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PRIORITEITEN

Wat betekent innovatie voor u?  
Als we over innovatie spreken, den-

ken we bijna altijd aan nieuwe produc-
ten. Maar bij onze onderneming kan 
elke werknemer zijn steentje bijdragen 
aan innovatie. Door de manier waarop 
we met onze klanten omgaan, diensten 
aanbieden, de boekhouding beheren of 
aftersales-activiteiten uitvoeren. Uiter-
aard bestaat de essentie van innovatie 
uit de ontwikkeling van nieuwe produc-
ten die de productiviteit van onze klan-
ten verhogen. Kortom, het gaat erom dat 
we het leven van onze klant veraangena-
men door een beter product of een bete-
re dienst aan te bieden.  

Kunt u enkele historische 
voorbeelden van innovatieve 
producten noemen?  

Atlas Copco heeft doorheen de jaren 
tal van geweldige innovaties doorge-
voerd. Ik denk bijvoorbeeld aan hoe 
we overschakelden van perslucht- naar 
elektrische gereedschappen. Of kijk 
naar de boormethode: hoe we van de 
zogenaamde ‘Zweedse methode’ met 
één man en één machine – een grote 
stap voorwaarts in de jaren 1950 – over-
stapten naar de huidige boorinstalla-
ties die garant staan voor veilig en effi -
ciënt boren vanop afstand. Een andere 
belangrijke ontwikkeling was de evolu-
tie van een compressor met een vast toe-
rental naar een compressor met varia-
bele toerentallen en een geïntegreerde 
droger. Achteraf gezien lijkt het altijd 

het onderhoud, omdat wij dit veel beter 
kunnen dan wie ook. Niemand kent 
onze producten beter dan wijzelf. Door 
het onderhoud van meer gereedschap-
pen te verzorgen, nemen we een grotere 
verantwoordelijkheid op ons. We zorgen 
voor de nodige middelen en een goede 
organisatie zodat we dit onderhoud effi -
ciënt voor onze klanten kunnen uitvoe-
ren.

Hoe kan innovatie nog een rol 
spelen op het vlak van service?  

Bij innovatie in service gaat het in 
wezen om de integratie van meerde-
re processen zodat we de volledige ope-
ratie van dichtbij kunnen opvolgen en 

Ronnie Leten, algemeen directeur en CEO van 
Atlas Copco, licht toe hoe het blijvende belang 
van innovatie invloed heeft op elk aspect van de 
onderneming. 
TEKST ATLAS COPCO  FOTO TORE MARKLUND

vanzelfsprekend en eenvoudig, maar in 
die tijd waren deze ontwikkelingen gro-
te doorbraken. 

Welke innovatie die nog niet 
bestaat, zou u graag gerealiseerd 
zien? 

Er bestaan tal van opportuniteiten. 
Zo kunnen we bijvoorbeeld de dien-
sten voor bouwbedrijven nog verbete-
ren. Daar zijn er nog vele mogelijkhe-
den om de productiviteit van klanten te 
verhogen. Nu staan we nog niet in voor 
het onderhoud van alle gereedschappen 
die we aan klanten verkochten. We moe-
ten innovatief zijn om eigenaars ertoe 
te bewegen om ons in te schakelen voor 

Investeren in 
INNOVATIE
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ervoor zorgen dat we snel en nauwkeu-
rig kunnen ingrijpen. Een innovatieve, 
geavanceerde service steunt op bekwa-
me en goed opgeleide servicetechni-
ci, die over de juiste gereedschappen 
beschikken. Daarom is het van funda-
menteel belang dat onze onderhouds-
technici kunnen rekenen op de middelen 
die ze nodig hebben. Bovendien worden 
we juist door service  gestimuleerd om 
innovatiever te zijn in de ontwikkeling 
van nieuwe producten. Onze service-
technici zien met eigen ogen hoe onze 
machines in de praktijk presteren en 
krijgen een goed inzicht in de behoef-
ten van onze klanten. Dankzij deze ken-
nis kunnen we meer gereedschappen 

ontwikkelen die de productiviteit van 
onze klanten verhoogt.  

In 2012 investeerde Atlas Cop-
co 24 procent meer in product-
ontwikkeling ten opzichte van 
2011. Zal u blijven onderzoek 
en ontwikkeling stimuleren?  

Ja, we kunnen niet anders. Als we 
niet in de ontwikkeling van onze pro-
ducten en onze organisatie investe-
ren, blijven we stilstaan. Het is een 
voortdurende race. Als een atleet niet 
traint, kan hij of zij zich niet verbete-
ren. Hetzelfde geldt voor onze ontwer-
pen en O&O. We moeten investeren in 
de ontwikkeling van onze resources, 

effi ciënter worden en – niet te vergeten 
– de ‘time-to-market’ terugdringen.

Hoe ziet de toekomst van de 
ontwikkelings- en ontwerp-
centra van Atlas Copco eruit?   

Deze centra bevinden zich het best 
zo dicht mogelijk bij de klanten in onze 
grootste markten. De voorbije drie jaar 
hebben we ons onderzoek in Azië, meer 
bepaald in India en China, versterkt. Op 
het vlak van O&O bevinden deze landen 
zich nog in de beginfase, dus momenteel 
krijgt Azië prioriteit wat nieuwe inno-
vatiecentra betreft. Maar we doen ook 
investeringen waar nodig in onze ande-
re centra; ook daar willen we niet blij-
ven stilstaan. Binnen tien jaar zal Atlas 
Copco ongetwijfeld over ontwerp- en 
ontwikkelingscentra in Europa en Azië 
beschikken, maar ook in Noord- en 
Zuid-Amerika. In onze industrie wordt 
er voortdurend gewedijverd om de eer-
ste te zijn. Door dicht bij onze klanten te 
staan, heeft een internationale onderne-
ming zoals die van ons een stapje voor.  

Hoe kan je een innovatie-
cultuur stimuleren?  

Het is essentieel dat werknemers ver-
trouwen hebben in hun omgeving, in 
hun toekomst. Ze moeten ervan over-
tuigd zijn dat we samen kunnen winnen, 
kunnen groeien. Een echte innovatie-
cultuur is enkel mogelijk als we samen 
in onze toekomst geloven. Mensen wil-
len graag deel uitmaken van een win-
nend team, en Atlas Copco is een groei-
project. We moeten continu trachten om 
competenties te verbeteren, kennis uit te 
breiden, nooit tevreden te zijn met wat 
we hebben. We streven altijd naar ver-
betering. We zijn tevreden, maar nooit 
zelfvoldaan. 

“We streven altijd naar 
verbetering. We zijn 
tevreden, maar nooit 
zelfvoldaan.”
Ronnie Leten, algemeen directeur en CEO 
van Atlas Copco
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NEWTECH DRILLING 
PRODUCTS

 Ontwikkelt en produ-
ceert boorproducten met 
een focus op roterende 
PDC (polycrystalline dia-
mond compact) boorijzers, 
hoofdzakelijk bedoeld 
voor olie- en gaswinning

 20 werknemers
 Gevestigd in Salt Lake 

City, Utah, VS
 Overname in september 

2012

GROEISTRATEGIE
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Hoewel organische groei van een bedrijf volgens 
velen het meest wenselijk is, is een veel snellere 

groei veelal mogelijk door de overname van 
bestaande bedrijven. Atlas Copco zet strategisch in 
op de acquisitie van bedrijven vanuit de gedachte 

dat één plus één gelijk is aan drie.
TEKST MICHAEL MILLER  FOTO GETTY IMAGES & ATLAS COPCO

Sneller  
GROEIEN

ROCK DRILLING TOOLS van Atlas 
Copco was een succesvolle leverancier 
aan de boven- en ondergrondse mijn-
bouwindustrie. Maar toen de divisie de 
Amerikaanse markt eens goed onder de 
loep nam, besefte ze dat de verkoop aan 
de olie- en gasindustrie sneller kon stij-
gen door een speciaal type boorijzer aan 
te bieden. 

“We weten veel over mijnbouw, maar 
niet zo heel veel over olie- en gaswin-
ning”, zegt Johan Halling, algemeen di-
recteur van de business area Mining and 
Rock Excavation Technique. In 2012 
nam Atlas Copco NewTech Drilling 
Products over, een in Salt Lake City 
(Utah) gevestigde fabrikant van boor-
ijzers in PDC (polycrystalline diamond 
compact) voor olie- en gasproducenten. 

“Persoonlijk geef ik de voorkeur aan 
organische groei, maar hiermee win-
nen we wel veel tijd”, zegt Halling. “We 
zouden dit product ook zelf kunnen ont-
wikkelen, maar dat zou een aantal ja-
ren kosten.”

Hoewel organische groei de primai-
re groeistrategie van Atlas Copco blijft, 
is de overname van bestaande bedrijven 
een goed alternatief om nieuwe produc-
ten, technologieën, markten en bekwa-
me werknemers in huis te halen. 

“De acquisities van Atlas Copco 
zijn veelal bedoeld om een nieuwe geo-
grafi sche markt aan te boren of een 
nieuw product aan te bieden”, aldus Bob 
Fassl, vroegere senior vice president 
van de business area Mining and Rock 
Excavation Technique. 
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acquisitions

FASSL VERVOLGT: “Mensen vragen 
soms waarom we een bepaald product 
niet zelf ontwikkelen. Maar om bepaal-
de gereedschappen te kunnen ontwer-
pen, moet je voldoende kennis over de 
toepassing hebben.”

Deze kennis kan komen van de werk-
nemers van een overgenomen bedrijf, 
maar die moeten dan wel voor een nieu-
we eigenaar willen werken. Fassl haalt 
de overname van Ingersoll Rand Dril-
ling Solutions door Atlas Copco in 2004 
aan, een in Texas gevestigde producent 
en distributeur van boorinstallaties voor 
de dagmijnbouw en bouwnijverheid.

“Ingersoll Rand had besloten om zich 
minder op engineering en meer op de 
massamarkt te gaan toeleggen”, vertelt 
Fassl. “Vanuit personeelsoogpunt was de 
tijd rijp om dit bedrijfsonderdeel te ver-

kopen aan een bedrijf dat in de industrie 
wilde investeren.” 

De les die we uit deze ervaring leer-
den, is volgens hem dat je als bedrijf er-
achter moet zien te komen hoe de werk-
nemers over een overname denken. 
Managers moeten zich de volgende vra-
gen stellen: Wil dit bedrijf worden over-
genomen? Is het een goede match? Wil-
len de werknemers voor een ander 
bedrijf werken?

In het algemeen is Atlas Copco er al-
tijd in geslaagd om overgenomen bedrij-
ven succesvol te integreren. De ervaring 
leert dat het belangrijk is om goed te 
plannen voordat grote aantallen werkne-
mers en middelen worden overgenomen 
en nieuwe en onbekende marksegmen-
ten worden aangeboord.

“Op het vlak van integratie probe-
ren we steeds selectief te zijn, vooral als 
de bedrijven die we willen overnemen, 
stabiel zijn”, zegt Norbert Paprocki, di-
recteur van Atlas Copco Portable Ener-
gy. “Soms zie je dat multinationals een 
overgenomen bedrijf helemaal binnen-
stebuiten keren. Wij houden er een meer 

gefocuste aanpak op na: een snelle inte-
gratie op essentiële terreinen, terwijl we 
op andere terreinen de stabiliteit hand-
haven.”

Portable Energy was betrokken bij 
Atlas Copco’s acquisitie in 2011 van Ge-
san, een Spaanse producent van die-
sel- en benzinegeneratoren. Gesan le-
verde generatoren met verschillende 
afmetingen en had een assortiment dat 
twee keer zo groot was als dat van At-
las Copco.

De divisie, die oorspronkelijk vooral 
mobiele compressoren verkocht, besloot 
enkele jaren geleden om ook generato-
ren te gaan aanbieden.

De Spaanse fabrikant van generato-
ren had een goede reputatie, een uitge-
breide productportefeuille, een solide 
managementstructuur en een grondige 
kennis van de generatorenmarkt. “We 
zagen goede synergieën en groeiper-
spectieven”, aldus Paprocki.

Het aanbod geavanceerde 
assemblagegereedschap-
pen van Seti-Tec is speci-
fiek gericht op de lucht- en 
ruimtevaartindustrie. 

 Produceert industriële 
schroefcompressoren voor de 
metaal-, textiel- en productie-
industrie

 Ongeveer 160 werknemers
 Hoofdkantoor in Istanbul, pro-

ductiefabriek in Edirne, Turkije
 Verkoop en service na ver-

koop in Duitsland en Rusland
 Overname in augustus 2012

EKOMAK GROUP

 Produceert assemblage-
gereedschappen voor de  
lucht- en ruimtevaart-industrie

 20 werknemers
 Gevestigd in Lognes, nabij  

Parijs, Frankrijk
 Overname in november 2011

SETI-TEC

8 | achieve
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Gesan beschikt over zo’n uitgebreide 
expertise op het gebied van generatoren 
dat Atlas Copco besliste om haar onder-
zoeks- en ontwikkelingswerk op gebied 
van generatoren te verhuizen van België, 
waar Paprocki werkt, naar het Spaanse 
Zaragoza, meer bepaald naar de produc-
tie- en assemblagesite van Gesan.

Door de overname in 2011 van de 
Duitse fabrikant van lijmproducten SCA 
Schucker, nu kortweg SCA, hoopte At-
las Copco ook een stevigere positie in een 
groeiende markt te kunnen innemen. Au-
toproducenten willen hun voertuigen al-
maar lichter maken om de brandstofkos-
ten en uitstoot terug te dringen. Daartoe 
werken ze met materialen die lichter zijn 
dan staal, zoals aluminium en kunststof, 
en gebruiken ze lichtgewicht lijmproduc-
ten in plaats van staal om de onderdelen 
aan elkaar te bevestigen.

Atlas Copco leverde reeds gereed-
schappen aan de automobielindustrie 

voor de eindassemblage en de aandrijf-
lijn (motoren, transmissies en assen), 
maar het bedrijf wilde nog verder uit-
breiden en inspelen op de toenemen-
de vraag naar lijmtoepassingen. De ac-
quisitie van SCA, dat lijmproducten aan 
de automobielindustrie leverde, was dan 
ook een aantrekkelijke optie.

“Binnen het subsegment lijmproduc-
ten nam het bedrijf een vooraanstaan-
de positie in”, vertelt Tobias Hahn, di-
recteur van Atlas Copco Motor Vehicle 
Industry Tools and Assembly Systems. 
“Atlas Copco leverde al aangedreven 
gereedschappen aan autofabrikanten 
voor de bevestiging van schroeven en 
bouten, en hiermee wilden we onze bij-
drage aan het assemblageproces nog 
vergroten.”

Paprocki is het ermee eens dat een van 
de belangrijkste voordelen van een 
bedrijfsovername is dat je snel nieuwe 
producten kunt aanbieden. “Het kost 
vele jaren O&O om voet aan de grond 
te krijgen in een nieuwe productmarkt”, 
zegt hij. 

Soms kiest een bedrijf voor een over-
name om zichzelf te beschermen. “An-
dere bedrijven proberen onze markt in 
te nemen door de overname van verde-
lers of kleinere fi rma’s”, aldus Paproc-
ki. In dit geval kan een bedrijfsover-
name een manier zijn om 
het marktaandeel te waar-
borgen.

 Ontwerpt, verkoopt en onder-
houdt systemen die biogas omzet-
ten in aardgas, een duurzame vorm 
van hernieuwbare energie die aan 
het aardgasnetwerk kan wor-
den geleverd of als brandstof voor 
transport kan worden gebruikt

 42 werknemers
 Hoofdkantoor in Apeldoorn, Ne-

derland
 Overname in oktober 2010

CIRMAC INTERNATIONAL

achieve | 9     
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BIJ EEN ACQUISITIE 
streeft Atlas Copco ernaar, 
niet te ver af te dwalen van 
de eigen kernactiviteiten. Pa-
procki: “De groep hanteert 
een algemene strategie om 
zich niet op onbekend terrein 
te begeven.” Hij verwijst 
naar de acquisitie van de die-
selgeneratoren van Gesan, 
die veel gemeen hebben met 
de bestaande dieselcompres-
soren van Atlas Copco. “Het 
is een aanvullend product”, 
zegt hij. “Andere bedrijven 
groeien simpelweg om te 
groeien. Voor ons moet er 
een strategische match zijn.” 

Hahn zegt: “Indien mogelijk kiezen 
we voor organische groei.” Hij voegt er 
echter aan toe dat een goed doordachte 
acquisitie een win-winsituatie voor bei-
de partijen kan opleveren. Het bedrijf 
dat overneemt, krijgt nieuwe producten, 
markten en deskundig personeel, ter-
wijl het overgenomen bedrijf baat heeft 
bij een nieuwe kapitaalstroom en infra-
structuur. 

Nu SCA deel uitmaakt van Atlas Cop-
co, wil het bedrijf uitbreiden naar secto-
ren zoals lucht- en ruimtevaart, elektroni-
ca en witte producten – zware, duurzame 
gebruiksgoederen zoals koelkasten. 
“De beweegredenen zijn dezelfde”, zegt 

 Fabriceert lijm- en dichtings-
producten voor de automobiel-
sector en andere industrieën

 Meer dan 400 werknemers

 Hoofdkantoor en productiefa-
briek in Bretten, Duitsland 

 Verkoop en levering van  
diensten in Engeland, Spanje, 
VS, Brazilië, Mexico, Korea, 
Japan en China 

 Overname in oktober 2011

SCA

Hahn. “Klanten willen besparen op het 
productieproces en het gewicht.” 

Voor een overname is een ingewik-
kelde financiële analyse vereist, maar 
Paprocki hanteert een rekensom die niet 
in de wiskundeboeken terug te vinden 
is. “Soms is het moeilijk te zien dat één 
plus één gelijk kan zijn aan drie”, zegt 
hij. “Als we een bedrijf willen overne-
men, volstaat het niet dat één plus één 
gelijk is aan twee. Dan gaan we er finan-
cieel niet op vooruit. We hebben een bij-
komende synergie nodig zodat we de 
overnamekosten eruit kunnen halen.”

Deze rekensom benadrukt bovendien 
het belang om niet te ver van de kern-

activiteiten af te wijken. “Als we trouw 
blijven aan onze eigen niche, kunnen we 
die ‘drie’ gemakkelijker behalen omdat 
we de markt op ons duimpje kennen”, 
aldus Paprocki. 

GESAN 
 Produceert diesel- en benzine-

generatoren voor primaire stroom-
voorziening en stand-by doeleinden

 Ongeveer 160 werknemers
 Distributienetwerk in meer dan 

85 landen 
 Gevestigd in Zaragoza, Spanje
 Overname in juli 2011

HOUSTON SERVICE INDUSTRIES
 Fabriceert lagedrukblowers en va-

cuümpompen voor afvalwaterzuive-
ring en industriële processen

 123 werknemers
 Gevestigd in Houston, Texas, VS
 Overname in januari 2012

ATLAS COPCO GIA AB   
(enkel ondergrondse activiteiten)

 Produceert gereedschappen voor 
de ondergrondse mijnbouw, zo-
als elektrische mijnbouwvrachtwa-
gens, laadmachines, locomotieven 
en shuttles, pick-ups, ventilatoren 
en ventilatiebuizen

 113 werknemers
 Gevestigd in Grängesberg, Zweden
 Overname in december 2011 

ATLAS COPCO MEYCO AG
 Produceert mobiele gereedschap-

pen voor het aanbrenging van spuit-
beton (shotcrete) in ondergrondse 
bouwprojecten 

 Ongeveer 40 werknemers
 Gevestigd in Winterthur,  

Zwitserland

 Overname in maart 2013

RAPID-TORC 
 Ontwikkelt en verkoopt hydrauli-

sche torsiesleutels 
 30 werknemers 
 Gevestigd in Houston, Texas, VS 

en in Brussel, België 
 Overname in april 2013 

ATLAS COPCO STONETEC
 Produceert boor- en snijgereed-

schappen, zoals diamantdraadzagen 
voor de productie van ruwe steen-
blokken

 43 werknemers
 Gevestigd in Bagnolo, Italië
 Overname in januari 2012

SUCCESVOLLE OVERNAMES
Enkele opmerkelijke toevoegingen aan de Atlas Copco-familie:

10 | achieve
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Gereedschap in 
OMLOOP
ELK BEDRIJF STREEFT naar inno-
vatie die leidt tot een grotere klanten-
tevredenheid en een effi ciëntere inter-
ne organisatie; een innovatie die kosten 
terugdringt en groei stimuleert. De 
Industrial Technique Service divisie van 
Atlas Copco introduceerde zo’n innova-
tie in 2010. Het uitgangspunt was: ‘Hoe 
kunnen we een eenvoudige vraag op een 
nog eenvoudigere manier beantwoor-
den?’.

Het project ‘Where’s My Tool’ ging 
van start toen Joe Meloche, business 
line manager van Atlas Copco Tools & 
Assembly Systems in Michigan (VS), 
aan softwarecoördinator Tom Heathfi eld 
vroeg hoe de effi ciëntie van de service 
kon verbeterd worden. Meloche merk-
te op dat 90 procent van de klanten die 

een beroep op de service doet, dezelf-
de vraag stelden: in welke fase van het 
onderhoudsproces bevinden hun gereed-
schappen zich? Als klanten deze infor-
matie zelf kunnen opzoeken, zou er heel 
wat kostbare tijd worden gewonnen.

De oplossing lag in het toeganke-
lijk maken van de service management 
database  waarin het onderhoud van 
gereedschappen wordt bijgehouden. Met 
hulp van de IT-afdeling werd de data-
base aan het bedrijfssysteem gekop-
peld en zo zag WheresMyTool.com het 
levenslicht. 

WheresMyTool.com geeft klanten 
een duidelijk inzicht in de status van 
alle gereedschappen via een webpagi-
na die met een wachtwoord is bevei-
ligd. De site biedt  de mogelijkheid om 

INNOVATIE

gereedschappen te traceren en Excel-
rapporten aan te maken. Verkopers en 
distributeurs moeten minder telefoon-
tjes doen om de status van de te repare-
ren gereedschappen op te vragen en het 
verkooppersoneel kan zich beter focus-
sen op de verkoop van meer diensten. 
Bovendien kunnen klanten online aan-
tekeningen maken, een bestelling doen 
of een reparatie goedkeuren. 

Amy Shi, regional sales manager 
service, bezoekt dagelijks klanten om 
hun productielijnen nader te bekijken om 
de beste oplossingen in ‘tool manage-
ment’ voor hun activiteiten te vinden. 
“Veel klanten gebruiken hun gereed-
schappen tot ze defect zijn en doen geen 
preventief onderhoud. Ook hebben ze 
geen redelijke voorraad reservegereed-
schappen ter beschikking”, aldus Shi.

“Via WheresMyTool.com kunnen 
klanten de status van hun gereedschap-
pen zelf volgen. Ook kunnen ze er offer-
tes, reparatie- en kalibratierapporten en 
verzenddocumenten downloaden.”

Dankzij de database voor onder-
houdsbeheer en WheresMyTool.com 
is de Amerikaanse serviceorganisatie 
in minder dan vijf jaar achtmaal groter 
geworden. 

Op WheresMyTool.com 
kunnen klanten de status 
van hun te repareren 
gereedschappen 
opvolgen.

De servicewebsite 
WheresMyTool.com geeft een 

duidelijk overzicht van alle 
gereedschappen en hun status.

TEKST ATLAS COPCO FOTO JENNY UNNEGÅRD
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tijdens zijn productie grote hoeveelhe-
den energie. Het bedrijf wilde het sys-
teem optimaliseren en deze energie 
hergebruiken om tot een effi ciëntere, 
duurzamere en milieuvriendelijkere op-
lossing te komen.

“In 2010 voerde ons team een haal-
baarheidsstudie uit voor vier warmtere-
cuperatiesystemen, de recentste in ons 
productgamma”, vertelt Tim Last, 
general manager van Atlas Copco 
Turkije. “Na een diepgaand onderzoek 
met een gedetailleerde evaluatie, ver-
schillende technische vergaderingen en 
bezoeken aan andere fabrieken, ging 
Elif akkoord met onze offerte.”

DANKZIJ DIT SYSTEEM kan Elif het 
teveel aan warmte dat wordt gegene-
reerd door de compressoren terugwin-
nen en de energie opnieuw in de pro-
ductiecyclus gebruiken. Het nieuwe en 
grootste energierecuperatiesysteem ter 
wereld vermindert het totale energiever-
bruik van de productiesite gemiddeld 
met 35 procent per maand in vergelij-
king met vorig jaar.

“De keuze van Elif viel op het warm-
terecuperatiesysteem van Atlas Copco 
omdat we uitsluitend met hoogwaar-
dige leveranciers in zee gaan”, vertelt 

HET TURKSE BEDRIJF Elif werd op-
gericht in 1972 en is een internationale 
leverancier van fl exibele verpakkings-
oplossingen actief in industrieën zoals 
de voedings- en drankensector, per-
soonlijke gezondheidszorg, huishoud-
producten en tissueproducten. In 2004 
opende het bedrijf in Istanboel een ves-
tiging met een oppervlakte van 110.000 
vierkante meter, waarin de activiteiten 
van drie afzonderlijke sites nu zijn on-
dergebracht.

Elif streeft ernaar om duurzaam-
heidsprincipes in zijn hypermoderne 
faciliteit toe te passen en integreerde 
zulke activiteiten al op verschillende 
manieren, zoals energiebesparende dro-
gers, een aangepast daksysteem voor 
een maximale luchtcirculatie en mi-
nimaal energieverbruik, milieuvrien-
delijke koel- en droogsystemen, enz. 
Bovendien ondertekende Elif in 2012 
het United Nations Global Compact 
voor bedrijven die zich erop toeleg-
gen om hun activiteiten ten aanzien van 
mensenrechten, arbeid, corruptiebestrij-
ding en milieu te coördineren.

Een andere strategische beslissing 
van Elif was de aankoop van een warm-
terecuperatiesysteem van Atlas Copco 
in 2010. Elif verbruikt en produceert 

Verpakkingsspecialist Elif installeerde een enorm 
warmterecuperatiesysteem in zijn faciliteit in 
Turkije. Dit systeem, een primeur, zorgt voor een 
aanzienlijk lager brandstof- en energieverbruik.
TEKST JEAN-PAUL SMALL  FOTO’S ATLAS COPCO

DE WEG 
NAAR HERSTEL

De gigantische, geavanceerde site 
van Elif in Istanboel is uitgerust met 
verscheidene duurzame installaties 
zoals het warmterecuperatiesysteem. 
Een van de klanten van Elif, Coca-
Cola, erkende het verpakkingsbedrijf 
als een ‘Green Supplier - Energy 
Management’ en dat dankzij het 
warmterecuperatiesysteem van 
Atlas Copco.

12 | achieve
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BESPARINGEN OVER 10 JAAR DOOR 
WARMTERECUPERATIESYSTEEM

 Brandstofbesparing: 
3 miljoen kubieke meter
  Totale kostenbesparing: 
1,8 miljoen USD
  Investering voor het project: 
72.222 USD

Door het warmterecuperatiesysteem 
zal de CO2-uitstoot met 3500 ton in 
10 jaar tijd dalen.  

Ayham Yuksel, mechanical engineer 
bij Elif. 

Bijgevolg heeft Elif een van zijn 
warmwaterboilers uitgeschakeld, waar-
door de terugverdientijd voor dit project 
tot minder dan één jaar is teruggedron-
gen. Geschat wordt dat het recuperatie-
systeem de CO2-uitstoot met 3500 ton in 
10 jaar tijd zal doen dalen. 

Ayham Yuksel, mechanical engineer, Elif

“De keuze van Elif viel op 
het warmterecuperatiesysteem 

van Atlas Copco omdat we 
uitsluitend met hoogwaardige 

leveranciers in zee gaan.”

achieve | 13     
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DE ECONOMISCHE groei in China 
is al vele jaren voorpaginanieuws. Het 
ene na het andere record is gebroken. 
In 2012 kampte het land met stagna-
tie, maar verwacht wordt dat de vraag 
tegen eind 2013 zal stabiliseren wan-
neer er opnieuw in kolenmijnen en 
infrastructuur wordt geïnvesteerd.

Volgens Mark Lee en Derrick Liu, 
general managers van Atlas Copco 
(Shenyang) Construction & Mining 
Equipment Ltd., zal de markt enkele 
wijzigingen ondergaan onder invloed 
van het aantreden van een nieuwe re-
gering in 2012.

“De nieuwe regering verlegt de 
nadruk van ontwikkeling naar een 
grotere duurzaamheid en verstedelij-
king”, zegt Lee.

Liu voegt eraan toe: “Vroeger had 
de exportmarkt de grootste prioriteit, 
maar nu is het Chinese beleid meer 

gericht op binnenlandse vraag en ver-
stedelijking.”

Deze verstedelijking is in volle op-
mars. In de voorbije tien jaar steeg het 
aantal Chinezen die in grote steden 
wonen, van 36 procent tot bijna 50 
procent. Als deze tendens aanhoudt, 
groeit de stedelijke bevolking van 
China van 570 miljoen in 2005 tot 
925 miljoen in 2025.

De groeiende middenklasse van 
China, die voornamelijk in stede-
lijke gebieden woont, zal tegen 2030 
naar verwachting twee derde van de 
wereldwijde middenklasse vertegen-
woordigen. Naast de focus op ver-
stedelijking zet de nieuwe regering 
ook in op corruptiebestrijding, een 
eerlijkere verdeling van rijkdommen 
en salarissen en maatregelen tegen 
vervuiling.

Duurzame groei staat nu op de 

agenda, zegt Lee, en dat betekent een 
breuk met het beleid van de vorige re-
gering, die het bbp en de rentabiliteit 
centraal stelde. Volgens hem zullen 
verdelers steeds meer gaan samen-
werken met bedrijven die de nadruk 
leggen op duurzaamheid, vooral voor 
de marktsegmenten met midden- 
en topproducten. Het kostenplaatje 
blijft echter van groot belang voor de 
Chinese consument, die zowel een 
aantrekkelijke prijs als topkwaliteit 
verwacht. Plaatselijke fabrikanten 
verbeteren hun producten in hoog 
tempo om aan deze tweevoudige eis 
tegemoet te kunnen komen.

De nieuwe regering wil de salaris-
sen in China verhogen en zo de bin-
nenlandse consumptie stimuleren. 
Het streven is om de salarissen jaar 
op jaar met 10 procent te laten stijgen. 
Op sommige plaatsen zoals Shenyang 

CHINÁ S GOT 

TALENT
China verkeert in een nieuwe ontwikkelingsfase, 

en Atlas Copco speelt daarop in om nieuwe kansen 
te grijpen en bijzonder talent aan te werven. 

TEKST CARI SIMMONS FOTO’S GETTY IMAGES & ATLAS COPCO
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Dankzij de grote interne 
carrièremogelijkheden is 
Atlas Copco een aantrek-

kelijke werkgever in het 
huidige China, waar veel 

talent voorhanden is.

achieve | 15     
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is dit percentage vaak hoger door de 
overvloed aan productiebedrijven en 
een sterke concurrentie op het vlak van 
personeel.

Liu merkt op dat een hoger salaris 
niet het enige criterium voor jongeren is. 
“Kandidaten verwachten ook een betere 
werkomgeving”, zegt hij. Zo maakte 
Atlas Copco vorig jaar werk van nieuwe 
kantoren met veel koffi e- en vergader-
ruimten, groen, ergonomische stoelen 
en tafels. “Als je tegenwoordig toptalent 
wilt aantrekken, moet je dit wel aanbie-
den. Het werkloosheidscijfer is vrij laag 
in China”, aldus Liu. 

Dankzij haar reputatie kan Atlas 
Copco gemakkelijker talent aantrekken 
dan vele andere bedrijven. Toch blijft 
het moeilijk om goede mensen met de 
juiste bekwaamheden (bv. management) 
te vinden. Volgens Liu heeft de jongere 
generatie minder interesse voor tech-
nische functies. “Ze willen meer met 
anderen in gesprek gaan, communica-
tiever zijn en niet de hele dag achter een 
bureau zitten.”

Jenny Hong, general manager van het 
Customer Center in Shanghai voor Atlas 
Copco’s Liuzhou Tech Machinery, vindt 
het belangrijk dat jonge werknemers een 
samenhorigheidsgevoel ervaren en dui-
delijk taakomschrijvingen krijgen.

“De beslissing van Atlas Copco om in 
China te investeren en een belofte waar 
te maken, trekt jonge mensen aan”, zegt 
ze. “Een ander belangrijk pluspunt is de 
ruimte voor loopbaanontwikkeling door 

Mark Lee, Atlas Copco (Shenyang) 

Construction & Mining Equipment 

Ltd. Customer Center

de vele uiteenlopende vacatures binnen 
de groep. Door ruimte te bieden voor 
groei en ambitie, trekken we niet alleen 
toptalenten aan, maar slagen we er ook 
in om ze binnen het bedrijf te houden.”

HONG VERTELT DAT HET bedrijf 
niet de hoogste salarissen van de indus-
trie aanbiedt, maar toch talent aantrekt 
door de werknemers goed te behande-
len, te zorgen voor welzijn en beloning, 
en veel interne groeikansen te creëren. 
Zelf ging ze aan de slag bij Atlas Copco 
via een acquisitie die acht jaar geleden 
plaatsvond. Ze zegt dat ze is gebleven 
vanwege “het vertrouwen, het respect en 
de zeer duidelijke visie van het bedrijf”. 

Hong verwacht dat de vraag naar ma-
nagers en topprofessionals nog meer zal 
stijgen, naarmate de Chinese economie 

zich verder ontwikkelt. Momenteel be-
schikt een kwart van de inwoners van 
Shanghai over een universitair diploma. 
Volgens Hong betekent dit dat bedrijven 
nu uit een veel grotere pool van talenten 
kunnen kiezen. Tegelijkertijd sluit ze de 
noodzaak niet uit om buitenlanders aan 
te werven voor bepaalde openstaande 
functies. “Er zullen bedrijfsspecifi eke 
technische managers nodig zijn om 
jonge ingenieurs in China te begelei-
den”, zegt ze. “Zo kunnen ze helpen om 
lokale producten op gelijke voet met in-
ternationale producten te brengen.” 

Overzicht aanwezigheid 
in Groot-China

Mark Lee (links) en Derrick Liu, general 
managers van Atlas Copco (Shenyang) 
Construction & Mining Equipment Ltd.

“Nu focust de regering meer op binnen-

landse vraag en verstedelijking.”
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PERFECTE MATCH

Toen ‘s werelds grootste producent van mobiele 
telefoons een partner zocht voor de levering van schroe-
vendraaiers, haalde Atlas Copco het contract binnen 
op grond van zijn kwaliteit, prijs en ondersteuning.
TEKST DANIEL DASEY  FOTO SAMSUNG

ALS U ONLANGS een Android-
smartphone hebt gekocht, is de kans 
groot dat het apparaat met gereedschap-
pen van Atlas Copco in elkaar is gezet.

Samsung, wereldleider in de produc-
tie van smartphones, vertrouwt op de 
controlesystemen en schroevendraai-
ers van Atlas Copco voor de assembla-
ge van de populaire Galaxy-handsets 
en andere mobiele telefoons. In februa-
ri 2012 sloten beide bedrijven een over-
eenkomst voor de levering van 2500 
MicroTorque-schroevendraaiers aan 
Samsung. Sindsdien komen regelmatig 
nieuwe orders binnen.

De schroevendraaiers worden ge-
bruikt in de Samsung-fabrieken in Zuid-
Korea, China, India, Brazilië en Viet-
nam voor de productie van handsets. 
Momenteel levert Samsung bijna een 
kwart van alle mobiele telefoons ter we-
reld. Volgens onderzoeksbureau Gartner 
verkocht het bedrijf in 2012 meer dan 
380 miljoen stuks.

ChangWon Oh, die werkzaam is bij 
de Mobile Division van het ‘Global Ma-
nufacturing’ supportteam van Samsung, 
zegt dat het bedrijf zeer tevreden is met 
de wereldwijde ondersteuning die Atlas 
Copco biedt.

“In de voorbije vier tot vijf jaar heeft 

Samsungs Mobile Division grote investe-
ringen gedaan op het vlak van smartpho-
nes. De divisie werkt hard aan een nog 
betere productiviteit en kwaliteit”, zeg hij. 
“Uiteindelijk viel de keuze van Samsung 
op Atlas Copco als onze zakenpartner. 
Kwaliteit, prijs, levering en wereldwijde 
ondersteuning gaven de doorslag.”

Volgens Kyungwook (Kenny) Jang 
van Atlas Copco, general manager van 
Industrial Technique in Korea, kwam 
de overeenkomst met Samsung tot 
stand nadat Atlas Copco was uitgeno-
digd om deel te nemen aan een ontwik-
kelingsproject met twee andere leve-
ranciers in 2011.

“Na een aantal tests op het vlak van 
betrouwbaarheid, duurzaamheid, wereld-
wijde aanwezigheid en ondersteuning 
haalde Atlas Copco het project binnen en 
ging de wereldwijde productlevering aan 
Samsung van start”, aldus Jang.

Jang vertelt ook wat de andere troe-
ven van Atlas Copco binnen deze regio 
zijn: het kunnen voldoen aan specifi eke 
vereisten van klanten, het snel inwilligen 
van verzoeken van de klant, en ook de 
wereldwijde aanwezigheid en reputatie. 

ChangWon Oh ziet alvast uit naar de 
nauwe samenwerking tussen Samsung en 
Atlas Copco bij toekomstige projecten. 

“Samsung heeft Atlas Copco als onze zakenpart-

ner geselecteerd. Kwaliteit, prijs, levering en 

wereldwijde ondersteuning gaven de doorslag.”

ChangWon Oh, Global Manufacturing supportteam van Samsung

Samsung Galaxy S4
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INNOVATIE

?

“We hebben 
een proces dat ons 
helpt beslissen met 
welke ideeën we 

verdergaan.”

“Bij innovatie 
is communicatie 

ook heel 
belangrijk.”

Achieve bracht vier O&O-experten van Atlas 
Copco bij elkaar om de bijdragen aan de 
innovatiecultuur van de groep te bespreken. 
Ze stellen zich de vraag hoe een bepaald 
concept uitgroeit tot een succesverhaal. 
TEKST CARI SIMMONS  ILLUSTRATIE GETTY IMAGES

Hoe promoot en stimuleert 
Atlas Copco innovatie?
Wim: Mijn eerste reactie is dat het 
misschien niet nodig is om innova-
tie intern aan te moedigen omdat in-
novatief zijn gewoon in de genen van 
Atlas Copco zit.
Petra: Inderdaad. We zijn er altijd 
van overtuigd dat dingen nog beter 
kunnen en we krijgen de kans om 
nieuwe dingen te testen, creatief te 
zijn en daarvoor te worden beloond.
Mats: Ik werk nog niet zo lang voor 
Atlas Copco, maar toen ik hier aan de 
slag ging, kon ik die cultuur meteen 
merken. 
Petra: Een manier om innovatie te 
stimuleren is via ‘voorontwikkelings-
projecten’, waarbij ingenieurs grotere 
risico’s kunnen nemen en nieuwe con-
cepten kunnen testen zonder de druk 
van krappe deadlines. Bij innovatie is 
communicatie ook heel belangrijk. Het 
is niet één enkele persoon die met een 
idee op de proppen komt, maar juist 

door ideeën te combineren, ontstaan 
innovatieve oplossingen. 
Mats: We werken projecten uit over 
alle divisies heen met mensen met 
uiteenlopende functies en van ver-
schillende afdelingen, meestal in sa-
menwerking met externe partners. 
Door deze verscheidenheid ontstaan 
er ook verschillende denkpisten.

Wat draagt volgens jullie bij tot 
deze innovatiecultuur?
Petra: Alhoewel Atlas Copco een 
grote onderneming is, voelt het aan 
als een klein bedrijf met een grote 
ondernemerszin.
Wim: Er heerst ook een algemene 
overtuiging dat we continu moeten ver-
anderen en innoveren. De keerzijde is 
dat we vaak niet trots genoeg zijn op 
wat we al hebben bereikt. Zoals Petra 
zegt, we streven altijd naar beter. 
Guy: We nemen nooit genoe-
gen. In onze gedachten kan het al-
tijd beter. We werken met kritieke 

VINDINGRIJK 

ZIJN

Wim Bouwen, 
vice president R&D and 
shared engineering services, 
Compressor Technique

 Petra Kastensson, 
program manager 
pre-development, 
Industrial Technique

Mats Källman, 
vice president engineering 
services, Mining and Rock 
Excavation Technique

 Guy Laps, 
technology and innovation 
manager, Construction 
Technique

GESPREKSPARTNERS
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?

“We moeten weten 
dat we aan de 

behoeften van de klant 
tegemoetkomen en dat 
de klant er voordeel 

uit haalt.”

“Het is niet één 
enkele persoon die met 
een idee op de proppen 
komt, maar juist door 
ideeën te combineren, 
ontstaan innovatieve 

oplossingen.”

prestatie-indicatoren, waarbij een 
deel van onze business moet gegene-
reerd worden uit nieuwe producten. 
Dat wordt gemeten en dan kijken we 
hoe we kunnen innoveren. 

Wat bevalt ingenieurs aan het 
werken voor Atlas Copco? 
Guy: Alhoewel we  de structuur van 
een grote organisatie hebben en een 
grote multinational zijn, zijn we op-
gesplitst in aparte divisies en wer-
ken we in vrij kleine groepen waarbij 
alle activiteiten in één gebouw zijn 

ondergebracht, van marketing en en-
gineering tot productie. Dit kom je 
niet vaak bij grote bedrijven tegen. 
Een groot voordeel, volgens mij. 
Petra: Ingenieurs krijgen ook de 
kans om een product of oplossing 
doorheen het hele proces op te vol-
gen, vanaf het concept tot het gebruik 
door de eindklant. Dat werkt bijzon-
der inspirerend.

Wanneer weet je dat de tijd rijp 
is voor een nieuwe productont-
wikkeling? 

Mats: Heel belangrijk is een zeer ster-
ke en gepassioneerde ‘ambassadeur’ 
die de innovatie aanstuurt. Dat kan een 
klant of een werknemer zijn. Maar ui-
teraard zijn er ook vele andere criteria.
Petra: De behoefte van de klant is 
het voornaamste criterium. We moe-
ten weten dat we aan de behoeften 
van de klant tegemoetkomen en dat 
de klant er voordeel uit haalt. 
Wim: Een andere belangrijke fac-
tor is dat de klant bereid 
is om voor de innovatie 
te betalen. Vele bedrijven 
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Guy Laps, 
technology and innovation manager 

“De tijd dat je alles zelf 

kon ontwikkelen, is 

voorgoed voorbij.”

hebben nood aan iets, maar zijn niet 
bereid om te investeren. 

Hoe worden innovatieve ideeën 
geselecteerd? 
Wim: We hebben een speciaal proces 
voor nieuwe ideeën bedacht, dat ons 
helpt te beslissen met welke ideeën 
we verdergaan. Dankzij dit proces 
kunnen we een betere selectie van in-
novatieve ideeën maken. 
Guy: Omdat de ideeën in dezelfde 
richting wijzen, voel je meteen aan 
welke ideeën goed zijn en voorrang 
moeten krijgen. We spreken over 
‘push’-innovatiemogelijkheden van 
interne teams, en over ‘pull’-inno-
vatiemogelijkheden aangereikt door 
klanten, leveranciers, universiteiten 
en externe partners.

Waarom werkt Atlas Copco met 
externe partners voor O&O?
Guy: Je kunt niet alles zelf doen en in 
alle domeinen uitblinken. Vandaag de 
dag verandert alles zo snel dat je niet 
anders kunt dan een beroep doen op 
anderen. Je houdt je ogen en oren open 
voor de nieuwe informatie en technolo-
gie die externe partners aanbieden. De 
tijd dat je alles zelf kon ontwikkelen, is 
voorgoed voorbij.
Petra: We moeten samenwerken met 
organisaties en mensen die de beste ge-
avanceerde technologieën aanbieden. 

Hoe zorg je ervoor dat externe 
partners bijdragen tot innovatie? 
Petra: Een manier om op deze idee-
en te komen, is via seminaries over 

PERSOONLIJKE FAVORIET 

technologie. We nodigen dan uni-
versiteiten of leveranciers uit 
om hun laatste technologieën en 
trends te komen voorstellen. 

Guy: Op de website van Atlas Copco 
is er ook een gedeelte over innovatie 
waar je ideeën kunt indienen. Dat is 
ideaal voor start-ups en andere be-
drijven die niet aan een universiteit 
zijn verbonden. 
Mats: Ja, als je niet goed weet hoe 
je in dat wereldje binnenkomt, wie je 
moet bellen en zo, biedt de website 
een heel goed alternatief. Je komt in 
contact met Atlas Copco en bent ze-
ker dat je een antwoord krijgt.

Waarom zouden externe men-
sen hun ideeën met Atlas 
Copco delen?
Mats: We kunnen een innovatie 
sneller op de markt brengen.
Petra: Via onze internationale ver-
koopkanalen kunnen we het product 
wereldwijd verspreiden. Bovendien 
beschikken we over de nodige con-
tacten met klanten en kunnen we een 
nieuwe technologie al in de begin-
fase bij onze klanten testen.  
Wim: Uitvinders overschatten 
vaak de waarde van een bepaald 
idee en onderschatten wat er alle-
maal nodig is om een concept werke-
lijk op de markt te brengen. Bij Atlas 
Copco weten we wat er nodig is, niet 
alleen vanuit technisch standpunt, 
maar ook op het vlak van ontwerp, 
testen, productie, marketing, verkoop 
en dienstverlening. Wij bieden een 
multidimensionale evaluatie van een 
idee en dat kunnen de meesten niet 
alleen verwezenlijken.

Zo hebben we bijvoorbeeld een reeks 
turbocompressoren op de markt ge-
bracht die compacter zijn, een grotere 
hoeveelheid lucht leveren en energie-
effi ciënter zijn. Deze innovatie begon 
door lange tijd in vloeistofdynamica te 
investeren. Hierdoor zijn we vandaag 
in staat om machines met betere pres-
taties te ontwikkelen. 

 Guy: Mijn favoriete innova-
tie is de Hard Hat-bescherm-
kap. Dankzij de feedback van 
klanten stapten we voor het 
beschermingsmateriaal over 
op rotatiegegoten polyethy-
leen. Zo werd het hele product 
niet alleen steviger maar ook 
aantrekkelijker, waardoor de 
verkoopwaarde steeg.   

 Wim: De 
oliegeïn-
jecteerde 
en olievrije 
schroefcom-
pressoren 
zijn nog altijd 
mijn grote favoriet. Het is ge-
weldig om te zien hoe ze over 
vele jaren zijn verbeterd.   

 Mats: Voor de mijnbouw 
hebben we de Coprod, 
een combinatie van de 
hoge penetratiesnelheid 
van de tophammer en de 
boorgatkwaliteit van de ‘down-

the-hole’ hammer. Dankzij 
deze innovatie 

moet je niet 
kiezen tussen 
deze twee 
belangrijke 

troeven.  

 Petra: Mijn favoriete product 
is de Tensor Revo, een gereed-
schap voor assemblage met 
pistoolgreep en hoog koppel. 
De innovatie bestaat erin dat 
we kerntechnologieën op een 
nieuwe manier toepasten. Zo 
verplaatsten we bijvoorbeeld 
de motor en 
transmissie en 
brachten we 
wijzigingen aan 
qua koppelme-
ting en behui-
zingsmateriaal. 

mijn grote favoriet. Het is ge-
weldig om te zien hoe ze over 
vele jaren zijn verbeterd.   
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Door samen te werken met externe gespecialiseer-
de partners verlegt Atlas Copco de grenzen van 
wat mogelijk is.
TEKST CARI SIMMONS  ILLUSTRATIE ISTOCKPHOTO PHOTO’S ATLAS COPCO

BIJ DE ONTWIKKELING van een 
product of oplossing werken de teams 
van Atlas Copco voor O&O en indus-
trieel ontwerp vaak samen met exter-
ne partners. Zo dragen toptechnologieën 
en hoogwaardige oplossingen in combi-
natie met de beste knowhow bij aan het 
uiteindelijke resultaat. Deze partners 
zijn bijvoorbeeld leveranciers, universi-
teiten, onderzoekers, klanten of anderen. 

Een voorbeeld is de nieuwe hoogtech-
nologische draagbare energiecontroller die 
tot stand is gekomen in samenwerking met 

SAMENWERKING

ontwikkelingspartner DEIF en Design-
people, een ontwerpbureau dat gespeciali-
seerd is in gebruikerservaringen. Het doel 
was om een geavanceerde controller voor 
mobiele compressoren te creëren, die in 
moeilijke werkomgevingen kan worden 
ingezet en een eenvoudige, intuïtieve in-
teractie met de gebruiker toelaat.

“We wilden gebruikers een duidelijke 
meerwaarde bieden op het vlak van ge-
bruiksgemak, diagnostiek, confi gureer-
baarheid en connectiviteit”, aldus Mar-
nix Doms, coordinator controllers bij de 

‘Technology and Innovation’ afdeling 
van Atlas Copco Portable Energy. 

Voor de ontwikkeling van hardware 
en software deed Atlas Copco een be-
roep op DEIF. De samenwerking gaat 
terug tot in 2002, toen ze voor het eerst 
samen controllers ontwikkelden. Sinds-
dien hebben beide bedrijven met elkaar 
al vele verschillende controllers en toe-
passingen bedacht. 

“Een van de grote voordelen van sa-
menwerken met andere bedrijven is de 
uitwisseling van kennis en competen-
ties”, zegt Anders H. Odgaard, key ac-
count manager business support and key 
account van DEIF. “Je verbreedt je visie. 
Beide bedrijven creëerden tijdens het 
project nieuwe technologieën en toepas-
singen die zonder een betrouwbaar part-
nerschap niet mogelijk wa-
ren geweest.”

Design-people werd inge-

INSPIRATIE
Vrucht van 
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De Xc3003-
controller werd 
in samenwer-
king met twee 
externe partners 
ontwikkeld.

Xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx

schakeld om de interactie van het nieu-
we controllerscherm met de gebruiker 
te verbeteren en om het gebruik van de 
controller zo intuïtief mogelijk te ma-
ken. 

“De zeer eenvoudige interactie geeft de 
gebruiker het gevoel dat dit een degelijk 
en betrouwbaar apparaat is”, aldus Klaus 
Schroeder, strategy director, CEO en in-
dustrieel ontwerper van Design-people. 

Na een ontwikkeling die ongeveer 
16 maanden in beslag nam, alsook di-
verse workshops om partners te infor-
meren over applicaties van Atlas Cop-
co, zag een nieuwe reeks geavanceerde 
compressorcontrollers het levenslicht. 
De controllers combineren gebruiks-
vriendelijkheid en moderne technolo-
gie met een betere betrouwbaarheid en 
bestendigheid in moeilijke werkomge-
vingen (hitte, koude, grote trillingen en 
schokken), en beschikken bovendien 
over andere verbeterde eigenschappen.

Andere externe partners waarmee 
Atlas Copco samenwerkt, zijn Daim-

ler Chrysler in Duitsland voor innova-
tieve boormachines en Boeing voor de 
ontwikkeling van een boormachine met 
een positieve voeding. 

Aangezien vele nieuwe producten 
ontstaan vanuit een specifi eke behoef-
te van de klant, wordt de klant al van-
af de beginfase bij de ontwikkeling be-
trokken. Het ontwikkelingsteam van 
Atlas Copco kwam meermaals met de 
Boeing-technici bijeen om de wensen 
van de luchtvaartindustrie te bespreken 
en het product al tijdens de ontwikke-
ling te testen. 

Het resultaat is een modulair ont-
worpen gereedschap, waardoor het niet 
meer nodig is om een reserveboor ach-
ter de hand te houden voor de momen-
ten waarop het gereedschap in onder-
houd is. Dankzij het uitvoerige overleg 
met Boeing voldeed het ontwerp aan de 
eisen van de luchtvaartsector. Boeing 
kocht een grote hoeveelheid boormachi-
nes en momenteel worden nieuwe mo-
dellen ontwikkeld. 

XxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SAMENWERKING 
IN ONDERHOUD

 Atlas Copco werkt niet al-
leen samen met klanten aan 
de ontwikkeling van nieuwe 
producten, maar reikt hen ook 
de hand op het vlak van onder-
houd. Zo werkt het bedrijf in 
de VS bijvoorbeeld samen met 
enkele van de grootste eige-
naars van bouwmaterieel aan 
de ontwikkeling van service-
producten. 

Atlas Copco verzorgt het 
onderhoud van compresso-
ren, generatoren en hydrauli-
sche onderdelen van klanten. 
Het proces omvat onder meer 
inspectie, reiniging, lakken en 
reviseren van onderdelen.

“Om de omvang van deze on-
derhoudswerken juist te kun-
nen inschatten, is een grote 
wisselwerking met de klant 
nodig”, vertelt Matt Cadnum, 
vice president van Atlas Copco 
Construction Service. 

Een nauwe samenwerking 
om aan de verlangens van de 
vlooteigenaars te voldoen, 
resulteerde niet alleen in een 
sterke relatie tussen de part-
ners, maar ook in een innova-
tief onderhoudsprogramma dat 
ook aan andere grote vlooteige-
naars kan worden aangeboden.

NL21-22_collaboration.indd   22 2013-12-18   19:08:07



Laat niets 
verloren gaan

De fi lteroplossingen van Atlas Copco 
helpen FCC om het afval van Nottingham 
om te zetten in energie.
TEKST JEAN-PAUL SMALL  FOTO’S GETTY IMAGES & ATLAS COPCO

ENERGIE-EFFICIËNTIE
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FCC ENVIRONMENT, een van 
de grootste recyclage- en afvalma-
nagementbedrijven in het Verenigd 
Koninkrijk, maakt gebruik van de 
nieuwste energie-effi ciënte compressor- 
en fi lteroplossingen van Atlas Copco 
om afval om te zetten in energie op haar 
afvalverwerkingssite van Nottingham.

De energie van de bedrijfssite pro-
duceert warmte en stoom om elektri-
citeit op te wekken zonder gebruik te 
maken van fossiele brandstoffen. Sinds 
de oprichting van de fabriek 39 jaar 
geleden is de hoeveelheid afval die naar 
stortplaatsen wordt afgevoerd, terug-
gedrongen met maar liefst 5 miljoen ton.

Voor de site van FCC is luchtkwali-
teit uiterst belangrijk. Eventuele vervui-
lende deeltjes in de luchttoevoer hebben 
een negatieve invloed op de meetin-
strumenten van de rookgassen en bren-
gen de naleving van de ‘Environmental 
Licence’-bedrijfsrichtlijnen in gevaar.

De gewenste hoge kwaliteitsnormen 
vormen de hoofdreden waarom FCC 
zich tot Atlas Copco wendde. Op de 
site werden twee schroefcompressoren 
geïnstalleerd, de ene met een vast toe-
rental en de andere met een variabel 
toerental (VSD), waarbij het vermogen 
aan de vraag kan worden aangepast 
voor een optimale energiebesparing. 
Het systeem werd met drie verticale 
persluchttanks uitgebreid. Bovendien 
werden voor droge lucht van topkwali-
teit op het gebruiks punt ook drie BD 

adsorptiedrogers met een gegaran-
deerd dauwpunt van -70 graden Celsius 

geïnstalleerd. Deze werden vervol-
gens aangepast en aangesloten op 

de nieuwste partikelfi lters en 
afscheiders van Atlas Copco. 

De bescherming van het 
milieu werd gegarandeerd 
dankzij het EWD conden-
saatbeheersysteem bin-
nen de installatie, dat een 
mogelijke besmetting via 
drainage helpt voorkomen.

FCC was een van de 
eerste klanten van com-

pressoren die ook de nieuwe 
fi ltersystemen van Atlas Copco 

installeerden. Het ontwerp van 

deze innovatieve fi lters zorgt voor een 
drukdaling gelijk aan slechts de helft 
van die bij conventionele afscheiders of 
partikelfi lters. Dit levert aanzienlijke 
energiebesparingen op.

“Toen we de mogelijke vereisten 
bespraken, waren levenscycluskosten en 
energie-effi ciëntie voor iedereen toppri-
oriteit”, zegt Alan Burkill, sales engineer 
bij Atlas Copco Compressor Technique 
Service. “Dus stelden we aan de klant een 
oplossing met de laagste levenscyclus-
kosten voor, waarbij een energie-effi ci-
ente fi ltering een integraal en onmisbaar 
onderdeel van de installatie vormde.” 

DE EASTCROFT-INSTALLATIE van 
FCC genereert stoom die door vele open-
bare gebouwen in Nottingham wordt 
gebruikt, zoals het National Ice Centre. 
Bovendien zorgt het voor de verwarming 
van 5000 gezinswoningen en draagt 

Atlas Copco leverde een totaal-
oplossing aan FCC, met luchtcom-
pressoren, persluchttanks, fi lters 
en nog veel meer.
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DE FILTERS VAN ATLAS COPCO

 Filters maken een belangrijk deel uit van de 
energiebesparende innovatieve oplossingen van 
Atlas Copco.  

Met uit afval 
gegenereerde 
stoom wordt 
elektriciteit op-
gewekt, die aan 
vele woningen 
en bedrijven in 
de streek wordt 
geleverd, zoals 
het National Ice 
Centre.

het een steentje bij aan de vermindering 
van het broeikaseffect. Atlas Copco bleek 
eender te denken over het streven om zo 
weinig mogelijk energie te verspillen. “Ik 
ken Atlas Copco nu al 23 jaar en heb altijd 
kunnen vertrouwen op een goede service 
op alle vlakken”, zegt Philip Eyre, main-
tenance manager bij FCC Environment. 
“De kwaliteit van hun producten voldoet 
absoluut aan de eisen van FCC.” 

Scan de QR-code om 
een informatievideo 
over de fi lters van Atlas 
Copco te bekijken.

“Ik ken Atlas Copco nu 
al 23 jaar en heb altijd 
kunnen vertrouwen op 
een goede service op alle 
vlakken.”
Philip Eyre, FCC Environment  
maintenance manager.

Huidige fi lters 
bestaan uit 

zes lagen 
fi lter materiaal 

voor een 
optimale 

prestatie.

Interne ribben 
beschermen het 
element tegen be-
schadigingen en 
vergemakkelijken 
de geleiding van 
de oliedruppels. 

Een hoog effi ci-
ent kopontwerp 
resulteert in een 
verminderde druk-
daling en daarmee 
lagere operationele 
kosten.
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AUTOMATISERING 
VANDAAG

Toenemende automatisering op technologisch vlak 
zorgt voor lagere investeringskosten, een langere 
levensduur en een betere veiligheid, zuiniger 
brandstofverbruik en betrouwbaarheid.

Automatisering onder de grond
DE RISICO’S ZIJN LEGIO in 
ondergrondse mijnen. Bovendien is 
het voor managers niet eenvoudig om 
precies te weten waarmee de mijn-
werkers en machines beneden in de 
mijn bezig zijn. Atlas Copco reikt 
klanten een helpende hand en werkt 
aan producten en systemen op het 
vlak van automatisering en integratie.

“Dankzij automatiseringstech-
nologie moeten operators niet op 
risicovolle plaatsen werken”, zegt 

Julian Reynolds, product line mana-
ger Automation van de business area 
Underground Rock Excavation.

Atlas Copco werkt samen met de 
Zwitserse multinational ABB aan het 
project ‘Underground Mobile Equip-
ment Integration’. ABB beschikt 
over een ontwikkelingsplatform voor 
automatisering dat Atlas Copco toe-
laat om talrijke functies op één plat-
form voor de mijn te combineren 
voor de bewaking en controle van 

mijnwerkers en machines. ABB legt 
zich toe op de procescontrole, terwijl 
Atlas Copco instaat voor de verzame-
ling en overdracht van de machinege-
gevens.

Voor klanten is het grootste voor-
deel van automatisering en integra-
tie dat de mijnwerkers aan minder 
risico’s worden blootgesteld. Tegelijk 
kunnen managers effi ciënter werken 
en tijdiger informatie inwinnen over 
wat er zich onder de grond afspeelt. 

AUTOMATISERING 

mijnwerkers en machines. ABB legt 
zich toe op de procescontrole, terwijl 
Atlas Copco instaat voor de verzame-
ling en overdracht van de machinege-

Voor klanten is het grootste voor-
deel van automatisering en integra-
tie dat de mijnwerkers aan minder 
risico’s worden blootgesteld. Tegelijk 
kunnen managers effi ciënter werken 
en tijdiger informatie inwinnen over 

TEKST MICHAEL MILLER & ULF WIMAN FOTO’S & ILLUSTRATIES ATLAS COPCO

– en MORGEN
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AUTOMATISERING 

Op afstand bestuurde mijnbouwgereedschappen verhogen de 
productiviteit en helpen operators tegen risico’s beschermen.
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Turkse krachtpatser

Mobiele 
compressor-
gegevens

EEN WATERKRACHTCENTRALE 
in aanbouw in Noord-Turkije streeft 
naar een productie van 470 gigawatt-
uur per jaar, goed voor de elektrici-
teitsvoorziening van zo’n 150.000 
woningen. Het Noorse Statkraft, de 
grootste producent van hernieuwbare 
energie in Europa, is de hoofdaanne-
mer van de Kargi-waterkrachtcentra-
le. Het Turkse bouwbedrijf Gülermak 
voert de boringen en graafwerken 
voor de tunnels uit op de site, die 
gelegen is op zo’n 200 kilometer ten 
noordoosten van de hoofdstad Ankara. 

Naar aanleiding van enkele proble-
men met machines voor het graven van 
tunnels, deed Gülermak een beroep op 
Atlas Copco voor een volautomatische 
computergestuurde boorinstallatie.

“De voornaamste reden waarom we 
voor Atlas Copco kozen, is hun erva-
ring”, aldus Ömer Yeni, chief geologi-
cal engineer bij Gülermak. “Naar onze 
mening levert Atlas Copco Turkey de 
meest uitgebreide service in vergelij-
king met de concurrenten.”

Gülermak maakt gebruik van de 
Boomer-oppervlakteboor installaties 

STEL JE VOOR dat je de activiteiten 
van een compressor of droger van Atlas 
Copco overal en altijd zou kunnen mo-
nitoren vanaf een smartphone of tablet. 
Verbeelding is zelfs niet nodig, dit is nu 
al mogelijk. 

De Elektronikon® App, Atlas Copco’s 
eerste mobiele app voor de compres-
sormarkt, staat rechtstreeks in verbin-
ding met de controllers in de compres-
soren en drogers van Atlas Copco. In het 
verleden konden operators van compres-
soren de prestaties van hun installaties 
via intranet monitoren dankzij de Elek-
tronikon Mk 5-controller. Met de app 
kunnen gebruikers voortaan de realtime 
status van een installatie monitoren, zo-
als werkuren, analoge invoer en de vraag 
of de machine werkt of niet. De Elektro-
nikon-controller en app zijn beschikbaar 
in 32 talen. 

De Elektronikon® App  werd ont-
worpen voor de mobiele apparaten van 
Apple en Android en kan gratis worden 
gedownload via iTunes of Google Play. 
Klanten met een Atlas Copco-compres-
sor met een Mk5 Elektronikon-control-
ler kunnen na een software-update de 
app eveneens gebruiken. 

De Elektronikon
® App maakt realtime 

monitoring van installaties 
mogelijk.

Verbeterde documentatie

De verdichtingsresultaten 
worden rechtstreeks op het 
scherm van het draagbare 
verdichtingsanalyse-apparaat 
weergegeven. De opgeslagen 
gegevens kunnen eenvoudig 
met een geheugenkaart 
worden overgezet op een 
desktopcomputer.
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Turkse krachtpatser

De volautomatische computergestuurde 

boorinstallatie van Atlas Copco graaft 

een tunnel van 11 kilometer lang.

van Atlas Copco om een 11 kilome-
ter lange tunnel te graven met een 
doorsnede van 104 vierkante meter, 
de grootste tunnel ooit in Turkije. 
“Gezien de moeilijke en kritieke 
werkzaamheden kwam alleen de beste 
machine in aanmerking”, zegt Yeni.

“Bij de levering van de machines 
op de constructiesite stonden ook acht 
medewerkers van Atlas Copco klaar 
om onze ingenieurs, technici, leiding-
gevenden en uiteraard operators op te 
leiden”, vertelt hij. “Dat maakte een 
hele goede indruk.” 

Verbeterde documentatie

EEN BOUWWERK is maar zo sterk 
als zijn fundament. Dit is fi guurlijk 
op de meeste dingen in het leven van 
toepassing, maar ook letterlijk het 
geval bij gebouwen en wegen. 

Bodemverdichting moet op de 
juiste manier worden uitgevoerd om 
de kwaliteit van wegen te verzeke-
ren. Maar zoals blijkt uit een verslag 
van het ‘Swedish National Road and 
Transport Research Institute’, is de 
documentatie over de uitgevoerde 
verdichting vatbaar voor verbetering. 

Computergestuurde documentatie-
systemen kunnen een uitweg bieden. 
Een voorbeeld hiervan is het ‘Com-
paction Analyzer’ (DCA)-systeem 
van Atlas Copco, dat de walsrol als 
meetinstrument gebruikt voor de 
controle van de verdichtingsresul-
taten, het aantal walsovergangen en 
andere belangrijke gegevens voor 
het proces en de documentatie. Aan 
de hand van gps-informatie is het 
bovendien mogelijk om de resultaten 
op een kaart of in een schema voor 
te stellen.

Voor aannemers is het erg interes-
sant om het aantal walsovergangen 
voor elk individueel project te ken-
nen. Een te laag aantal kan leiden tot 

een lage kwaliteit en, in het ergste 
geval, tot kostbare schadeclaims. 
Meer walsovergangen dan vereist is 
daarentegen verspilling van tijd, geld 
en brandstof, en veroorzaakt onno-
dige slijtage aan de machine.

Vassbakk & Stol AS, een van 
de grootste grondwerkbedrijven in 
Vestlandet in het zuidwesten van 
Noorwegen, is enthousiast over het 
DCA-systeem.

“Dankzij het aanbieden van goede 
projectdocumentatie haalden we 
verschillende prestigieuze projecten 
binnen”, zegt Jon-Aage Ødegaard, 
trainingscoördinator bij de hoofdze-
tel in Kopervik.

Bovendien kunnen de DCA-syste-
men ook worden gebruikt voor haal-
baarheidsstudies en om de effi ciëntie 
en kwaliteit van projecten te contro-
leren. Operators krijgen een volledig 
overzicht van het verdichtingsopper-
vlak. Het DCA-systeem vergemakke-
lijkt het werk door de locatie van de 
walsrol op elk ogenblik weer te ge-
ven alsook waar vorige walsovergan-
gen plaatsvonden. Dit maakt het een 
uiterst waardevolle verdichtingstool, 
ook voor projecten waarvoor er geen 
documentatie vereist is. 

De verdichtingsmeter meet de 
draagkracht van het oppervlak.

De acceleratiemeter van 
de walsrol meet de stijf-
heid van het verdichte 
oppervlak. 

De walsrol wordt gepositio-
neerd aan de hand van satel-
lietnavigatie.
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Een goede leverancier verdiept zich zo grondig in de 
bedrijfsactiviteiten van zijn klanten dat er sprake is van een 

strategische bron. De samenwerking tussen Atlas Copco en een 
divisie van de Ford Motor Company laat zien hoe zoiets werkt.

TEKST MICHAEL MILLER  FOTO’S ATLAS COPCO & FORD

‘First in mind’

De motor is een van de 
componenten die samen 

de aandrijfl ijn van het 
voertuig vormen. 
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Controls Engineering teams van Ford 
Powertrain, konden we Ford helpen bij 
het ontwikkelen van meer gestandaardi-
seerde oplossingen”, zegt Tabor. “Hierbij 
richtten we ons niet alleen op bevesti-
gingsgereedschappen van topkwaliteit, 
maar ook op geïntegreerde controlenor-
men die ervoor zorgen dat de confi gura-
tie en interface van onze gereedschappen 

op elke Ford Powertrain-lijn 
ter wereld identiek zijn. Daar-
mee hebben we de kwaliteit 
van de gereedschappen ver-
beterd, hebben we de time-to-
market kunnen verkorten en 
zijn we erin geslaagd, de kos-
ten terug te dringen.”

Tabor en zijn team van regi-
onale key account mana-
gers werken nauw samen 
met de applicatie-ingenieurs, 
productmanagers, product-
marketingspecialisten en ser-
viceteams van Atlas Copco. 

“Als een Ford-ingenieur bij de ont-
wikkeling van een nieuw product een 
probleem heeft met bevestigingen, 
onmiddellijk technische ondersteuning 
nodig heeft voor de ontwikkeling van 
een bevestigingspro-
ces of de ergonomie 
van een bestaand sys-
teem moet verbete-
ren, willen we dat ze 
eerst aan Atlas Cop-
co denken”, zegt 
Tabor. Dat is pre-
cies wat elke leve-
rancier die vooruit 
denkt, wil. 

PRODUCTEN VERKOPEN aan 
klanten die weten wat ze willen, is 
één ding. Maar de behoeften van 
de klanten voldoende begrijpen 
om oplossingen voor te stellen die hun 
bedrijf naar een hoger niveau tillen, is 
iets heel anders.

Het is deze tweede uitdaging die 
Atlas Copco elke dag aangaat. Paul 
Tabor is global key account manager 
bij Atlas Copco voor Ford Powertrain, 
de divisie van de Ford Motor Company 
die motoren, transmissies en assen voor 
auto’s en trucks maakt. De divisie Tools 
and Assembly Systems van Atlas Copco 
is gespecialiseerd in assemblagegereed-
schappen voor de industrie. Dat omvat 
alles van eenvoudige pneumatische 
handgereedschappen tot volautoma-
tische bevestigingssystemen 
voor assemblagelijnen.

Wanneer Atlas Copco met 
een klant samenwerkt, staat het 
steeds voor de uitdaging om de 
activiteiten en de processen van 
haar klant tot in detail te begrij-
pen. “Klantenbehoeften zijn 
vaak gelaagd en complex, vooral 
als je internationaal werkt”, zegt 
Tabor. “Daarom moet je begrij-
pen hoe het er in hun branche 
aan toe gaat en met welke obsta-
kels de klant te maken heeft, 
voordat je hem kunt helpen zijn 
doelstellingen te halen.”

“Zo gaan we al vele jaren op regio-
naal niveau te werk, maar de activitei-
ten van onze grootste klanten strekken 
zich nu over de hele wereld uit. Datgene 
waar Ford in één regio in uitblinkt, wil 
het bedrijf ook graag in andere regio’s 
toepassen.” Atlas Copco werkt daarom 
aan gestandaardiseerde oplossingen die 
Ford in productiefabrieken over de hele 
wereld kan gebruiken.

Mark Ayres is vice president van 
Atlas Copco Global Projects, met regi-
onale toepassingscentra in Europa, 
Noord-Amerika, China, India en Zuid-
Amerika. “Wij streven naar consisten-
tie binnen onze toepassingscentra. Door 
met internationale teams te werken, kun-
nen we dezelfde oplossingen overal met 
gelijke kwaliteit aanbieden”, aldus Ayres. 
“Dit is van groot belang als je met inter-
nationale klanten zoals Ford werkt.”

“Door samen te werken met de Manu-
facturing Engineering Process en Core 

Dankzij dit 
werkstation 
met meerdere 
spindels 
kan Ford 
wereldwijd hetzelfde 
bevestigingsproces 
toepassen.

Paul Tabor is global 
key account man-

ager van Atlas 
Copco voor Ford 

Powertrain.

nodig heeft voor de ontwikkeling van 
een bevestigingspro-
ces of de ergonomie 
van een bestaand sys-
teem moet verbete-
ren, willen we dat ze 
eerst aan Atlas Cop-
co denken”, zegt 
Tabor. Dat is pre-
cies wat elke leve-
rancier die vooruit 

werkstation 
met meerdere 

wereldwijd hetzelfde 
bevestigingsproces 

Paul Tabor, Atlas Copco

“We hielpen Ford bij het 
ontwikkelen van meer 

gestandaardiseerde 
oplossingen.”
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IN CHILI IS VEILIGHEID in de mijnbouw een 
topprioriteit geworden. Naar aanleiding van een 
aantal dodelijke ongevallen in 2007 werd een 
nieuwe mijnbouwinspectie in het leven geroepen 
binnen de Nationale Dienst voor Geologie en Mijn-
bouw om de veiligheid in de mijnbouwindustrie te 
regulariseren. Veiligheidsnormen vormden geen 
probleem, aangezien Chili al strenge standaarden 
voor grootschalige mijnbouw kent. De uitdaging 
lag in de naleving van deze normen, vooral bij klei-
ne en middelgrote mijnbouwbedrijven.
Voor Javier Aramayo, senior safety health of-
ficer van Atlas Copco bij de Radomiro Tomic 
dagbouwmijn in Noord-Chili, is veiligheid een 
passie. “Als je de persoon wilt zien die in de 
eerste plaats verantwoordelijk is voor jouw vei-
ligheid, kijk dan in de spiegel”, zegt hij. 

De mijn bevindt zich in de Atacama-woestijn 
van Chili op 3000 meter boven zeeniveau in het 
Andesgebergte. Hier houdt Aramayo toezicht op 
de veiligheid van de werknemers in opdracht van 
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PROFIEL

Chili kent strenge veiligheidsnormen voor 
grootschalige mijnbouw, maar soms is 
de controle erop een hele uitdaging. Voor 
Javier Aramayo bij de Radomiro Tomic 
dagbouwmijn, is veiligheid een passie.
TEKST RICHARD SURMAN  FOTO NICOLAS WORMULL

BETER 
GEEN 
RISICO
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 Huidige functie: senior 
safety health offi cer van At-
las Copco voor het Radomiro 
Tomic-project in Chili

 Geboren in: 1972

 Gezin: getrouwd, twee 
dochters en een zoon

 Hobby’s: op vakantie gaan 
met het gezin in het zuiden 
van Chili

 Favoriete muziek: Latin 
rock en Engelse pop van de 
jaren 1980 en 1990

 Favoriete boeken: misdaad-
fi ctie en Harry Potter

 Wens: dat zijn kinderen 
fatsoenlijk opgroeien en een 
succesvolle carrière zullen 
opbouwen

JAVIER ARAMAYO 

“Geen enkele veiligheidsstrategie zal wer-
ken tenzij iedereen begrijpt waarom hij de 

veiligheidsnormen moet naleven.”
Javier Aramayo, senior safety health offi cer van Atlas 

Copco voor het Radomiro Tomic-project
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Senior safety 
health offi cer 
Javier Aramayo 
’benadrukt 
nogmaals voor 
zijn collega’s hoe 
belangrijk het is 
om altijd alert 
te zijn.

GECONTROLEERDE VEILIGHEID

 De bedrijven van de Atlas Copco-groep 
beschikken over een Veiligheids-, Gezond-
heids- en Milieusysteem conform de Oc-
cupational Health and Safety Assessment 
Series 18001 en ISO 14001.

Alle bedrijven van de Atlas Copco-
groep bieden een relevante opleiding aan 
voor de bewustwording van veiligheids- 
en gezondheidsaspecten. Leidinggeven-
den en werknemers dienen hun machines 
en materiaal volgens de hoogste normen 
te onderhouden en alle veiligheidsvoor-
schiften na te leven zoals vermeld in de 
beleidsregels van het bedrijf.

Alle werknemers krijgen een opleiding 
die is afgestemd op hun specifieke taken 
en de bedrijven van de groep stellen al-
les in het werk opdat alle veiligheids- en 
gezondheidsvoorschriften en -procedu-
res optimaal op de werkplaats worden 
toegepast.

Codelco, de National Copper Corporation van 
Chili en ‘s werelds grootste koperproducent. Al-
hoewel hij benadrukt hoe belangrijk de verant-
woordelijkheid van elk individu is voor veiligheid 
en gezondheid op het werk, zegt Aramayo ook dat 
dit enkel mogelijk is als er sprake is van een on-
derliggende veiligheids- en gezondheidscultuur.

Aramayo is een robuust, no-nonsensetype, een 
man die door iedereen in de mijn gekend is en 
voortdurend toezicht houdt op elke activiteit waar-
voor werknemers van Atlas Copco worden ingezet. 

“We moeten ons ervan vergewissen dat alles 
wat we doen, een zeker gevaar inhoudt”, zegt hij. 
“Ik moet zeker zijn dat onze mensen goed en wel 
naar hun gezin terugkeren.”

Zijn taak is ervoor te zorgen dat de 77 Atlas 
Copco-werknemers de regels ten aanzien van ri-
sicopreventie en veiligheid ter harte nemen. Ara-
mayo draagt een brede verantwoordelijkheid voor 
de werknemers van administratie, technisch on-
derhoud, logistiek en mijnbouwoperaties, en ook 
voor de risicopreventie-unit zelf. Hij benadrukt 
dat niet alleen het Atlas Copco-team, maar alle 
medewerkers op de site baat hebben bij een goede 
naleving van de voorschriften. 

“In een risicovolle omgeving is ieders veilig-
heid aan elkaar gekoppeld. Ik ga ervan uit dat ons 
voorbeeld een impact heeft op de veiligheidsnor-
men in de hele mijn”, vertelt hij. “Een veilig-
heidsbeleid is pas geslaagd als elke persoon het 
ter harte neemt en toepast. Het grootste probleem 

is dat sommigen denken dat het niet op hen van 
toepassing is.” 

“Geen enkele veiligheidsstrategie zal werken 
tenzij iedereen begrijpt waarom hij de veilig-
heidsnormen moet naleven en dat hij verantwoor-
delijk is voor zichzelf en zijn collega’s”, zegt hij. 
“Als we hierin slagen en het beleid ondersteunen 
met een zo goed mogelijk onderhoud van machi-
nes en materiaal, dan hebben we alles gedaan om 
de veiligheid in deze harde werkomgeving opti-
maal te maken.” 
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140 jaar vertrouwen en loyaliteit

Atlas Copco dankt haar succesvolle 
geschiedenis aan klanten in meer dan 170 
landen. Klanten die ons jaar na jaar hebben 
gestimuleerd en geïnspireerd om onze 
producten en diensten te innoveren en te 
verbeteren. We willen u hartelijk danken voor 
uw vertrouwen, loyaliteit en samenwerking.

U kunt rekenen op uw plaatselijke Atlas Copco-
team, dat tot het uiterste zal blijven gaan om uw 
duurzame productiviteit te garanderen. Voor ten 
minste nog eens 140 jaar. Dat is beloofd.

Download een 
QR-lezer en scan 

de code voor meer 
informatie over 

de innovaties van 
Atlas Copco.
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VOORKOMEN
Tijdens een preventieve onderhoudsbeurt bij Air 
Liquide wordt niets aan het toeval overgelaten. 

Alles wordt tot in de kleinste details gecoördineerd, 
gecontroleerd en nog eens gecontroleerd.

TEKST ATLAS COPCO  FOTO’S ATLAS COPCO, GETTY IMAGES

maakt het verschil
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PREVENTIEF ONDERHOUD

OVER AIR LIQUIDE

 Air Liquide werd opgericht in 1902 
en produceert industriële gassen voor 
de medische, chemische en elektro-
nische industrie. De voornaamste 
gasproducten van Air Liquide zijn 
zuurstof, stikstof en waterstof. Na de 
productie worden de gassen verpakt 
en aan klanten geleverd. 

Air Liquide, waarvan de hoofdzetel 
zich in Parijs bevindt, telt meer dan 
46.000 werknemers verspreid over 
ruim 80 landen. In 2011 behaalde het 
bedrijf een omzet van meer dan 14 
miljard euro. 

Air Liquide Portugal werd opgericht 
in 1923 en levert momenteel aan 
ruim 35.000 klanten.
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HET IS NOVEMBER, een koude, rus-
tige namiddag in de Portugese gemeente 
Estarreja. Het plaatselijke chemiebedrijf 
Air Liquide echter draait op volle toeren. 
Fabrieksverantwoordelijke Luis Ferreira 
en zijn team zijn bezig met preventief 
onderhoud, of, zoals zij het noemen, een 
‘turnaround’. Voor dit proces wordt de 
fabriek 33 dagen lang stilgelegd, maar zo 
zorgen ze ervoor dat een van de belang-
rijkste machines, een centrifugale gas-
compressor van Atlas Copco, vlekkeloos 
blijft werken. 

Een soepel bedrijfsproces is voor 
elke industriesector cruciaal, maar in 
het bijzonder voor Air Liquide Portugal. 
Het bedrijf is al sinds 1923 gevestigd in 
Estarreja aan de Zilverkust van Noord-
Portugal. Het deelt de site met het Por-
tugese chemiebedrijf Companhia União 
Fabril (CUF) en de multinational Dow 
Chemical. 

De drie bedrijven zijn meer dan zo-
maar buren, ze werken ook samen. In 
2009 richtte Air Liquide in Estarreja een 
derde chemiefabriek op, waarin een gas-
compressor van Atlas Copco is geplaatst, 
na onderhandeling over een groot con-
tract waarbij alle drie de bedrijven hun 
activiteiten zouden uitbreiden.

In de chemiebedrijven in Estarreja van 
Air Liquide worden koolmonoxide (CO) 
en waterstof geproduceerd, die vervol-
gens door CUF en Dow worden verwerkt 
tot diverse chemische producten. Dit wil 
zeggen dat de minste technische storing 
of uitval bij Air Liquide ook gevolgen 
heeft voor beide buren, die afhankelijk 
zijn van de gasproductie van het bedrijf. 

De compressor van Atlas Copco 
vormt het hart van de fabriek en is dus 
een van de belangrijkste schakels in de 
lange productieketen. Door het gebruik 
van deze compressor levert Air Liquide 
CO aan Dow Chemical voor de produc-
tie van methyleendifenyldi-isocyanaat, 
beter gekend als MDI. Deze organische 
verbinding wordt op zijn beurt gebruikt 
voor de productie van polyurethaan, dat 

wordt toegepast voor allerlei producten 
van lijm, vloerbekleding en autozetels tot 
skateboardwielen. 

Het basismateriaal voor MDI is de stof 
aniline, die door CUF wordt geprodu-
ceerd met behulp van de waterstof van 
Air Liquide. Om te kunnen garanderen 
dat deze complexe wisselwerking van 
productieprocessen perfect op elkaar is 
afgestemd, is een zorgvuldig preventief 
onderhoud onontbeerlijk. Om de twee 
jaar wordt zo’n ‘turnaround’ ingelast. 
Ferreira en zijn team stonden eind 2011 
in voor het eerste preventieve onderhoud 
in deze fabriek.

TIJDENS DE VOORBEREIDING 
worden reserveonderdelen besteld en 
geleverd. Het onderhoud wordt tot in het 
kleinste detail gecoördineerd, gecontro-
leerd en nog eens gecontroleerd. Als één 
onderdeel of detail ontbreekt, betekent dit 
een gigantisch verlies qua tijd – en geld – 
voor zowel Air Liquide als haar klanten.

Een van de machines die werden 
stilgelegd voor inspectie en onderhoud, 
was de compressor van Atlas Copco. 
Het Atlas Copco-team besteedde drie 
weken lang aan de demontage van de 
droge afdichtingen, de inspectie van de 
in- en uitlaatpijpen en de controle van 
de veiligheidskleppen. Eén voor één es-
sentiële maatregelen, aangezien CO een 
gevaarlijk gas is dat niet in de atmosfeer 
mag terechtkomen. 

Alhoewel het eigenlijke onderhouds-
proces niet langer dan een maand duurt, 
zijn de maanden ervoor zelfs nog druk-
ker voor Ferreira. “Het hele proces 
neemt zo’n zes maanden van voorbe-
reiden en plannen in beslag”, vertelt 
hij. “Tijdens de voorbereiding van dit 
preventieve onderhoud werkten we zeer 
nauw met Atlas Copco samen.” 
“Het Atlas Copco-team vulde ons team 
zeer goed aan, voerde alle werkzaam-
heden tijdig uit en bewees haar grote 
expertise”, aldus Ferreira. “We zijn  
heel tevreden.”  

Luis Ferreira, plant manager, Air Liquide

Air Liquide 
levert kool monoxide 

voor de productie van MDI. 
Dit wordt gebruikt voor de 

productie van poly urethaan, 
dat wordt toegepast voor 
allerlei producten van lijm, 
vloer bekleding en autoztels 

tot skateboard-
wielen.

VOORKOMEN

“Tijdens de voorbereiding van dit 

preventieve onderhoud werkten we zeer 

nauw samen met Atlas Copco.”  
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GOED OPGELEIDE TECHNICI zijn 
cruciaal voor een uitstekende service 
aan klanten en zorgen voor concurren-
tievoordeel. Hun ontwikkeling is voor 
Atlas Copco prioriteit en een van de 
redenen voor de oprichting van de Aca-
demy in Zuid-Afrika.

“Momenteel nemen 73 leerlingen 
aan het programma deel”, vertelt Ber-
nie Hanaray, vice president van Atlas 
Copco Holdings South Africa. “Dank-
zij de Academy hebben we een basis 
van intern opgeleide werknemers en 
kunnen we minder bevoorrechte indi-
viduen helpen zich te ontplooien.”

Het programma ‘Apprenticeship and 
Training’ in Africa vormt de kern van 
het aanbod, maar de Academy verzorgt 
ook opleidingen in management en lei-
derschap, bedrijfscultuur, veiligheid, 
gezondheid, milieu en kwaliteitsbe-
heer, alsook in algemene en taakspeci-
fi eke vaardigheden. Bovendien kunnen 
klanten van buitenaf eveneens bij de 
Academy terecht voor productspecifi e-
ke opleidingen.

In Zuid-Afrika moet elk bedrijf vol-
doen aan de ‘Black Economic Empo-
werment’-wetgeving, die beoogt 
historische ongelijkheden te herstel-
len. De ontwikkeling van vaardigheden 

vormt een van de zuilen daarvan en de 
Academy vervult een belangrijke rol bij 
het realiseren van deze doelstelling. 

Hanaray is ervan overtuigd dat de 
Academy bovendien van Atlas Cop-
co een aantrekkelijke werkgever maakt. 
De aangeboden opleidingen staan name-
lijk garant voor goede ontwikkelings- 
en carrièremogelijkheden. Een duidelijk 
bewijs hiervan is het aantal sollicitaties. 

“Het ‘Graduate Development’-pro-
gramma is bedoeld voor net afgestudeer-
den, voornamelijk in technische vakken, 
en trekt veel meer kandidaten aan dan er 
plaatsen zijn”, zegt Trishanta Persad, het 
hoofd van de Academy. “Vanaf het begin 
was er enorm veel interesse voor het pro-
gramma. Daarom moeten we grondig 
screenen en selecteren.” 

In 2014 zal de Academy verhuizen 
naar een veel grotere site, namelijk het 
nieuwe Atlas Copco House South Africa, 
ten oosten van Johannesburg. Daar is 
voldoende ruimte voor leslokalen, een 
computer/e-learning-lokaal, een admi-
nistratieve ruimte voor opleidingsmana-
gers, 20 voltijdse trainers in mijnbouw en 
rotsboringen alsook andere medewerkers 
van de Academy. 

“De Academy biedt toegang tot work-
shops en simulators voor operators en 

    

De Academy van Atlas Copco in Zuid-Afrika biedt 
allerhande trainingsprogramma’s aan waarmee 
plaatselijke beginnelingen en werknemers hun 
vaardigheden kunnen bijschaven. Doel is de 
klantenservice nog verder te verbeteren.
TEKST GÖRREL ESPELUND  FOTO’S ANDREAS KARLSSON

Weg naar  
UITMUNTENDHEID
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Bernie Hanaray, vice president 
Atlas Copco Holdings South Africa

“Hierdoor kunnen we 
minder bevoorrechte 
individuen helpen zich 
te ontplooien.”

praktische opleidingen zodat aan alle 
behoeften van onze werknemers en klan-
ten kan worden voldaan”, aldus Persad. 

EEN VAN DE GROOTSTE klanten 
van Atlas Copco is Goldfi elds, een Zuid-
Afrikaans mijnbouwbedrijf. 

“Al onze werknemers krijgen een 
basistraining waarin theoretische en 
praktische kennis over onze machi-
nes wordt bijgebracht”, vertelt Eddie 
Stonehouse, superintendent Education 
Training and Development bij Gold-
fi elds. “We doen regelmatig een beroep 
op Atlas Copco voor deze opleidingen. 
Er zijn specifi eke opleidingen voor 
operators en technici, maar ook prak-
tijkgerichte trainingen.” 

Hannes van Deventer, technical trai-
ning manager bij de Academy, geeft 
een voorbeeld van de manier waarop 
individuele werknemers kunnen profi -
teren van deze opleiding. 

“Khaya Ngqeza volgde bij mij een 
opleiding die zowel de kleinste als de 
meer geavanceerde apparatuur betrof”, 
zegt hij. “Na een intensieve opleiding 
van zes weken in Zweden kreeg hij een 
nieuwe technische functie bij de oplei-
dingsafdeling van Goldfi elds. Zo zie 
je dat technici dankzij deze opleiding 
kunnen doorgroeien in de richting van 
hun keuze.” 

Cursist Adama 
Abubakar (boven) 
uit Ghana.

Simulators zijn een 
veilige en kosten-
effi ciënte manier 
om operators op te 
leiden. Elias 
Mokoena, trainer 
voor surface dril-
ling equipment 
operators (links) 
en Ben DeBeer, 
productspecialist 
(rechts). 
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ELK JAAR ORGANISEERT Atlas 
Copco talrijke klantentrainingen en 
seminaries. Bekwame trainers helpen 
duizenden mensen veiliger en effi ci-
enter te worden op het werk. Steeds 
vaker wordt hiervoor een beroep gedaan 
op vooruitstrevende technieken zoals 
e-learning en YouTube-video’s.

Er zijn goede redenen waarom het 
bedrijf in training investeert: opleidin-
gen voor klanten bevorderen de relaties, 
garanderen dat gereedschappen op een 
correcte manier worden gebruikt en bie-
den de klant voordeel in de vorm van 
meer veiligheid, tevredenheid, effi ciëntie 
en productiviteit.

“Een heleboel problemen zijn te 

Van stoomcursussen in servicecentra tot veiligheids-
video’s op YouTube, Atlas Copco investeert heel wat in  
verschillende soorten opleidingen voor haar klanten. 
Deze aanpak komt de relaties met klanten ten goede 
en bevordert hun effi ciëntie en rentabiliteit. 

TEKST DANIEL DASEY FOTO ATLAS COPCO & GETTY IMAGES

OPLEIDING
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Opleidingen voor klanten komen de 
relaties ten goede en bevorderen 
hun veiligheid, tevredenheid, 
effi ciëntie en productiviteit.

de promotie van onze producten, maar 
om werkmethoden en processen”, zegt 
hij. “We delen onze kennis zodat onze 
klanten er voordeel kunnen uit halen.” 

Kozlovskiy noemt als voorbeeld 
Polen, waar in de voorbije drie jaar ruim 
1600 werknemers uit zo’n 1100 bedrij-
ven een opleiding hebben gevolgd.

Zijn huidige team biedt webinars en 
e-learning-cursussen aan zodat klanten 
gemakkelijker tijd voor een opleiding 
kunnen vrijmaken.

Stefan Ischi is global training mana-
ger bij de business area ‘Mining and 
Rock Excavation’ van Atlas Copco.

Deze afdeling richt zich op gereed-
schappen zoals boorinstallaties. De ser-
vice-afdeling van Ischi’s business area 
heeft in 2012 wereldwijd 687 oplei-
dingssessies met 3998 deelnemers 
georganiseerd.

Mining and Rock Excavation heeft 
de eigen opleidingen gecommerciali-
seerd en verkoopt deze nu aan klanten.

“Volgens ons heeft de trainings-
markt een enorm groot potentieel. We 
zijn er zeker van dat we de komende 
drie jaar nog verder in deze sector zul-

len uitbreiden”, aldus Ischi.
Ischi legt uit dat voor deze 

groei meer trainers nodig zijn. 
Om aan deze vraag tegemoet 
te komen, wordt momenteel 
een programma uitgewerkt.

“Bij elke activiteit kunnen 
we terugvallen op bekwame 
mensen met een grote ken-
nis van, en ervaring met de 
machines, maar het zijn nog 
geen gespecialiseerde trai-
ners”, zegt hij. “Dit program-
ma is bedoeld om bekwame 

werknemers met een zekere kennis en 
ervaring op te sporen en ze tot trainers 
op te leiden.”

ANDERE GELIJKAARDIGE ini-
tiatieven binnen het bedrijf zijn de pro-
ductie van veiligheidsvideo’s (bv. over 
moersleutels of een veilig gebruik van 
slijpmachines) op YouTube. Tussentijds 
worden in de business area Industrial 
Technique interne en externe deelne-
mers opgeleid in Lean-methoden voor 
een hogere effi ciëntie. Deze cursussen 
duren drie dagen, zijn zeer praktijk-
gericht en maken deel uit van een Lean 
Package dat bestaat uit ‘consultancy’, 
‘auditing’ en netwerkondersteuning 
(zie pagina 54 voor meer info). 

Matt Cadnum
vice president 
Construction 
Equipment 

Service 

relaties ten goede en bevorderen 
hun veiligheid, tevredenheid, 
effi ciëntie en productiviteit.

relaties ten goede en bevorderen 
hun veiligheid, tevredenheid, 
effi ciëntie en productiviteit. schappen zoals boorinstallaties. De ser-

vice-afdeling van Ischi’s business area 
heeft in 2012 wereldwijd 687 oplei-
dingssessies met 3998 deelnemers 

voorkomen als klanten goed begrijpen 
hoe ze een bepaald gereedschap moe-
ten bedienen en serviceproblemen kun-
nen vermijden”, zegt Matt Cadnum, 
vice president Aftermarket bij Atlas 
Copco Construction Equipment. 

Cadnum concentreert zich op de 
Verenigde Staten, waar zo’n 60 procent 
van de bedrijfsactiviteiten in 
zijn regio gericht is op bedrij-
ven die gereedschappen van 
Atlas Copco aan derden ver-
huren.

Het verhuurde materiaal 
varieert van kleine hydrau-
lische brekers tot grote 
compressoren, asfalteer- 
en maalmachines voor de 
wegenbouw.

“De technische opleiding 
is grotendeels gericht op een 
goed begrip van het ontwerp 
van onze gereedschappen en de reden 
waarom ze op een bepaalde manier zijn 
ontworpen”, zegt hij.

Vladimir Kozlovskiy, general mana-
ger van het klantencentrum voor Com-
pressor Technique Scandinavia, vertelt 
dat de opleidingen binnen zijn business 
area gericht zijn op “het bespreken van 
de beste manieren om minder perslucht 
te verbruiken, warmte van compresso-
ren te hergebruiken en luchtkwaliteit 
goedkoper te beheren.”

Hij beschikt over een uitgebreide 
ervaring met Atlas Copco in heel Euro-
pa en Rusland, en vertelt dat de oplei-
dingsprogramma’s zijn afgestemd op 
de specifi eke behoeften van elke regio.

“Bij een training gaat het niet om 

HANDLEIDINGEN

 Atlas Copco heeft een 
aantal handleidingen uit-
gebracht, waarin de groep 
haar expertise in enginee-
ring en toepassingen deelt 
met universiteiten, distribu-
teurs, klanten en potentiële 
klanten. 

Ze zijn in verschillende talen 
beschikbaar via de website 
van Atlas Copco.

•  Compressed Air Manual 
•  Power Tool Ergonomics
•  Compaction and Paving 
•  Milling Manual 
•  Operator Safety and 

Comfort Manual 
•  Compaction Concepts 

NL42-47_foldout.indd   50 2014-01-10   17:01:17



Wat gebeurt er wanneer je 39.113 
werknemers van Atlas Copco vraagt, foto’s 

van hun dagelijkse leven op te sturen?
TEKST & FOTO’S ATLAS COPCO

Door hun

OGEN
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Een stralende zon en met  één stap lonkt de vrijheid. Springers van links 
naar rechts: Sergey Rytikov, Yakov Egorshev en Sergey Fomenko. Tekst op 

het spandoek: Atlas Copco - 140 jaar aan de top! Doe zo voort!
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Naar aanleiding van het 140-jarige bestaan van Atlas 
Copco vroegen we onze werknemers over de hele wereld 
om foto’s te uploaden op de fotosite ‘The World of Atlas 
Copco’. En ze stelden ons niet teleur: op de site pronken 
nu ruim 3500 foto’s uit 58 landen. 

Samen geven ze een prachtig beeld van het Atlas 
Copco van nu – een wereldwijde onder neming rijk aan 
diversiteit, passie en trots. 

Kijk op www.atlascopco.com/ourworld om alle 
foto’s te bewonderen.

Het resultaat ...
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Leerlingen van de Atlas Copco Sunshine School in Xichang, China.
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Ladislav Michalek, Andrej Jelenik, Pavla Vejrova en David Jirak - de medewerkers van het servicec
entrum in Praag maakten een 

onvergetelijke trip naa
r het Slowaakse skioord Malino Brdo.
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Inspectie van een boorkern in Canada.

De GTG 40 turbineslijpmachines behoren tot de 

sterkste handslijpers op de markt. 
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BETROUWBAARHEID

TOT DE GRENS
Over de hele wereld hebben klanten van Atlas Copco producten en 
services nodig die in de meest barre omgevingen kunnen functioneren. 
Hier volgen enkele voorbeelden van hoe het gamma van Atlas Copco op 
de proef wordt gesteld.
TEKST MICHAEL MILLER & SUSANNA LINDGREN  FOTO TOBIAS OHLS & GETTY IMAGES
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IN HET DOOR LAND omsloten Ethio-
pië is water schaars. Het land is afhan-
kelijk van ondergrondse bronnen, maar 
door de harde rotsbodem zijn er slechts 
weinig waterputten. Door de recente 
verstedelijking raakten gemeentelijke 
putten overbelast, maar ook op het plat-
teland is er steeds meer water nodig 
voor de landbouw, waarvan ruim 80 
miljoen inwoners afhankelijk zijn. Ethi-
opië is op alle vlakken naarstig op zoek 

TOT DE GRENS

Afrikaanse vrouwen en 

kinderen moeten vaak 

urenlang lopen om zware 

bidons water te halen.

 Water voor 
Ethiopië

naar middelen om de watervoorziening 
uit te breiden.

“Ons land heeft grondwater nodig 
omdat er maar heel weinig bekkens en 
meren zijn”, zegt Ourgie Zeleke, ope-
rations manager bij KLR Ethio Water 
Well Drilling Plc, waar twee boorinstal-
laties van Atlas Copco worden gebruikt. 
“De vraag zal alleen maar toenemen.”

Volgens experten is grondwater de 
beste manier, en vaak ook de enige ma-
nier, om in de waterbehoefte te voor-
zien. Dat betekent dat Ethiopië be-
trouwbare machines nodig heeft om 
waterhoudende grondlagen aan te boren 
op vaak moeilijke boorlocaties. De 
boorinstallaties van Atlas Copco bieden 
een betrouwbare oplossing en laten toe 
dat vrouwen en kinderen niet langer 
elke dag urenlang onderweg zijn voor 
water.

De boorinstallaties van Atlas Copco 
gaan de strijd aan met de moeilijk door-
dringbare gespleten rotsbodem.

Zeleke is tevreden over de installa-
ties van Atlas Copco. “Bij alle boringen 
die we uitvoerden, hadden we nooit 
problemen met de boorinstallaties van 
Atlas Copco”, zegt hij. 

Ourgie Zeleke, KLR Ethio Water Well Drilling Plc

“ Ons land heeft grondwater nodig omdat er 

maar heel weinig bekkens en meren zijn.”
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Lárus Elíasson, Atlas Copco Geothermal Competence Center

IJsland doet al vele 
jaren een beroep 

op geothermische 
energiebronnen.

GEOTHERMISCHE ENERGIE is een 
veelbelovende duurzame energiebron, 
die warmte en elektriciteit produceert uit 
vloeistoffen aan een hoge temperatuur 
die diep in de aarde zijn opgeslagen.

Lá rus Elíasson van het Atlas Copco 
Geothermal Competence Center (GCC) 
vertelt dat IJslanders al heel lang een 
beroep doen op aardwarmte. “We ken-
nen deze methode al 15 of 20 jaar als een 
‘groene’ oplossing. Pas na de Tweede 
Wereldoorlog en de oliecrisis werd geo-
thermische energie gezien als de minst 
dure en meest effi ciënte energiebron.”

Het GCC-team bevindt zich in drie 
verschillende werelddelen: in Rey-
kjavik in IJsland met zijn besneeuwde 

bergtoppen die door vroegere vulka-
nen zijn ontstaan, op de hoofdzetel van 
Atlas Copco Gas and Process in het 
Duitse Keulen en in het zonovergoten 
Santa Maria in Californië, waar Atlas 
Copco Mafi -Trench de effi ciënte turbo-
expanders produceert die voor geother-
mische projecten worden ingezet.

In het GCC werken mensen met ver-
schillende achtergronden samen. Zo 
kan het centrum gebruikmaken van de 
internationale aanwezigheid en experti-
se in andere energiesectoren van Atlas 
Copco alsook van de knowhow van de 
kernmedewerkers die in geothermische 
energie zijn gespecialiseerd.

“75 Procent van innovatie gaat niet 

om het uitvinden van nieuwe dingen, 
maar om bestaande processen af te 
stemmen op verschillende technologie-
toepassingen”, zegt Elíasson.

Hij richt zich op diverse potentië-
le markten over de hele wereld. “Indo-
nesië is de koploper wat betreft de 
beschikbaarheid van geothermische 
energiebronnen”, zegt hij. “Naast onze 
huidige actieve markten in Turkije, 
Duitsland en Amerika hebben we ons 
oog ook gericht op de Filippijnen en 
Nieuw-Zeeland. Maar natuurlijk kun-
nen we als een wereldwijde onderne-
ming met een internationale verkoop 
onze geothermische centrales gelijk 
waar bouwen.” 

Bron van  
WARM WATER

“Pas na de Tweede Wereldoorlog en de oliecrisis 

werd geothermische energie gezien als de minst 

dure en meest effi ciënte energiebron.”

BETROUWBAARHEID
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HET BELGISCHE First Aid & Sup-
port Team (B-FAST) kwam tot stand na 
de verwoestende aardbevingen in Tur-
kije van 1999. Naar aanleiding van deze 
natuurramp richtte de Belgische overheid 
een urgentie-eenheid op die snel kan uit-
rukken in geval van een rampspoed, hetzij 
door de natuur hetzij door menselijk toe-
doen. Sindsdien bood B-FAST hulp aan 
landen zoals Albanië, Haïti, Peru, de Filip-
pijnen, Roemenië en Thailand. Binnen de 
12 uur wordt het hele team gemobiliseerd 
om maximaal 10 dagen hulp te verlenen.

“Voor onze reddings- en ondersteu-
ningsacties in het veld hebben we nood 
aan een betrouwbare elektriciteitsvoorzie-
ning”, vertelt Dimitri Defre van B-FAST. 
“Zonder contact met de commandopost en 
onze teams alsook met de teams in andere 
landen kunnen we onze interventies niet 
naar behoren coördineren. Dat kan ernsti-
ge gevolgen hebben voor de veiligheid en 
gezondheid van de bevolking.” 

Omdat rampen vaak heel wat uitda-
gingen met zich meebrengen, is het zeer 
belangrijk dat de generator van B-FAST 
mobiel is. “We hadden een krachtige gene-
rator nodig die we gemakkelijk over ruw 
terrein konden vervoeren”, zegt Defre. 
“De ideale oplossing bleek een generator 
met trailer van Atlas Copco te zijn, die 
licht genoeg was om door slechts enkele 
teamleden te worden vervoerd. Tegelijk 
is hij ook groot genoeg om onze com-
mandopost van elektriciteit te voorzien en 
om alle apparaten, zoals onze satelliette-
lefoons, kampverlichting, boilers en het 
radiosysteem, op te laden. 

“Kortom, deze generator is een onmis-
baar onderdeel van onze uitrusting”. 

Hulp is 
onder weg

DE KOMSBERG Wilderness Natu-
re Reserve, een van de grootste priva-
te natuurreservaten in Zuid-Afrika, 
strekt zich uit over 125 vierkante kilo-
meter bergachtig gebied. Het reservaat 
werd in 2002 opgericht door Wildlife 
For All Trust voor het herstel van een 
aantal diersoorten, waaronder de koe-
doe, de springbok, de Burchell-zebra, 
de zwarte gnoe en de bedreigde berg-
zebra. Half 2012 hadden de medewer-
kers het erg druk met de reparatie van 
de omheining in het oostelijke deel 
van het park nadat ongeziene stormen 
tijdens de winter 35 kilometer omhei-
ning neerhaalden.

Het reservaat wordt beheerd door 
vrijwilligers en is afhankelijk van 
bedrijven die materiaal schenken. Wus-
sy Gardner en Vicky de las Heras, twee 
medewerkers van Komsberg, slaag-
den erin om in amper vier dagen de 

kilometerslange omheining tijdelijk te 
herstellen. Maar het reservaat had drin-
gend een duurzamere oplossing nodig. 

Voor een nog stevigere omheining 
zijn 2000 metalen Y-palen en 380 hou-
ten palen extra nodig, die allemaal in 
de rotsachtige ondergrond moeten wor-
den vastgezet. Een onbegonnen werk 
zonder een rotsboor, breker en bijbe-
horende generator. Maar in het reser-
vaat zijn geen voertuigen toegestaan, 
dus moeten alle gereedschappen en het 
materiaal voor de omheining kilome-
ters ver worden gedragen. 

Atlas Copco leverde de perfecte 
oplossing: een draagbare combinatie van 
een rotsboor en breker met een inge-
bouwd benzinereservoir. Atlas Copco 
South Africa schonk het vereiste materi-
aal en stuurde een trainer uit Johannes-
burg, die de medewerkers leerde hoe ze 
het materiaal moeten gebruiken. 

Een helpende 
hand

Atlas Copco schonk het 
nodige materiaal om 
de omheining van de 
Komsberg Nature Re-
serve na hevige winter-
stormen te herstellen.
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IN RUSLAND IS HET onderhoud van 
gereedschappen voor mijnbouw en rots-
boringen een grote uitdaging. De mees-
te gebieden zijn bedekt met permafrost 
en de temperatuur kan zakken tot 60 gra-
den onder nul. Doordat de gereedschap-
pen worden gebruikt in uiterst afgelegen 
gebieden, eisen klanten een hoge kwali-
teit, betrouwbaarheid en productiviteit.

In zulke afgelegen gebieden is het 
onderhoud echter een enorme uitdaging, 
zeker als de levering van reserveonder-
delen op zich laat wachten. De machines 
mogen niet blijven stilstaan in afwach-
ting van reserveonderdelen en onder-
houd. Uiteraard geldt dit voor elke klant, 
maar in afgelegen gebieden met vries-
temperaturen kunnen vertragingen nog 
meer kosten en problemen veroorzaken.

Atlas Copco streeft naar een tijdige 
uitvoering van preventief onderhoud, 
troubleshooting, service, herstel en tijdi-
ge levering van reserveonderdelen. Om 
deze doelstelling te behalen, moet Atlas 
Copco Russia zo dicht mogelijk bij de 
klant staan. Momenteel dekt het service-
netwerk alle acht tijdzones. Bovendien 
werden er servicecentra opgericht in de 
buurt van belangrijke klanten die 24/7 
ondersteuning bieden en reserveonder-
delen kunnen leveren.

In 2000 werd het eerste servicecentrum 
in Rusland in de buurt van de Norilsk 
Nickel-mijnen gebouwd. Oorspronke-
lijk telde het centrum zes onderhoudsin-
genieurs van Atlas Copco. Inmiddels is 
het uitgegroeid tot het grootste service-
centrum van Rusland met meer dan 60 

service-ingenieurs en -technici. Samen 
zorgen ze ervoor dat alle 200 machines 
van Atlas Copco effi ciënt werken.

Het uitgestrekte Rusland telt zo’n 20 
magazijnen die garant staan voor een 
doeltreffende en snelle service op zo 
goed als elke locatie. Bijkomende ser-
vicecentra worden gebouwd in Apatity, 
Mirny en Aykhal. 

Een van de meest interessante projec-
ten van de Russische servicecentra situ-
eert zich in de moeilijk bereikbare regio 
van Magadan, op 459 km van de haven-
stad van Magadan. Eind 2010 begon de 
Polyus Gold Company met de ontgin-
ning van de Natalkinskoje-ertslaag, de 
op twee na grootste goudader ter wereld. 
In de Matrosov-mijn moeten de ertsen 
echter gewonnen worden uit een volledig 

ARCTISCHE 
UITDAGING
Service in Rusland
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Diepvriestemperaturen
HIER IS HET WEER allesbepalend. 
Sydvaranger Gruve is gelegen in het 
uiterste noordoosten van Noorwegen, 
400 kilometer boven de Poolcirkel. 
Ondanks ijskoude temperaturen van 25 
graden onder nul hebben de gereed-
schappen van Atlas Copco geen moeite 
met de weersomstandigheden.

De ijzerertsmijn met een oppervlak-
te van 35 vierkante kilometer bevindt 
zich op de hellingen nabij het stad-
je Kirkenes. De dichtstbijzijnde stad is 
Murmansk (Rusland) en de Bjørnevatn-
dagmijn bevindt zich op slechts enke-
le honderden meters van de grens. Eind 
jaren 1990 leidden een verminderde 
vraag en dalende ertsprijzen tot de slui-
ting van de mijn, maar deze werd in 
2009 opnieuw geopend door Northern 
Iron Ltd, een bedrijf dat op de Australi-
sche beurs is genoteerd.

“De omstandigheden van de Syd-
varanger Gruve stellen alle machi-
nes danig op de proef”, zegt Rune 
Mjørud Hansen, districtmanager bij 
Atlas Copco Compressor Technique 
Scandinavia. Zijn team leverde lucht-
drogers, oliegeïnjecteerde roterende 

schroefcompressoren en olievrije com-
pressoren aan de heropende mijn.

“Sydvaranger Gruve koos drogers die 
zuivere, droge lucht opleveren met een 
gegarandeerd dauwpunt van ten minste 
min 40 graden Celsius”, zegt Hansen. 
“Perslucht is primordiaal voor de pro-
ductie. Als de lucht bevriest, valt de hele 
productie stil.” 

Energie-effi ciëntie was een andere 
troef. “Compressoren zijn misschien niet 
de grootste energieverbruikers, maar de 
kortste weg naar een hogere producti-
viteit is door de bedrijfskosten terug te 
schroeven”, vertelt Hansen. “Een lage 
drukdaling en dynamische controle met 
een dauwpuntafhankelijke omschake-
ling waren essentieel. Onze frequen-
tiegestuurde olievrije compressor, die 
een nauwkeurige drukregeling mogelijk 
maakt, kan een energiebesparing tot 35 
procent opleveren.” 

Bovendien leverde 
Atlas Copco aan Syd-
varanger verschillende 
soorten boorinstalla-
ties, tophammers en 
verlichtingssystemen. 

Rune Mjørud Hansen, Atlas Copco Compressor 

Technique Scandinavia

Het Russische 
dienstennetwerk van 

Atlas Copco dekt acht 
tijdzones en is het 

hele jaar door 24/7 
beschikbaar. 

De juiste gereedschap-
pen zijn onontbeerlijk 
voor de productiviteit in 
verafgelegen gebieden.

bevroren aardlaag. De enige moge-
lijkheid is boren en opblazen, dus 
leverde Atlas Copco 24 boorinstal-
laties die allemaal met een ‘Arctic 
package’ zijn uitgerust. Dit pakket 
bestaat uit speciale hydraulische lei-
dingen, een verwarmingsoptie met 
dieselmotor en voorverwarmde com-
pressorkleppen. 

“Als de lucht bevriest, valt de 

hele productie stil.”
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TRAINING

Een nieuwe aanpak van Atlas Copco verhoogt 
zowel de productiviteit van klanten als die van 
haar eigen activiteiten.
TEKST DANIEL DASEY  FOTO’S TOBIAS OHLS

BEDRIJVEN ZIJN onophoudelijk op 
zoek naar manieren om hun effi ciën-
tie te verhogen. Soms worden mensen 
met belangrijke functies echter zo opge-
slorpt door lopende activiteiten dat ze 
het grotere plaatje niet meer zien. 

Volgens Thomas Glasow, senior con-
sultant bij Production Transformation, 
biedt de ‘Lean’-methode een oplossing 
voor vele bedrijven.

Oorspronkelijk werd de Lean-
methode ontwikkeld voor de automo-
bielindustrie, maar volgens Glasow, 
verantwoordelijk voor het Lean ser-
vice-aanbod, kunnen de principes van 
afvalidentifi catie en -vermindering ook 
worden toegepast bij andere bedrijven 
die hun effi ciëntie willen opvoeren.

“De aanpak werkt voor elk proces en 
elke industrie”, vertelt hij. “Bedrijven 
die de Lean-weg zijn ingeslagen, zijn 
fl exibeler en spelen beter in op de 
behoeften van hun klanten.”

Het concept werd als eerste door de 
Japanse autoproducent Toyota in prak-
tijk gebracht. Het systeem moedigt 
bedrijven aan om hun activiteiten onder 
de loep te nemen en de volgende belang-
rijke vragen te stellen: hoe kunnen we 

de doorstroming verbeteren en de voor-
raad beperken? Hoe kunnen we verspil-
ling verminderen of zelfs elimineren? 
Hoe zijn de verschillende afdelingen 
van het bedrijf op elkaar afgestemd?

Al lange tijd past Atlas Copco binnen 
zijn activiteiten gelijkaardige principes 
toe, en is dan ook goed geplaatst om 
anderen over het systeem te informeren.

“In de toekomst zal iedereen dit sys-
teem in zijn processen doorvoeren”, 
aldus Glasow.

Het ‘Atlas Copco Lean Package’ 
bestaat uit vier onderdelen:

Ten eerste kunnen klanten de ‘Lean 
Academy’ in het hoofdkantoor van 
Atlas Copco in Nacka (Zweden) bezoe-
ken en een uitgebreide, praktijkgerich-
te opleiding volgen. Ten tweede kunnen 
klanten gebruikmaken van onze ‘Lean 
Consultancy services’, waarbij mede-
werkers van Atlas Copco bij de klant 
uitgebreid advies geven over de imple-
mentatie van de Lean-methode.

Ten derde wordt de ‘Lean Auditing 
and Certifi cation’ aangeboden aan 
bedrijven die gestart zijn  met de Lean-
methode en hun inspanningen willen 
laten beoordelen. 

WORD EEN ‘LEAN’ 
BUSINESS MACHINE

Ten vierde kunnen bedrijven die een 
Lean-opleiding van Atlas Copco heb-
ben gevolgd, via ‘Lean Network and 
Community’ in contact met elkaar blij-
ven en informatie uitwisselen.

“De opleiding aan de Lean Academy 
is zo ingericht dat de informatie gemak-
kelijk te onthouden is”, zegt Peter 
Karlström, training professional van 
Atlas Copco. 

De lessen worden over drie dagen 
gespreid en vinden plaats in verschil-
lende ruimten, waaronder een werkende 
productielijn. De cursisten worden voor 
praktijkgerichte problemen gesteld die 
ze samen moeten oplossen.

“We beschikken over onze eigen 
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BUSINESS MACHINE
LEAN ACADEMY

 De Lean-cursussen worden 
elke maand en het hele jaar door 
gegeven.

 Elke cursus duurt drie dagen 
en er is plaats voor 12 deelne-
mers.

 Deelnemers zijn afkomstig uit 
China, India, Zweden, Duitsland 
en Bulgarije.

 Tijdens de cursus wordt theo-
rie afgewisseld met praktijkge-
richte lessen.

 Er zijn plaatsen voor interne en 
externe deelnemers.

Deelnemers volgen een 
opleiding in het hoofdkantoor 
van Atlas Copco in Zweden.

productiefaciliteit”, zegt Karlström. “De 
Lean-aanpak wordt aan de deelnemers 
uitgelegd. Daarna worden hen de ver-
schillen in de praktijk getoond.”

DE LEAN ACADEMY werd opgericht 
in november 2012. Na een aantal test-
workshops gingen de lessen in janu-
ari 2013 van start. Elke maand zijn er 
opleidingen voor werknemers van Atlas 
Copco en externe bedrijven. 

Karlström vertelt dat er veel inte-
resse voor de academie is. Dat bewijst 
de reserveringen voor de komende vijf 
maanden. Deelnemers die al lessen 
volgden, zijn positief.

“Een deelnemer zei ‘Dit is de beste 
cursus die ik ooit bij Atlas Copco volg-
de’, en daar zijn we erg trots op”, vertelt 
hij. “We zien ook dat het werkt. Thuis 
ruim ik mijn garage op met deze princi-
pes in het achterhoofd. Bijzonder prak-
tisch dus.”

Glasow verwacht nog meer van zulke 
‘heldere momenten’ naarmate het pro-
gramma vordert. Geleidelijk aan gaan 
werknemers beseffen hoe ze hun activi-
teiten kunnen optimaliseren. 
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KAVITA MATHUR WOONT in hartje 
New Delhi en pendelde vroeger dage-
lijks drie uur door het drukke verkeer in 
de Indiase hoofdstad.

Nu, dankzij de lancering van het 
snelle vervoersmiddel Metro Rail, is 
haar reistijd gehalveerd. Haar werkge-
ver, Chicago Pneumatic, helpt miljoenen 
pendelaars om elke dag comfortabel en 
veilig te reizen.

Delhi Metro is nu een voorbeeld voor 
andere Aziatische landen die overwegen 
om gelijkaardige investeringen te doen 
in hun transportinfrastructuur.

Chicago Pneumatic, een bedrijf van 
de Atlas Copco-groep, werd in 2005 ge-
kozen als de exclusieve leverancier van 
het persluchtsysteem voor het ventilatie-
dempersysteem in de Delhi Metro-tun-
nel. Dit was te danken aan de inspan-

ningen van een gespecialiseerd team en 
een toegewijde verdeler, Oriental Pneu-
matic Company. 

Pneumatische aandrijvers werken met 
perslucht en controleren het openen en 
sluiten van dempers die instaan voor de 
luchtstroom bij een geforceerde ventilatie. 
Hierdoor is het ook mogelijk om rook of 
hitte bij noodgevallen (bv. een brand) snel 
af te voeren. 

Het vermogen en de 
druk van een luchtcom-
pressor worden op we-
tenschappelijke basis 
gekozen afhankelijk 

van de afstand van de dempers van het 
hoofdstation en de lengte van de tunnel.  

Delhi Metro was onder de indruk van 
de kwaliteit en betrouwbaarheid van de 
producten van Chicago Pneumatic en de 
service van de distributeur, en plaatste 
bijgevolg een bestelling van 42 bijko-
mende compressoren voor 21 stations. 
“Tijdens de voorbije zeven jaar gebruik-
ten we de schroefcompressoren van 
Chicago Pneumatic. We zijn zeer te-
vreden over de prestaties en de service 
van CP”, vertelt Rajesh Kumar, general 
manager van Samsung India.

Dankzij een sterke aanwezigheid en 
de uitstekende prestaties in New Delhi 
ontving het bedrijf moeiteloos ook be-

stellingen van de steden Jaipur en 
Mumbai.

“We zijn trots op onze 
Metro Rail en op het 
feit dat Chicago Pneuma-
tic een belangrijke bij-
drage mag leveren”, zegt 
Vijay Kumar Awasthy, 
managing director van 
Oriental Pneumatic 
Company. 

stellingen van de steden Jaipur en 
Mumbai.

Compressoren van 
Chicago Pneumatic 
sturen de luchtstroom 
aan in de tunnels van 
de Delhi Metro.
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De Metro Rail, het geavanceerde vervoersmiddel van 
New Delhi, doet een beroep op persluchtsystemen 
om reizigers doorheen de hoofdstad te vervoeren.
TEKST & FOTO ATLAS COPCO

INFRASTRUCTUUR

EXPRESS
Delhi
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Onmisbaar 
        zoet

Zwitserland staat bekend om zijn 
chocolade, horloges en besneeuwde 
bergtoppen. De enige suikerfabrikant 
van het land wil aan deze opsomming 
een ‘zoete toets’ toevoegen.
TeksT AtlAs CopCo FoTo’s IstoCkphoto & AtlAs CopCo

ENERGIE-EFFICIËNTIE
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ENERGIE-EFFICIËNTIE

SUIKERFABRIKANT Zuckerfabriken 
Aarberg und Frauenfeld (ZAF) is geves-
tigd in de Zwitserse steden Aarberg en 
Frauenfeld en produceert jaarlijks meer 
dan 250.000 ton suiker. Deze hoeveel-
heid is gelijk aan de inhoud van een hele 
trein die vier keer zo lang is als de 175 
km afstand tussen beide steden.

Centraal in het proces draait al bijna 
30 jaar lang een eentraps-dampcom-
pressor van Atlas Copco. Deze machine 
is een onmisbare schakel voor de fa-
briek in Aarberg waar suikerbieten tot 
witte suiker worden verwerkt.

“De volledige fabriek zou stilvallen 
zonder de mechanische dampcompres-
sor”, zegt fabrieksmanager Thomas 
Frankenfeld.

De voornaamste periode om suiker te 
produceren strekt zich uit van september 
tot kerstmis. Tijdens deze maanden leve-
ren boeren uit heel Zwitserland per dag 
zo’n 10.000 ton suikerbieten en dan kan 
het suikerproductieproces beginnen.

Eerst worden de bieten gewassen en 
opengesneden. De verdamper haalt het 
water uit de biet totdat de suikercon-
centratie ongeveer 65 procent bedraagt. 
Nog meer water wordt verwijderd wan-
neer de resulterende siroop doorheen de 
kristallisatie-apparatuur gaat. Lang-
zaamaan ontstaan er suikerkristallen. 
Vervolgens worden de kristallen opge-
lost, gefi lterd en opnieuw gekristalli-
seerd totdat er witte suiker ontstaat. 

De zaken liepen niet altijd op wiel-
tjes. Rond 2000 kreeg ZAF het hard te 
verduren door de aanzienlijke verschil-
len in suikerprijzen over de hele wereld. 
Brazilië kon heel goedkoop suiker pro-
duceren en domineerde de internatio-
nale prijzenmarkt. Om deze uitdaging 
het hoofd te bieden, besloot ZAF zijn 
productieprocessen te stroomlijnen.

“Onder invloed van de druk in die tijd 
hebben we onze bedrijfsprocessen ver-
beterd”, vertelt Frankenfeld.

In de voorbije tien jaar slaagde de fabriek 
in Aarberg erin om het energieverbruik 
met 30 procent te doen dalen. Nu verbruikt 
ZAF minder energie dan elke andere sui-
kerfabriek ter wereld. Dit was grotendeels 
mogelijk door de productie van kristalsui-
ker aan te sturen met afvalwarmte.

Tijdens het suikerproductiesei-
zoen wordt elke dag meer dan 
10.000 ton suikerbieten bij de 
fabrieken van ZAF geleverd. 
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“We ontwikkelden manieren om 
warmte-energie voortdurend te herge-
bruiken”, legt Frankenfeld uit. “Voor 
ons is alles onder 40 graden Celsius af-
valwarmte.”

Voor het proces is minder stoom dan 
bij gelijkaardige procedures nodig, wat 
tot een betere effi ciëntie leidt. Maar 
omdat stoom ook energie doorheen 
het proces levert, gebruikt de fabriek 
in Aarberg te weinig stoom om siroop 
(wat uiteindelijk suiker wordt) aan de 
gewenste concentratie te produceren. 
Hiervoor doet men een beroep op de 
dampcompressor van Atlas Copco.

De machine verhoogt de druk en de 
temperatuur van de stoom in het systeem, 
die vervolgens dient als verwarmingsmid-
del voor de vloeistof die door de bestaande 
dampen ontstaat. Eenmaal afgekoeld wordt 
deze vloeistof omgezet in kristalsuiker.

“Het lage brandstofverbruik is recht-
streeks te danken aan de inzet van de 
mechanische stoomcompressor”, aldus 
Frankenfeld.

Zodra het productieseizoen voorbij 
is, focust ZAF de rest van het jaar op 
onderhoud. Dat geldt dus ook voor de 
compressor van Atlas Copco, waarvoor 
de technici van Atlas Copco bovendien 
regelmatig preventieve onderhoudsbeur-
ten inlassen.

“Onderhoud van de machine is uiterst 
belangrijk om de algemene effi ciëntie en 
betrouwbaarheid te kunnen verzekeren”, 
vertelt Frankenfeld.

Hij noemt de dampcompressor een 
eersteklasmachine. De fabriek maakt al 
sinds 1985 gebruik van deze compres-
sor. Vanaf september zal zijn geronk 
opnieuw in de fabriek van Aarberg te 
horen zijn. 

TECHNISCH PROFIEL

 Zuckerfabrik 
Aarberg doet een be-
roep op de eentraps-
dampcompressor van 
Atlas Copco om de 
stoomdruk en -tempe-
ratuur in het systeem 
te verhogen. De verhit-
te stoom verwarmt op 
zijn beurt de vloeistof 
waaruit later kristal-
suiker ontstaat. 

Thomas Frankenfeld, fabrieksmanager

“Onderhoud van de machine is 
uiterst belangrijk om de algemene 
effi ciëntie en betrouwbaarheid te 

kunnen verzekeren.”  
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 Meer dan een 

De Nederlandse montagefabriek voor vrachtwa-
gens van Scania is uitgerust met een werkplaats 

van Atlas Copco, waar preventief onderhoud 
wordt uitgevoerd, gereedschappen worden gere-

pareerd en productiviteitsverhogende oplossingen 
worden aangedragen.

TEKST SCANIA  FOTO’S HEIKO WENKE & SCANIA

DE ZWEEDSE VRACHTWAGEN- 
en busfabrikant Scania gebruikt aller-
hande gereedschappen en machines in 
zijn fabriek in Zwolle (Nederland). Veel 
materiaal wordt door Atlas Copco gele-
verd. De inrichting van een permanente 
werkplaats voor preventief onderhoud 
en reparaties aan de machines van Atlas 
Copco was dan ook een logische stap. De 
voordelen? Scania spaart geld en helpt de 
belofte van Atlas Copco voor duurzame 
productiviteit te ondersteunen.

De werkplaats telt drie voltijdse Atlas 
Copco-werknemers, die instaan voor het 
technische onderhoud van industriële 
gereedschappen en machines: Richard 
Leusink, Gerhard Busz en Gerjan van 
Wijhe. Leusink wijst erop hoe voordelig 

het is dat zowel onderhoud als repara-
ties in de werkplaats worden uitgevoerd. 
“Als een gereedschap of machine stuk 
is, kunnen we dat ter plaatse herstel-
len, gemiddeld binnen één dag”, vertelt 
hij. “Zo moet het materiaal de fabriek 
niet  verlaten. Er is genoeg werk om 
de inrichting van een Atlas Copco-
werkplaats in deze productievestiging 
van Scania te rechtvaardigen.”

Busz bedacht een innovatief kabelge-
leidingssysteem. Hij merkte op dat de 15 
meter lange kabels van elektronische ge-
reedschappen zouden kunnen doorbreken 
doordat ze enkel met een eenvoudig koord 
werden opgehangen. Hij ontwierp en 
maakte een automatisch oprolsysteem om 
de kabels netjes op te bergen. Het resultaat 

SNELLE 
REPARATIE

PREVENTIEF ONDERHOUD

Pneumatische aansluitslangen op maat 
zijn een van de innovaties van het Atlas 
Copco-team.

John Diender, onderhoudschef van 
Scania Production Zwolle B.V.

<<text>> 

<<captions page 54>>
John Diender, onderhoudschef van Scania Production Zwolle B.V.

Op maat gemaakte aansluitslangen voor pneumatische gereedschappen zijn slechts een van de inno-
vaties die het Atlas Copco-team aanbiedt.

<<captions page 55, upper in round black box>>
Dankzij zijn positieve ervaring met Atlas Copco slaagde Scania erin zijn productiviteit te verhogen.

<<captions page 55, lower>>
Onderhoudstechnici in Zwolle. Van links naar rechts: Gerhard Busz, Richard Leusink en Wieger 

Riphagen
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mag er zijn: geen kabels meer die rond-
bengelen of sneller stukgaan, en de me-
dewerkers kunnen er niet over struikelen. 

“Wanneer de technici het gereedschap 
nodig hebben, kunnen ze gemakkelijk 

de opgerolde kabel weer uittrekken”, 
vertelt Busz. 

Bovendien plaatste Atlas Copco 
plastic beschermkappen over bijna 

alle gereedschappen om schade en 
onnodige kosten te voorkomen. De 

technici zijn ook alert voor luchtlekken in 
pneumatische gereedschappen waardoor 
vermogensverliezen worden beperkt, en 
werken met de bekende stack lampen voor 
een optimaal zicht.

DUURZAAMHEID IS EEN topprio-
riteit voor Atlas Copco, momenteel een 
van de tien meest duurzame bedrijven 
ter wereld. Dankzij de positieve erva-
ring met Atlas Copco in Zwolle slaagde 
Scania erin de eigen duurzaamheid te 
verhogen. De gereedschappen moeten de 
fabriek nooit verlaten. Dit levert bespa-
ringen qua tijd en transport op en door re-
gelmatige controles van de gereedschap-
pen op luchtlekken bespaart Scania niet 
alleen energie, maar gaat het bedrijf ook 
effi ciënter te werk. “We hadden een po-
sitieve ervaring met de service die Atlas 
Copco levert”, zegt John Diender, onder-
houdschef van Scania Production Zwolle. 
“Samen ontwikkelen we kennis op een 
continue basis, die rechtstreeks wordt 
toegepast. Hierdoor ontstaan er opnieuw 
goede ideeën waaruit zowel Scania als 
Atlas Copco voordeel halen. Scania stelt 
de toegevoegde waarde van dit partner-
schap enorm op prijs. De medewerkers 
zijn toegewijd en ondersteunen Scania 
optimaal. Wat wil je meer?”  

Onderhoudstechnici in Zwolle. Van links 
naar rechts: Gerhard Busz, Richard Leusink 
en Wieger Riphagen.

Dankzij haar 
positieve ervaring 
met Atlas Copco 

slaagde Scania  erin 
zijn productiviteit 

te verhogen.
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SERVICE

GOUDEN 
GREEP
Het Braziliaanse mijnbedrijf Mineração Caraíba kan 
rekenen op een hoge inzetbaarheid van machines 
dankzij een investering in gereedschappen en 
servicecontracten van Atlas Copco.
TEKST ATLAS COPCO FOTO’S GETTY IMAGES & ATLAS COPCO
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HET BRAZILIAANSE mijnbedrijf 
Mineração Caraíba S/A bevindt zich in 
de stad Jaguari, in de noordoostelijke 
provincie Bahia. De streek Curaçá Val-
ley is rijk aan koper en andere metalen. 
Het bedrijf was oorspronkelijk eigen-
dom van de staat, maar werd in 1994 
een geprivatiseerd bedrijf waarvan de 
ondergrondse mijnen elk jaar 25.000 ton 
koperproducten en 4500 ton koperka-
thoden opleveren. In het bedrijf werken 
zo’n 1200 werknemers. 

In de voorbije jaren breidde het 
bedrijf uit via projecten in het noorden 
en noordoosten van Brazilië. De goud-
mijn Araés, die in 2002 in het stadje 
Nova Xavantina in de westelijke staat 
Mato Grosso opende, is een goed voor-
beeld van gestegen productiviteit dank-
zij innovatieve technologieën en een 
proactieve serviceovereenkomst.

Sidney Fraguas Junior, general mana-
ger van de mijn in Nova Xavantina, zegt 
dat de mijnbouwmachines van Atlas 
Copco over verschillende kwaliteiten 
beschikken die de productiviteit ten 
goede komen: ze zijn niet alleen veelzij-
dig en gebruiksvriendelijk, maar laten 
ook snelle verplaatsingen toe, zijn bre-
der inzetbaar dan de machines van con-
currenten, verbruiken minder brandstof 
en vereisen slechts een beperkt onder-
houd. 

 “In de voorbije zes maanden bedroeg 

Het programma 
voor preventief on-
derhoud dat wordt 

uitgevoerd door 
servicetechnici van 

Atlas Copco zelf, 
garandeert een hoge 

inzetbaarheid van 
de machines.

SCHATGRAVERS

 In 2002 opende Mineração Caraíba 
S/A de goudmijn Araés in de stad Nova 
Xavantina, gelegen in de deelstaat Mato 
Grosso. De mijn is een goed voorbeeld 
van een hoge productiviteit en doet hier-
voor een beroep op een aantal machines 
van Atlas Copco: de Jumbo Boomer 282, 
Simba H1253, brekers en Diamec 232. 

Voor processen waarbij perslucht ver-
eist is, gebruikt de mijn vier compresso-
ren met variabele toerentallen van 
Atlas Copco.

de inzetbaarheidsindex voor het mate-
rieel 88 procent, dus ver boven de doel-
stelling van 70 procent”, zegt hij.

Een andere factor die een stabiele 
productiviteit verzekert, zijn de service-
contracten van Mineração Caraíba met 
Atlas Copco. Zo haalt het bedrijf voor-
deel uit de jarenlange ervaring van Atlas 
Copco in het onderhoud van onder-
grondse mijnbouwmachines en boorin-
stallaties.

“De ondergrondse mijnbouwma-
chines worden zwaar belast, maar hun 
inzetbaarheid is essentieel voor de pro-
ductiviteit”, zegt Fraguas. “Daarom 
beslisten we, naast in machines te inves-
teren, om ook op regelmatige tijdstippen 
onderhoud uit te voeren. Deze contrac-
ten omvatten gedetailleerde inspec-
tieprotocollen, zeer gespecialiseerde 
werkzaamheden en uitgebreide garan-
ties, waardoor de beschikbaarheid en 
productiviteit optimaal zijn. Zo kunnen 

we ons op onze activiteiten concentre-
ren zonder ons zorgen te moeten maken 
over onaangename verrassingen zoals 
onvoorziene storingen en kosten.”

DE MIJN MAAKT gebruik van vier 
luchtcompressoren van Atlas Copco. 
Door de energiebesparingen die ze ople-
veren, dragen ze bij tot de productivi-
teit. De variabele toerentalaandrijving 
(VSD) vermindert het energieverbruik 
door enkel de vereiste hoeveelheid pers-
lucht te produceren.

Fraguas is tevreden over de produc-
ten en diensten die Atlas Copco levert, 
en is ervan overtuigd dat de samenwer-
king nog zal uitbreiden. “We starten met 
onze productie in een project dat over 
ruim 12 jaar is uitgespreid”, zegt hij. 
“We zijn dus altijd op zoek naar oplos-
singen die de productiviteit verhogen 
maar tegelijk een zo klein mogelijke 
ecologische voetafdruk hebben.” 

Sidney Fraguas Junior, general manager van de Araés goudmijn.

“Zo kunnen we ons op onze activiteiten 
concentreren zonder ons zorgen te moeten 

maken over onaangename verrassingen zoals 
onvoorziene storingen en kosten.”
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Toen AGCO, producent van land-
bouwwerktuigen, een systeem 
nodig had dat werknemers 
moest helpen met de assemblage-
gereedschappen voor zware 
tractoren, kwam Atlas Copco 
met de perfecte oplossing.  
TEKST & FOTO: ATLAS COPCO

ALS MARKTLEIDER op het vlak van landbouw-
machines ontwikkelt AGCO haar producten altijd 
met de behoeften van landbouwers als prioriteit. 
Het bedrijf produceert een uitgebreid aanbod werk-
tuigen in allerlei afmetingen, inclusief een reeks 
gigantische tractoren van het merk Fendt. 

Door de grote afmetingen van de tractoren stelt 
AGCO specifi eke eisen aan de assemblage. Zo moe-
ten de schroefverbindingen bijvoorbeeld met een 
hoog draaimoment worden bevestigd. De assembla-
gefabriek van AGCO in het Beierse Marktoberdorf 
gebruikt hiervoor schroefsystemen van Atlas Copco. 
Gezien het gewicht van de gereedschappen worden 
ze aan speciale werkarmen bevestigd die de werkne-
mers een extra grote bewegingsvrijheid bieden.

“Om het eigen gewicht te absorberen en de 
hoge draaimomenten te ondersteunen, gebruiken 
we werkarmen”, vertelt Stefan Böhm, Assembly 
Planner en Screw Technology Specialist bij AGCO 
in Marktoberdorf. “Zo is de druk voor de werkne-

Lichte gereedschappen voor  

ZWARE 
TRACTOREN

mers minder groot en is er toch voldoende bewe-
gingsvrijheid.” De werkarmen worden vastgemaakt 
aan een tracksysteem boven de assemblagelijn en 
nemen slechts een beperkte ruimte in.

Atlas Copco noemt deze grote werkarmen 
‘scharnierarmen’. Ze zijn speciaal bedoeld voor 
draaimomenten tot maximaal 1500 Nm. De ar-
men zijn in het ‘Application Center’ in Essen 
(Duitsland) ontworpen. Het standaardgamma be-
staat uit drie modellen voor draaimomenten tussen 
250 en 2000 Nm. Met de juiste toebehoren is het 
mogelijk om zowel individuele handgereedschap-
pen als meerdere schroefsystemen tot 160 kg te 
bevestigen. Dankzij de vrij beweegbare boom is het 
gereedschap gewichtloos en kan het in alle richtin-
gen ronddraaien. 

Voor de nieuwe reeks Fendt 900-tractoren van 
AGCO moest het draaimoment worden verhoogd 
van 295 Nm tot 580 Nm. De benodigde gereed-
schappen waren veel zwaarder waardoor de druk 
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HOGERE DRAAIMOMENTEN

 AGCO is gevestigd in het 
Amerikaanse Georgia en 
produceert een uitgebreid 
aanbod landbouwmachines 
zoals tractoren, maaidor-
sers en hooipakmachines. 
Dit materieel wordt in ruim 
140 landen verkocht onder 
de merknamen Challenger, 
Fendt, Massey Ferguson en 
Valtra.

De Fendt 900 Vario-tractorreeks van AGCO is de meest 
krachtige standaardtractor met een maximaal vermogen van 
360 pk. Voor de assemblage maakte AGCO gebruik van de 
scharnierarmen van Atlas Copco om de gereedschappen vast 
te houden, die zijn ontwikkeld voor draaimomenten tot maxi-
maal 1500  Nm. Het standaardaanbod omvat drie modellen 
met draaimomenten van 250 tot 2000 Nm. 

Aangezien AGCO in de toekomst nog hogere draaimomen-
ten nodig acht, koos het bedrijf voor de elektronisch gestuur-
de schroefspindels van Atlas Copco met bijpassende doppen 
die, afhankelijk van de toepassing, geschikt zijn voor draaimo-
menten tot maximaal 700 of 1500 Nm.

voor werknemers zou toenemen. “We wilden er 
niet alleen voor zorgen dat de hoge draaimomenten 
ergonomisch haalbaar zouden zijn”, vertelt Böhm. 
“We wilden ook af van de grote slagschroeven-
draaiers die we in het verleden gebruikten.”

BÖHM VERTELT DAT de fabriek in Markt-
oberdorf oorspronkelijk een systeem overwoog met 
een telescopische montage van de gereedschappen. 
“Maar zodra Atlas Copco haar nieuwe scharnierar-
men aan ons voorstelde, wijzigden we snel onze 
bestelling”, vertelt hij. De telescopische stations 
hebben beperkingen qua schroefposities, terwijl de 
scharnierarmen een veel grotere fl exibiliteit bieden. 

Een bijkomende troef van de gereedschappen 
van Atlas Copco is dat alle schroefgegevens van 
het productieproces automatisch in het voertuig 
worden opgeslagen aan de hand van het chassis-
nummer en dus, indien nodig, kunnen worden 
opgezocht. 

De landbouw-
werktuigen van AGCO 
dragen de merk-namen 

Challenger, Fendt, 
Massey Ferguson 

en Valtra. 
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In de Singer-fabriek in Brazilië worden 
180 miljoen naaimachinenaalden per 
jaar geproduceerd. Atlas Copco speelt 
een grote rol in het productieproces.
TEKST ATLAS COPCO FOTO’S ATLAS COPCO & ISTOCKPHOTO

AL ANDERHALVE EEUW LANG 
staat Singer wereldwijd bekend voor 
haar naaimachines. In 1858 richtte het 
Amerikaanse bedrijf een fabriek op in 
Brazilië, toen het zich als eerste multi-
national in dit Zuid-Amerikaanse land 
vestigde.

De Singer-fabriek in de Braziliaanse 
stad Indaiatuba is van strategisch belang 
voor het bedrijf. Hier worden per jaar 
zo’n 180 miljoen naalden geproduceerd, 
die worden geëxporteerd naar andere 
Singer-vestigingen in verschillende lan-
den zoals die van Shanghai (China). 

Tijdens het productieproces gaan de 
naalden uit koolstofstaal door een oven 
van 800 graden Celsius. Door deze ver-
hitting wordt het staal gehard, of getem-
perd. Om een inerte atmosfeer te creë-
ren, wordt de zuurstof in de oven door 
stikstof vervangen.

“Als bij zo’n hoge temperatuur zelfs 
maar een kleine hoeveelheid zuurstof 
met het koolstofstaal in contact komt, 
gaat het materiaal meteen roesten”, 

naaldHeet van de

aldus leidinggevende Reginaldo Fernan-
des van de Singer-fabriek.

Vroeger moest de Singer-fabriek in 
Indaiatuba vloeibare stikstof kopen, 
naar de fabriek vervoeren en daar op-
slaan. Maar onlangs introduceerde het 
bedrijf een nieuwe technologie waarmee 
de fabriek zelf stikstof kan produceren.

Al ruim 25 jaar maakt de fabriek 
gebruik van de persluchtsystemen van 
Atlas Copco. Uiteraard wendde Singer 
zich tot dezelfde leverancier toen het 
bedrijf op zoek ging naar stikstofgene-
ratoren. Atlas Copco had al bewezen 
een zeer betrouwbare partner te zijn en 
was bovendien in staat om een gaszui-
verheid van meer dan 99,99 procent 
te garanderen. “Door deze zuiverheid 
zijn er minder afvalproducten”, vertelt 
Fernandes.

Als volgende stap is Singer van plan 
om in de hele fabriek luchtcompres-
soren met variabele toerentallen 
van Atlas Copco te installeren. 
Hiermee wil het bedrijf zijn 

PRODUCTIVITEIT

elektriciteitsverbruik met maar liefst 
35 procent reduceren.

“Naast het competitieve voordeel en 
de hogere productiviteit die deze oplos-
singen bieden, zijn we ook zeer blij dat 
we onze duurzaamheid kunnen verbete-
ren, beter gebruik kunnen maken van na-
tuurlijke hulpbronnen en onze uitstoot 
van broeikasgassen kunnen ver-
minderen”, zegt Fernandes.  

Singer koos Atlas 
Copco voor de 
levering van 
stikstofgeneratoren 
aan zijn fabriek 
in Brazilië 
vanwege hun 
betrouwbaarheid 
en gegarandeerde 
luchtzuiverheid.
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 Singer werd opgericht in 1851 
en is één van de bekendste mer-
ken van naaimachines ter wereld. 
Als uitvinder van de allereerste 
zigzag- en elektronische naaima-
chines, blijft Singer tot op heden 
investeren in innovatie door de 
meest geavanceerde naai- en bor-
duurmachines op de markt te pro-
duceren. Eigenaar van het bedrijf 
is SVP Worldwide, dat ook naai-
machines van Pfaff en Husqvarna 
Viking vervaardigt.

SINGER
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Automatiseringstechnologie  
helpt bedrijven hun operators 
te beschermen tegen grote risico’s.
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