjädringen som fanns på den tidens 

motorcyklar, började han bygga egna stötdämpare i pap-
pans mekaniska verkstad.

Det dröjde inte länge förrän ryktet spred sig till konkur-
renterna som frågade Kenth om han inte också ville bygga 

stötdämpare till dem. 
Efter ett tag lade Kenth 
tävlandet åt sidan, för att 
helt ägna sig åt den egna 
verksamheten.

Och på den vägen är 
det. Produktsortimentet 
har utvidgats successivt 
och efter 30 år har Öhlins 
Racing det bredaste sorti-
mentet på marknaden.

”Vi har produkter till 
allt från snöskotrar till 
rallybilar. Dämpare till 
hojar för speedway, moto-
cross, enduro… ja, alla 

tänkbara fordon som du kan åka fort med”, berättar 
Henrik Johansson, Vice President Operations.

1 000 olika stötdämpare
Öhlins Racings huvudkontor och tillverkning fi nns i Upp-
lands Väsby utanför Stockholm. Där jobbar 190 av före-
tagets 225 anställda. Övriga medarbetare fi nns på fi lialerna 
i Jönköping och Tyskland samt på dotterbolaget i USA.

Årsproduktionen är på 120 000 stötdämpare. Omräknat 
blir det cirka 1 000 olika produkter – som Öhlins Racing 
monterar ihop av 10 000 egendesignade komponenter. 
Dessa komponenter tillverkas av omkring 150 noggrant 
utvalda underleverantörer.

Hälften av produktionen består av anpassade dämpare 
till motorcykelfabrikanter runt om i världen. Andra hälften 
är för eftermarknaden och säljs via ett eget distributörs-
nätverk i ett 60-tal länder.

Viktiga Tensor-dragare
Öhlins Racing är ett teknikintensivt företag som lägger 
ner mycket tid och resurser på forskning och utveckling. 
Kvalitet och säkerhet är två honnörsord. Till detta ska läggas 
kundernas allt tuffare krav på hållbarhet och pålitlighet.
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Kenth Öhlin, grundare av Öhlins 
Racing.

F O K U S PÅ S V E R I G E

1917
AB Atlas går samman med AB Diesel 

Motorer och bildar AB Atlas Diesel med 

syfte att förädla dieselmotorn. Atlas 

levererar sitt 174:e och sista lok.
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För att montera sina tekniskt avancerade stötdämpare 
använder Öhlins Racing sig av en mängd olika Tensor-
dragare från Atlas Copco.

”Dragarna är mycket viktiga för oss. Det är otäckt att 
tänka på vad som kan hända i 300 km/h om grejorna inte 
skulle sitta ihop”, säger Henrik Johansson.

Satsningarna på unika tekniska lösningar och ett detal-
jerat kvalitetsarbete har betalat sig. Öhlins Racing är i dag 
ett starkt varumärke, mycket tack vare racingcirkusen. 
Inom roadracing-serien MotoGP, som är motorcyklarnas 
svar på bilsportens Formel 1, kör stall som Kawasaki, 
Suzuki, Yamaha och Ducati (världsmästarna 2007) med 
stötdämpare från Öhlins.

Och i ChampCar (som tidigare hette CART och Indycar) 
står det specifi cerat i regelboken att bilarna ska utrustas 
med Öhlins-dämpare.

Hur ser framtiden ut?
”När vi blickar framåt tror jag det blir ännu mer elektro-
nik i produkterna och mer avancerad styrning. I takt med 
att miljökraven blir allt hårdare så jobbar vi redan nu i lätt-
tare material. Och vi tittar också på om vi ska fortsätta 
med olja eller kanske börja använda andra, mer miljövän-

liga, medier i våra produkter”, berättar Henrik Johansson.
Samarbetspartners som Atlas Copco är viktiga också 

framöver. Till exempel så tänker Öhlins Racing inom kort 
ta hjälp av Atlas Copco för att koppla samman alla dragare 
i ett nätverk. Genom att samla all monteringsdata får de 
då möjlighet att kontrollera alla dragningar i efterhand. 
Just spårbarhet är något som allt fl er kunder efterfrågar.

Atlas Copco-maskiner imponerar
Bengt Ohlsson, Area Manager Marketing & Sales, betonar 
betydelsen av rätt samarbetspartners.

”Vi söker samarbetspartners som resonerar som vi. 
Företag som i första hand inte konkurrerar med pris utan 
en viss tekniknivå, det vill säga hög kvalitet. Atlas Copco 
är ett sådant företag. Atlas Copco säljer, precis som vi, 
inte produkter utan långsiktiga lösningar”, säger han och 
avslutar:

”Öhlings Racing är ett känt varumärke, men Atlas Copco 
är vida mer kända. När vi har kunder på besök i maskin-
hallen är det viktigt att kunna visa upp maskiner av högsta 
kvalitet. Folk från de stora bilfabrikerna registrerar sådant 
omedelbart och tänker: ’Det här är några som vet vad de 
håller på med’!”

1946
Lanseringen av ”den svenska metoden” leder till snabb 

expansion. Metoden bygger på en självroterande 

maskin som knämatar en borr med liten diameter och 

hårdmetallskär. Nya säljbolag etableras för att mark-

nadsföra den svenska metoden över världen.
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då det går att producera snö kanske blir allt färre. Det blir 
allt viktigare att kunna producera snö i marginaltempera-
turer, det vill säga temperaturer omkring 0 °C. För skid-
sportanläggningar är detta centralt, då snösäkerhet garante-
rar fl er gäster och kan vara avgörande för skidanläggningens 
ekonomi. 

Tekniskt sett är Lenkos snökanoner redan konstruerade 
för att producera högkvalitativ snö från marginaltempera-
tur ner till låga temperaturer. Nu har Lenko utvecklat en 
ny generation som kan producera snö ännu effektivare vid 
marginaltemperaturer. Lenko har också en nyutvecklad 
lans för snöproduktion där de monterat på en LF-kompres-
sor. Även den är mer effektiv vid varmare temperaturer än 
tidigare. 

Lansar och kanoner fyller olika funktioner. Lansar 
används vid brantare och smalare områden där man 
vill spruta mer fokuserat. De kan även kopplas 
in i system med centralt placerade kom-
pressoranläggningar. De mobila snöka-
nonerna roterar och sprider snön över 
större ytor. 

Ett modernt snöproduktions-
system från Lenko är helt 

F O K U S PÅ S V E R I G E

Allt eftersom klimatet blir varmare ökar behovet av konstsnö. Skidan-

läggningar måste kunna producera kvalitativ snö vid högre temperatu-

rer. I samarbete med Atlas Copco satsar Lenko på teknik som både 

möter det ökade behovet av konstsnö och minskar påverkan på den 

känsliga fjällmiljön.

Sverige

Långvarigt samarbete 
med fokus på miljön

 LEN KO GRU N DA DES 1955 av Lennart Nilsson men 
drivs idag av sonen Per Knutas. Företaget har till-
verkat utrustning för snöproduktion sedan 1980 

och är idag en av de största leverantörerna i branschen. 
Lenkos snökanoner och anläggningar fi nns över hela värl-
den. De har egna säljbolag med säljare och agenter i fl era 
länder. Huvudkontoret ligger i Östersund där all utveck-
ling och produktion sker. I dagsläget har Lenko 38 
anställda i Sverige och 26 i Alperna samt ett nät av agenter 
i Polen, Tyskland, Ryssland, Finland och Norge. 

Samarbetet med Atlas Copco inleddes i början på 1980-
talet då Lenko började använda Atlas Copcos LE-kolv-
kompressor i sina snökanoner. Kompressorerna kom att 
bli en central komponent. Genom åren har tusentals kolv-
kompressorer, både av standardmodellen LE och den olje-
fria LF, monterats in i snökanonerna, som sålts runt om i 
världen. I Flachau i Österrike fi nns Lenkos största system 
med omkring 180 snökanoner. 

Ökande marknad för snöproducerande utrustning
Effekterna av klimatförändringarna har blivit en allt mer 
central fråga för snöproducenterna. Med minskad naturlig 
nederbörd ökar snöbehovet samtidigt som antalet dagar 
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1956
Företaget byter namn till Atlas Copco. 

”Copco” är en förkortning av Compagnie 

Pneumatique Commerciale. Nya produktbolag 

bildas, varav det största är en belgisk kom-

pressortillverkare.

1948
Dieselverksam-

heten säljs.
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automatiserat och styrs från väderstationer med hjälp av 
modern IT-teknik. Kanonerna startar vid förinställd tempera-
tur och luftfuktighet och inom 15 minuter är alla snökanoner 
i gång. ”Det är en klar förbättring jämfört med manuella sys-
tem, som tar betydligt längre tid att sätta igång. Snöläggning 
ska ske så snabbt som möjligt och ofta strävar man efter att 
snölägga en hel backe på 40–60 timmar”, säger Lars-Åke 
Svensson, marknadsansvarig på Lenko. 

Aktivt miljöarbete
Lenko var först i branschen med ett uttalat miljöfokus. Att 
aktivt arbeta för en minskad miljöpåverkan är ett av företa-
gets viktigaste mål. De använder till exempel inga kemiska 
tillsatser i sin snöproduktion och de arbetar med återvin-
ningsbara material. ”Vi ser till helheten – både snökanon-
systemens funktion och deras miljöpåverkan. Det är också 
därför vi satsat på att uppfylla ISO 14001 och ISO 9001 i och 
med FR2000-certifi eringen för Lenko”, säger Lenkos VD 
Per Knutas. 

Ett viktigt beslut som Lenko tagit i miljöfrågan är att bygga 
in Atlas Copcos oljefria LF-kompressorer som standard. LF-
kompressorerna garanterar 100 % oljefri tryckluft. 

”LF är en oljefri kompressor som är effektivare, kräver 
mindre underhåll och är mer skonsam för miljön. Dessutom 
blir energiförbrukningen lägre”, förklarar Örjan Sjöström, 
försäljningsingenjör på Atlas Copco Compressor AB. 

”Vi har under många år haft ett oerhört bra samarbete med 
Lenko och det är roligt att få fortsätta det samarbetet nu när 
artifi ciell snöproduktion blir allt viktigare. Det är dessutom 
spännande att få vara med när deras produkter utvecklas, som 
till exempel den nya lansen”, sammanfattar Gunnar Hind-
rum, chef för Atlas Copco Compressor AB.

”Vi ser till 
helheten – både  

snökanonsystemens 
funktion och deras 

miljöpåverkan.”
 Per Knutas, VD, Lenko
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1968
Tre affärsområden bildas.

1987
CP Chicago Pneumatic förvärvas 

och det följs av ytterligare förvärv.
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Zinkgruvan fi rar 150 år av konstant gruvbrytning. 

Gruvan har sett övergången från gruvbrytning 

för hand till dagens högteknologiska utrustning. 

Fokus har dock alltid varit detsamma: en effek-

tiv och jämn produktion. För att tillsammans 

upprätthålla detta mål slöts ett unikt samar-

betsavtal mellan Zinkgruvan och Atlas Copco 

under 2007. 

 AV TA LSKONST RU KT ION EN är ovanlig för under-
jordsbrytning och innebär att Atlas Copco köper 
tillbaka borriggar och kringutrustning och i stäl-

let leasar ut dem till gruvan tillsammans 
med backup, service och underhåll. I 
avtalet ingår produktionsborrningsaggre-
gat samt ortdrivnings- och bultaggregat. 

”Vi ingick det första avtalet med Atlas 
Copco 2002, som då tog över underhållet 
av borrutrustningen. Allt sedan dess har 
vi haft goda relationer med Atlas Copco, 
vilket avgjorde beslutet om att ingå ett 
långtidsavtal”, berättar Stefan Romedahl, 
VD för Zinkgruvan.

Ständig backup
Framöver kommer Zinkgruvan bara att 
stå för operatörerna, medan Atlas Copco 
står för ägandet och underhållet. I avtalet 
ingår att maskinerna ska bytas ut efter åtta år vilket är den 
normala livslängden för en maskin. Syftet med det nya 
avtalet är framför allt att Zinkgruvan får ökad tillgänglighet 
till en modern maskinpark. 

 Sverige 

Nära samar-
bete ökar 
lönsamheten
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Stefan Romedahl, 
VD för Zinkgruvan.

1997
Expansion in på uthyrnings-

marknaden. Flera förvärv 

av amerikanska uthyrnings-

företag följer. En stor del 

avyttras 2006.

1992
Tillverkning av borriggar fl yttar 

från Stockholm till Örebro. 

Ytterligare produktion har 

sedan fl yttats 1995, 1998 och 

2002.
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”Atlas Copco kan sina maskiner”, 
menar Stefan Romedahl. ”Det krävs 
specialistkunskaper för bästa underhåll 
av utrustningen. Genom det här avtalet 
har vi konstant uppbackning från Atlas 
Copco. Om vi till exempel skulle få ett 
maskinhaveri kan vi snabbt få en reserv-
rigg, vilket gör att vi kan hålla igång 
produktionen. Med det nya avtalet kan 
vi fokusera på att produktionen rullar 
på och optimera underhållet i stället 
för att fastna i diskussioner om avtals-
gränser.” 

Alla är vinnare
Zinkgruvan och Atlas Copco använder sig av ”open 
books”. Med det menas att all bokföring gällande avtalet 
är öppen för inspektion. Avtalskonstruktionen är annor-
lunda också utifrån ett annat perspektiv: Zinkgruvan får 

ta del av vinsten ifall Atlas Copco effektiviserar underhål-
let, medan Atlas Copco garanteras en viss vinstnivå. Situa-
tionen gynnar båda parter.

”Det som gör samarbetet extra intressant är att vi som 
leverantör av tjänster nu får chansen att ta större ansvar 
för gruvans produktionsmål. Det kommer att öka kravet 
på att leverera hög tillgänglighet och effektivitet, och på 
sikt får vi dessutom en ännu större förståelse för Zink-
gruvans affärsverksamhet”, säger Andreas Malmberg, 
chef för Atlas Copco CMT Sweden.

Finansiering en naturlig del av lösningen

Atlas Copco Customer Finance erbjuder 
fi nansiering av utrustning, förbruknings-
material och alla tjänster som säljs av 
Atlas Copco-gruppen. Atlas Copco 
Customer Finance har genomfört tusen-
tals fi nansieringar på fl er än 60 markna-
der och efterfrågan växer snabbt. Tack 
vare en god kännedom om Atlas Copcos 
utrustning och om kundernas situation kan 
Customer Finance skapa fi nansieringspa-
ket och betalningsplaner som passar det 
enskilda företaget.

”Det fi nns goda anledningar till att före-
tagen vänder sig till oss när det gäller 
fi nansieringen”, berättar Maria Mattsson, 

regionansvarig på Atlas Copco Customer 
Finance i Sydafrika. ”Vi ger inte nödvän-
digtvis större krediter än bankerna, vilket 
kanske förvånar. I stället kan vi erbjuda 
en bättre förståelse för kundens verk-
samhet, vilket gör att vi kan anpassa 
fi nansieringen till det kassafl öde som 
företagets investering ger. Dessutom är 
vi snabbare (en fi nansiering tar i normal-
fallet två dagar att genomföra) och enk-
lare att jobba med än bankerna. Även 
om våra räntor ligger på samma nivå 
som bankerna, kan vi till exempel 
erbjuda betalningsfria månader då 
omsättningen är låg.” 
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Andreas Malmberg, 
chef för Atlas Copco 
CMT Sweden.

Zinkgruvan bryter i huvudsak zink och bly, samt silver. 
Gruvan har underjordsbrytning och den totala malmpro-
duktionen beräknas under 2008 öka från 850 000 till 900 000 
ton. De största kunderna fi nns i Belgien, Tyskland och 
Finland. Zinkgruvan är en av Sveriges största producen-
ter och ingår sedan 2004 i Lundin Mining.

2004
Förvärvet av 

Drilling Solutions 

genomförs.

2007
Förvärvet av 

Dynapac 

genomförs.
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Flera varumärken – 
utifrån kundens behov
För att kunna tillmötesgå de speciella krav som olika kundgrupper 

ställer har Atlas Copco-gruppen valt att tillämpa en strategi med pro-

dukter från flera varumärken. Gruppen äger fler än 30 varumärken så 

sannolikheten är stor att kundens önskemål kan tillgodoses.

 ATLAS COPCO H A R sedan flera år tillämpat en stra-
tegi med f lera varumärken. Vissa varumärken, 
som Atlas Copcos eget, finns i det översta segmen-

tet och står för en hög grad av teknisk utveckling. Andra 
varumärken representerar mer beprövade tekniker eller 
vänder sig till nischmarknader.

Några varumärken har Gruppen ägt i många år, som 
CP Chicago Pneumatic, medan andra är nyförvärv. Under 
2007 köpte Atlas Copco Dynapac, som tillverkar maskiner 
för väg- och anläggning, och ännu ett varumärke lades till 
portföljen. Året dessförinnan förvärvades BeaconMedæs, 
som tillverkar utrustning för medicinsk gas. Företaget är 
mycket starkt i sin nisch och kommer att marknadsföras 
under sitt eget varumärke. 

Varje varumärke ska ha en tydlig, unik och attraktiv bild 

och positioneras på rätt sätt i sitt marknadssegment: varu-
märket ska ha ett löfte, ett specifikt fokus och en roll. Den 
visuella identiteten, och ett konsekvent användande, är 
viktig för varumärkesarbetet, så att identiteten ser likadan 
ut i hela världen. 

Löftet bakom Atlas Copcos eget varumärke lyder 
”Vi ökar er produktivitet genom samverkan och förnyelse”.
Under 2007 lades mycket arbete ner på att stärka varu-
märket internt – så att anställda över hela världen skulle 
veta vad Atlas Copco står för, från teknisk utveckling till 
serviceerbjudande, och till hur besökare ska bli bemötta 
i receptionen. När tidningen Dagens Industri rankade 
Atlas Copco som ett av de tio starkaste varumärkena i Sverige 
uppmärksammades särskilt det interna arbetet med att 
stärka varumärket. 

VA R U M Ä R K E S S T R AT E G I
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 Australien

 Bussar drivs med 
 komprimerad naturgas
Intermech, en gaskompressortillverkare i Auckland, Nya Zeeland, 

valdes av APA Group som leverantör av utrustning för naturgas-

mackar för lokalbussar i västra Australien.

 I AUSTR A LIEN leder PTA (Public Transport 
Authority) kollektivtrafi kens utveckling när 
det gäller att övergå till en miljövänlig fordons-

fl otta och de tänker fortsätta arbeta för en energi-
konsumtion som präglas av miljövänliga alternativ. 

Från 1999 har PTA bytt ut sina bussar till sådana 
som går på Euro 2-diesel. Deras plan är nu att hälf-
ten av de 1 100 bussarna ska bytas till bussar som 
går på komprimerad naturgas (CNG). CNG är ett 
rent bränsle, och naturgasen är lokalt producerad. 
Varje naturgasbuss släpper ut 8.5 ton mindre växt-
husgaser än en vanlig dieselbuss. Till år 2011 är planen 
att bussfl ottan ska bestå av 549 bussar som drivs 
med CNG.

Projektet med CNG-bussar påbörjades under 
2004. Hittills fi nns det sju tankställen för CNG-
bussar i västra Australiens storstadsområden. De 
är utrustade med 19 Rhino-kompressorer med mun-
stycken och paneler, från Atlas Copco-gruppens 
varumärke Intermech. Varje station har också en 
generator och en kompressor från Atlas Copco i 
reserv. I dagsläget planeras åtminstone ytterligare 
ett tankställe. 

Kollektivtrafi k i västra Australien
PTA erbjuder kollektivtrafi k i västra Australien 
genom TransPerth med tåg, bussar och färjor inom 
storstadsområdet. Cirka 100 miljoner reser med 
TransPerth årligen.

PTA driver genom TransWA tåg, långfärdsbus-
sar och skolbussar i regionens städer. PTA är dess-
utom ansvariga för regionens infrastruktur. 

TransPerth och TransWA har Australiens mest 
moderna och miljövänliga fl otta med tåg, bussar 
och färjor.

Kompressorer för naturgas
År 2005 förvärvade Atlas Copco-gruppen det Nya 
Zeeländska företaget Intermech. Förvärvet gjorde 
det möjligt för Atlas Copco att gå in på den snabbt 
växande marknaden för fordonsgas, samtidigt 
som Atlas Copcos internationella profi l var för-
delaktig för Intermechs globala expansion.
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 Indien

 Förbättrad produktivitet
Var tredje minut rör sig monteringslinan framåt. Intervallet är 

exakt och innan produktionen påbörjades fi nkalibrerades varje 

skruvdragning under 20 dagar. 

VA R U M Ä R K E S S T R AT E G I
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 VI D VA R J E N Y A R BETSSTAT ION tar en skicklig ope-
ratör en mörkröd elektrisk mutterdragare och drar 
åt ännu en mutter. Efter 48 stationer och drygt 90 

minuter har ungefär 200 delar monterats och den nya motorn 
är klar att transporteras 45 kilometer upp i de indiska ber-
gen till Mahindra & Mahindras fabrik i Nashik. Där ska 
motorn monteras in i ett av deras nyproducerade fordon. 

Mahindra & Mahindras dubbelt certifi erade mönster-
fabrik i Igatpuri tillverkar mer än 800 motorer per dag. Förut 
var siffran 350 men sedan två nya monteringslinor med 
elektriska verktyg tagits i bruk har produktiviteten ökat.

Från pneumatiska till elektriska
I samband med att de nya linorna byggdes bytte Mahindra 
& Mahindra från pneumatiska till elektriska verktyg. 
”För oss var en smidig integration avgörande, men det är 
också positivt att bullret minskat och att driftkostnaderna 
sjunkit”, säger Yogiraj Dhake, operativ chef för Mahindra 
& Mahindras fabrik i Igatpuri. 

”När vi bytte från pneumatiska till elektriska verktyg 
behövde våra operatörer få utbildning. De anställda delades 

in i fyra olika nivåer, och för att jobba 
på den nya linan måste operatörerna 
ha genomgått utbildningen och klarat 
ett särskilt test.”

Service avgörande
”I Indien fi nns det fyra större företag 
som säljer elektriska och pneumatiska 
verktyg för fordonstillverkning”, berät-
tar Dhake. ”När vi skulle beställa 
utrustning till våra nya produktions-
linor skickade vi ut detaljerade beskriv-
ningar och bad sedan verktygsleveran-
törerna besöka oss i vårt utbildnings-
center och visa vad deras maskiner 

kunde bidra med.” Dhake fortsätter: ”Varje leverantör fi ck 
under en dag visa sina produkter, berätta hur många statio-
ner som skulle krävas, diskutera integrationen, visa hur data 
om säkerhetskritiska skruvförband lagras och hur muttrar 
dras åt enligt förutbestämda specifi kationer.” 

Operatörerna fi ck testa verktygens ergonomi, och förutom 
att diskutera produktdata och hur linorna skulle byggas tog 
man även upp vilken service som Mahindra & Mahindra 
skulle kunna förvänta sig. 

”För oss är ett bra serviceavtal avgörande. Efter fl era 
års samarbete har vi stort förtroende för Tushar S. Pawar, 
regional försäljningschef för CP Desoutter. När han lovade 
att en servicetekniker skulle kunna vara på plats i fabriken 
bara några timmar efter att vi bett om det, visste vi att han 
menade allvar”, säger Dhake. 

I alla fabriksanläggningar är driftstopp något som 
måste undvikas, och om fabriken dessutom ligger utmed 
en slingrande bergsväg mellan Mumbai och Delhi är det 
kanske extra viktigt med en servicetekniker som snabbt 
är på plats.

Tushar S. Pawar, regional försäljningschef för CP Desoutter, 
besöker ofta Mahindra & Mahindras fabrik i den indiska byn 
Igatpuri.

Mahindra-gruppen i korthet
Mahindra Group är ett av Indiens tio ledande industri-
företag. Gruppen har en stark ställning inom fl era viktiga 
branscher i den indiska ekonomin såsom fi nans, handel 
och logistik, bilkomponenter, informationsteknik och ut-
veckling av infrastruktur. Gruppen har över 50 000 anställda 
och fl era moderna fabriker både i Indien och i andra länder. 
Mahindra-gruppen marknadsför och tillverkar bland 
annat kommersiella fordon, däribland trehjuliga bilar. 
Företaget har ungefär halva den indiska marknaden för 
kommersiella fordon och är därmed marknadsledande.

Produkter som används på 
de nya monteringslinorna
Under 2007 installerade Mahindra Automotive 
Group 100 elektriska CP Desoutter-
verktyg. Till de nya linorna köptes 
portabla mutterdragare och 
åtdragningsverktyg.

Yogiraj Dhake är vice VD 
för motorfabriken i 
Igatpuri.
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Shanghais nya Formel 1-bana är 5.5 kilometer lång, har sju vänsterkurvor 

och sju högerkurvor och bredden varierar mellan 13 och 20 meter. Utrust-

ning från Dynapac hanterade omkring 75000 ton material när byggherren 

packade och lade vägbanan.

Kina 

 Dynapac hjälpte till med 
slutspurten när Shanghais 
Formel 1-bana byggdes

 ÖV ER ET T 40 CEN T IMET ER djupt bärlager av kros-
sad sten har banan tre lager asfalt. Nederst finns 
ett 10 centimeter tjockt grundlager, i mitten ett 

fyra centimeter tjockt bindlager och överst ett slitlager 
med polymerinblandad asfalt i kombination med finare 
och grövre grus och en mineralfyllning. Den polymerin-
blandade asfalten har specificerats av FIA, Fédération 
Internationale de l’Automobile, och ger en jämn och mjuk 

vägbana med bra grepp som klarar hårt slitage och höga 
temperaturskillnader. Med en förväntad toppfart på 
320 km/h utsätts vägbanan för extrema belastningar när 
förarna gasar, bromsar och hanterar de många kurvorna. 

Banan har ritats av Herman Tilke GmbH i Tyskland, 
som också ligger bakom banorna i Sepang (Malaysia) och 
Bahrain. Ansvarig för anläggningen var Shanghai Road 
Construction Co. Hela projektet kunde slutföras som 
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planerat tack vara ett nära samarbetet mellan designföre-
taget, byggherren och maskinleverantörer som Dynapac.

Jämn yta kräver väl genomförd packning
På en Formel 1-bana måste det översta lagret vara absolut 
jämnt. Dynapac föreslog därför att de skulle använda fyra 
bandgående asfaltsläggare med extra drivenheter på 
matarskruvens yttersidor. Matarskruven sprider asfalt-
blandningen så jämnt som möjligt framför skriden. Efter-
som matarskruvens drivenheter är monterade på sidorna 
fi nns det inget som hindrar materialfl ödet. Det ger skriden 
optimala arbetsförhållanden som gör det möjligt att lägga 
ett förstklassigt asfaltlager före vältningen. 

Två slags vältar 
I det 10 centimeter tjocka bärlagret av asfalt med gruskross 
på 0–35 millimeter lyckades Dynapac-vältarna nå 98% 
densitet på bara åtta körningar. För topplagret, som är en 
kombination av stenkross och bindemedel, valdes material 
som motsvarar F1:s höga krav på slitstyrka, färg och väg-
grepp. Valet av bindemedel säkerställde också den slit-
styrka som krävs under de varma årstiderna. 

Två tandemvältar från Dynapac användes också. Dessa 
kan inledningsvis ställas in på hög amplitud/låg frekvens 
för packning både av de övre delarna av de tjockare lagren 

och av slitlagret. Packningen slutförs sedan med vältarna 
i läget låg amplitud/hög frekvens, som förhindrar att 
tunnare lager packas för hårt. 

Under packningen av de tre asfaltslagren arbetade 
Dynapac-vältarna med minsta överfartslängder på 
50 meter och med nedkylningstider på cirka 40 minuter 
för bärlagret och 11–12 minuter för slitlagret.

Packade 2 100 ton/dag
Under arbetet använde Shanghai Road Construction Co 
i regel två eller tre uppsättningar Dynapac-maskiner med 
vältar i spetsen. I de kortaste U-svängarna kunde dock alla 
fyra vältarna användas. Detta gjorde att den önskade hög-
klassiga fi nishen kunde uppnås över hela banans bredd 
genom att ”saxa” vältarna i den extremt snäva kurvan.

”Byggföretaget packade upp till 2 100 ton per dag”, 
berättar Jörg Knoblauch, Dynapacs projektledare.

105 km/h

100 km/h

265 km/h

90 km/h

250 km/h

285 km/h

180 km/h

305 km/h

90 km/h

MAXFART 325 km/h
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Nyförvärv
2007 förvärvades Dynapac av Atlas Copco. Dynapac är en 
ledande leverantör av packnings- och utläggningsutrust-
ning för väg- och anläggningsbyggen.

Achieve07_Swedish_inlaga.indd   43 08-03-14   19.22.00



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

44 A T L A S  C O P C O  2 0 0 7

Vision

Strategi
Atlas Copco har globalt starka positioner i de f lesta 
segment där Gruppen erbjuder produkter och tjänster. 
Gruppen fokuserar på att stärka positionen inom segment 
där den har sin kärnkompetens. För att nå visionen 
First in Mind—First in Choice® arbetar 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, genom att öppna nya marknads-

bolag
• ökad marknadsbearbetning, med mer personal inom 

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

varumärken eller distributionskanaler
• att kontinuerligt lansera nya produkter till existerande 

applikationer
• att finna nya applikationer till existerande produkter
• att förvärva produkter till existerande applikationer
• att 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 produkter och lösningar som ökar produktivite-
ten. De nya produkterna och lösningarna ska dessutom 
erbjuda kunderna ytterligare fördelar om de jämför med 
existerande produkter eller med vad konkurrenterna 
erbjuder.

Stärkt eftermarknad
Eftermarknaden omfattar tillbehör, förbrukningsvaror, 
reservdelar, service, underhåll och utbildning. En stärkt 
eftermarknad ger ett stabilt intäktsf löde, hög tillväxt-
potential och optimerade affärsprocesser, samtidigt som 
produktutvecklarna får ökad förståelse för kundernas 
behov och önskemål.

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 

effektivitet, när det gäller anläggningstillgångar, lager, 
kundfordringar och hyresflotta.

Icke-finansiella mål
• Alla anställda ska få utbildning i affärskoden, inklusive 

utbildning i mänskliga rättigheter.

Sociala
• Varje medarbetare ska erbjudas i genomsnitt 40 timmars 

kompetensutveckling per år.
• Varje medarbetare ska årligen genomgå ett utvecklings-

samtal.
• Intern rörlighet uppmuntras och 85% av cheferna ska 

rekryteras internt.
• Nolltolerans för arbetsrelaterade olyckor.

Miljörelaterade
• Alla produktbolag/fabriker ska vara ISO 14001-certifierade.
• Alla anställda ska arbeta i en miljö med miljölednings-

system.
• Alla divisioner ska ha mätbara mål för de huvudsakliga 

produktkategorierna med syfte att förbättra energieffek-
tiviteten.

• Alla produktbolag/fabriker ska minska koldioxidut-
släppen, inklusive transporter till och från produktions-
anläggningar.

Affärspartners
• Affärspartners ska utvärderas ur ett miljömässigt och 

socialt perspektiv utöver affärsmässiga mål.
• Affärspartners ska uppmuntras att införa ett miljö-

ledningssystem liknande Atlas Copcos system.

Atlas Copco-gruppens vision är att vara First in Mind—First in Choice®, den som nuva-

rande och blivande kunder samt andra viktiga intressenter tänker på först och sedan väljer.
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Hans Sandberg, Hans Ola Meyer, Fredrik Möller, Annika Berglund, Ronnie Leten, Gunnar Brock, Jeanette Livijn och Björn Rosengren,
här i Atlas Copcos gruva i Stockholm.

Koncernledningen

HANS SANDBERG 
Chefsjurist.

HANS OLA MEYER 
Finans- och ekonomidirektör.

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

ANNIKA BERGLUND 
Informationsdirektör.

RONNIE LETEN 
Chef för affärsområdet Kompressorteknik.

GUNNAR BROCK
VD och koncernchef Atlas Copco-gruppen. 

JEANETTE LIVIJN
Personalchef.

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

Anläggnings- och gruvteknik

Industriteknik

Atlas Copco-gruppen
Atlas Copco är en världsledande leverantör av pro-

duktivitetshöjande lösningar för industrin. Produkterna 

och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskom-

pressorer, generatorer, gruv- och anläggningsutrust-

ning, industriverktyg och monteringssystem till rela-

terad eftermarknad och uthyrning. I nära samarbete 

med kunder och affärspartners, och med 135 års 

erfarenhet, bedriver Atlas Copco utveckling för att 

öka kundernas produktivitet. Med huvudkontor i 

Stockholm, når Gruppen mer än 160 marknader 

globalt. Under 2007 hade Atlas Copco en omsätt-

ning på 63 miljarder SEK och 33000 anställda. 

Verksamhet Intäkter och rörelsemarginal

Affärsområdet Kompressorteknik utvecklar, till-
verkar, marknadsför och utför service på oljefria 
och oljeinsprutade stationära kompressorer, 
portabla kompressorer, gas- och processkom-
pressorer, expansionsturbiner, generatorer, luft-
behandlingsutrustning samt styrsystem för 
tryckluft. Affärsområdet utvecklar basteknologi 
inom sina kärnområden och erbjuder dessutom 
specialiserad uthyrning. 

Utveckling, tillverkning och montering är kon-
centrerad till Belgien, med ytterligare enheter i 
Brasilien, Frankrike, Indien, Italien, Kina, Nya 
Zeeland, Schweiz, Tjeckien, Tyskland och USA.

Affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik 
utvecklar, tillverkar, marknadsför och utför 
service på bergborrverktyg, bergborriggar för 
tunnel- och gruvapplikationer, ovanjordsriggar, 
lastutrustning, prospekteringsborrningsutrust-
ning, entreprenadutrustning och utrustning för 
väg- och markarbeten. 

Affärsområdet har sin huvudsakliga produkt-
utveckling och tillverkning i Sverige, Tyskland 
och USA. Det har ytterligare enheter i Australien, 
Brasilien, Bulgarien, Chile, Finland, Indien, Japan, 
Kanada, Kina, Sydafrika och Österrike.

Affärsområdet Industriteknik utvecklar, tillver-
kar och marknadsför industriverktyg, monte-
ringssystem samt produkter och tjänster till 
eftermarknaden. Affärsområdets produkter 
behövs i industriell tillverkning, till exempel 
inom fordons- och flygplansindustrin, verk-
stadsindustrin, underhåll, samt fordonsservice.

Affärsområdet har produktutveckling och 
tillverkning i Sverige, Frankrike, Italien, Japan, 
Kina, Storbritannien, Tyskland, Ungern och 
USA. Det har även applikationscenter för monte-
ringssystem på flera marknader. 

1) Exklusive verksamheten 
för professionella elverktyg.
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Världsledande leverantör 
av produktivitetshöjande 
lösningar för industrin
Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande 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 samarbete med kunder och affärspartners, och med 135 års erfarenhet, 
bedriver Atlas Copco utveckling för att öka kundernas produktivitet. 

Med huvudkontor i Stockholm, når Gruppen mer än 160 marknader globalt. Under 
2007 hade Atlas Copco en omsättning på 63 miljarder SEK och 33 000 anställda. 

Läs mer på www.atlascopco.com
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Atlas Copcos magasin 2007/2008

Globala Atlas Copco gör 
affärer på hemmaplan 

Lägre energiförbrukning 
är en drivkraft idag 
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Atlas Copcos magasin 2007/2008

Globala Atlas Copco gör  
affärer på hemmaplan 

Lägre energiförbrukning  
är en drivkraft idag 

Adresser

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

Atlas Copco 
Kompressorteknik
Airpower n.v.
P O Box 100
BE-2610 Wilrijk, Belgien
Telefon: +32 3 870 2111
Fax: +32 3 870 2443

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

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

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

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

Atlas Copco
Specialty Rental
P O Box 107
BE-2610 Wilrijk, Belgien
Telefon: +32 3 870 2111
Fax: +32 3 870 2443

Atlas Copco  
Compressor Technique Service
P O Box 222
BE-2610 Wilrijk, Belgien
Telefon: +32 3 870 2111
Fax: +32 3 450 62 00

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

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

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

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

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

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

Atlas Copco
Construction Tools
105 23 Stockholm
Telefon: 08-743 96 00
Fax: 08-743 96 50

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

Atlas Copco
Road Construction Equipment
105 23 Stockholm
Telefon: 08-743 93 00
Fax: 08-743 83 90

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

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

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

Atlas Copco Tools and Assembly 
Systems Motor Vehicle Industry
105 23 Stockholm
Telefon: 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
Telefon: +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
Telefon: +33 2 40 33 20 00
Fax: +33 2 40 33 27 07

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

Algeriet +213 (0)21 32 83 25
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)2 211 20 00
Botswana +267 395 91 55
Brasilien  +55 (0)11 41 96 87 00
Bulgarien  +359 (0)2 489 31 78
Chile  +56 (0)2 442 36 00

Colombia  +57 (0)1 419 92 00
Cypern  +357 22 48 07 40
Danmark  +45 43 45 46 11
Egypten  +20 (0)2 610 03 37
Filippinerna  +63 (0)2 843 05 35
Finland  +358 (0)9 29 64 41
Frankrike  +33 (0)1 39 09 30 00
Förenade  
Arabemiraten +971 (0)4 886 19 96
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
Indonesien  +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 2626
Kazakstan  +7 (0)727 258 85 34

Kenya  +254 (0)20 660 50 00
Kina  +86 (0)21 22 08 48 00
Kongo, demokratiska 
republiken +243 (0)990 53 90 01
Kroatien +385 (0)1 379 41 18
Kuwait +965 398 79 60 61
Lettland +371 760 91 90
Litauen +370 (0)37 22 88 61
Makedonien  +389 (0)2 311 23 83
Malaysia  +60 (0)3 51 23 88 88

Marocko  +212 (0)22 60 00 40
Mexiko  +52 (0)55 22 82 06 00
Mongoliet + 976 (0)11 34 49 91
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  +351 214 16 85 00
Rumänien  +40 (0)21 352 36 23
Ryssland +7 495 933 60 27
Saudiarabien  +966 (0)2 693 33 57
Schweiz  +41 (0)32 374 14 00
Serbien +381 (0)11 311 66 18
Singapore  +65 68 62 28 11
Slovakien  +421 (0)32 743 80 01
Slovenien +386 (0)1 560 07 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)28 252 05 62
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)44 499 18 70
Ungern  +36 (0)23 80 36 00
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

Atlas Copcos marknadsbolag i världen

Atlas Copco AB
105 23 Stockholm 

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

www.atlascopco.com

9850 9622 02
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