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INNEHÅLL

STRAPATSER Atlas Copcos produkter och tjänster fung-
erar utmärkt vid svåra förhållanden, från fjärran regioner i 
det kalla Ryssland till de torra slätterna i Etiopien. 

BIG AIR Den ledande industrigasproducenten Air 
Liquide är beroende av förebyggande underhållsarbete 
för att verksamheten ska fungera problemfritt.

TILLVÄXTSTRATEGI Genom att förvärva företag som 
Seti-Tec, som tillverkar monteringsutrustning för fl ygplan, 
kan Atlas Copco behålla sin konkurrenskraft.

VÄGEN MOT FRAMGÅNG Academy i Sydafrika 
säkerställer att duktiga tekniker alltid kan utvecklas 
och bibehålla sin konkurrenskraft.

EN FRAMGÅNGSSAGA SYS IHOP Vid en av 
Singers anläggningar i Brasilien tillverkas årligen 
miljontals nålar med hjälp av tryckluft. 
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En tidskrift från Atlas Copco-gruppen
OMSLAG Sebastian Lee, Atlas Copco 
UTGIVARE Annika Berglund
CHEFREDAKTÖR Kelly Langpap
REDAKTIONSKOMMITTÉ Inger Brahme, 
Industriteknik; Lotta Bynke, Kompressorteknik; 
Elsie Vestraets och Mercedes Hernandez, 
Bygg- och anläggningsteknik; Paula Blamberg, 
Gruv- och bergbrytningsteknik 

PRODUKTION Atlas Copco i samarbete med 
Appelberg Publishing Group
TRYCK Trydells 2013
UPPHOVSRÄTT Atlas Copco
ADRESS Atlas Copco AB, 
105 23 Stockholm
WEBBPLATS www.atlascopco.com

SOCKER PÅ TOPPEN Sockerproducenten Zuckerfabrik 
Aarberg ökar ångtrycket vid sin anläggning i Schweiz 
med en enstegsångkompressor från Atlas Copco.

Atlas Copco och dess dotterbolag omnämns ibland som Atlas Copco-gruppen, Gruppen eller Atlas Copco. 
Atlas Copco AB omnämns ibland som Atlas Copco.

PÅ DEN SÄKRA SIDAN Javier Aramayo, Senior Safety 
Offi cer, vet att en genomgående säkerhets- och hälsokultur 
är grunden till välbehållna arbetare. 

ETT NYTT GREPP Lean-paketet identifi erar och 
minskar onödig förbrukning så att Atlas Copco 
och dess kunder blir mer produktiva. 

FÖDELSEDAGSFIRANDE Atlas Copcos anställda fi rar 
företagets 140-årsjubileum genom att skicka in tusentals 
foton på sig själva. 
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PRIORITERINGAR

Vad betyder innovation för dig? 
När vi säger innovation har vi en ten-

dens att omedelbart tänka på produk-
ter, men om vi tittar på vårt företag kan 
varje anställd bidra till innovation. Det 
kan gälla samspelet med våra kunder, 
sättet vi tillhandhåller tjänster på, hur 
vi hanterar vår bokföring eller följer 
upp verksamheten. Naturligtvis består 
huvuddelen av innovationsarbetet av 
utveckling av nya produkter – produk-
ter som ger våra kunder högre produk-
tivitet. I slutänden handlar det om att 
förenkla tillvaron för kunden genom att 
tillhandahålla en bättre produkt eller 
bättre service.

Kan du ge några historiska ex-
empel på innovativa produkter?

Atlas Copco har skapat många fan-
tastiska innovationer under åren. Till 
exempel när vi övergick från tryck-
luftsdrivna till eldrivna verktyg. Eller 
se på borrningen: hur vi gick från den 
så  kallade ”svenska metoden” med en 
man, en maskin – vilket var ett stort 
steg framåt på 1950-talet – till dagens 
 borriggar som gör det möjligt att borra 
säkert och effektivt via fjärrstyrning. 
Ett annat stort steg var när vi övergick 

övertyga kunden om att låta oss utföra 
service, eftersom vi kan göra det mycket 
bättre än någon annan. Ingen kan våra 
produkter bättre än vi. Om vi servar 
mer utrustning tar vi mer ansvar. Vi hål-
ler på att rusta oss och organisera oss 
bättre, så att vi kan utföra service på ett 
sätt som är effektivare för kunderna.

På vilket annat sätt spelar inno-
vation en viktig roll när det 
gäller service? 

Innovation inom service handlar om 
att kunna integrera en mängd processer 
så att vi noga kan följa hela förloppet 
och se till att all service kan tillhanda-
hållas snabbt och exakt. En innovativ, 

Atlas Copcos VD och koncernchef Ronnie Leten 
förklarar hur det viktiga innovationsarbetet berör 
alla delar av verksamheten. 
TEXT ATLAS COPCO  FOTO TORE MARKLUND

från kompressorer med fast varvtal till 
kompressorer med variabelt varvtal och 
inbyggd tork. I efterhand ser det alltid 
lätt ut, men på sin tid var de här föränd-
ringarna enorma steg framåt.

Finns det någon innovation som 
inte existerar än men som du 
gärna skulle vilja se?

Det fi nns många möjligheter. Vi kan 
till exempel fortfarande förbättra vår 
service för bygg- och anläggningsfö-
retagen. Där fi nns mycket att göra som 
kan förbättra kundernas produktivi-
tet. Vi utför fortfarande inte service på 
all den utrustning vi har sålt. Vi måste 
bli mer innovativa när det gäller att 

Investering i
INNOVATION
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toppmodern serviceorganisation är be-
roende av kompetenta och välutbildade 
servicetekniker som har de verktyg som 
behövs för att de ska kunna utföra sitt 
jobb. Det är av största vikt att våra ser-
vicetekniker får de resurser som krävs. 
En annan aspekt är att servicearbetet 
gör oss mer innovativa när vi utveck-
lar nya produkter. De män och kvinnor 
som arbetar med vår service får för-
stahandsinformation om hur maski-
nerna fungerar ute i verkligheten, och 
de lär sig vilka behov våra kunder har. 
Genom att ta tillvara och utnyttja den 
här kunskapen kan vi utveckla ytterli-
gare utrustning som ökar våra kunders 
produktivitet. 

Under 2012 investerade 
Atlas Copco 24 % mer i 
produktutveckling än under 
2011. Tänker ni fortsätta att 
öka resurserna för forskning 
och utveckling? 

Ja, det måste vi. Om vi inte investe-
rar i utvecklingen av våra produkter och 
vår organisation står vi stilla. Det är en 
konstant kapplöpning. Om en atlet slutar 
träna kan han eller hon aldrig bli bättre. 
Samma sak gäller vårt designarbete, 
samt vår forskning och utvekling. Vi 
måste investera i utveckling av våra re-
surser, bli effektivare, och sist men inte 
minst, förkorta tiden för produkten att 
nå marknaden.

Hur ser du på framtiden för 
Atlas Copcos design- och 
utvecklingscenter?

Det bästa är om de här centren fi nns 
nära kunderna på våra största mark-
nader. Under de senaste tre åren har 
vi stärkt vår forskning i Asien, fram-
för allt i Indien och i Kina. De befi n-
ner sig fortfarande i startfasen när det 
gäller forskning och utveckling så för 
tillfället är Asien prioriterat när det 
gäller nya innovationscenter, men vi 
kommer att investera i alla våra cen-
ter där det behövs; vi håller inte igen. 
Om du frågar hur det kommer att se ut 
om tio år har Atlas Copco absolut de-
sign- och utvecklingskluster inte bara 
i Europa och i Asien utan även i Nord- 
och Sydamerika. I vår bransch är det en 
ständig strid om att vara först med en 
innovation. Ett globalt företag som vi 
har en fördel genom den här närheten 
till kunderna. 

Hur bygger man upp en 
innovationskultur? 

Det viktigaste är att de anställda har 
förtroende för sin omgivning och tror 
på framtiden. De måste känna att till-
sammans kan vi vinna, tillsammans kan 
vi växa. Vi kan endast forma en sann 
innovationskultur om vi tror på en fram-
tid tillsammans. Människor vill vara 
med i ett vinnande lag, och Atlas Copco 
är ett tillväxtprojekt. Vi måste ständigt 
sträva efter att öka kompetensen – all-
tid inhämta mer kunskap, aldrig bli till-
freds med det vi har. Vi strävar ständigt 
efter att bli bättre. Känn glädje, men var 
aldrig nöjd. 

– Vi strävar ständigt 
efter att bli bättre. 
Känn glädje, men 
var aldrig nöjd.
Ronnie Leten, 
VD och koncernchef för Atlas Copco
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tillväxtstrategi

NewTech DrilliNg 
ProDucTs

 Konstruerar och tillver-
kar borrprodukter med 
fokus på PDc-borrkronor 
(polykristallin diamant-
komposit), primärt för 
borrning efter olja och gas

 20 anställda
 Baserat i salt lake city, 

utah i usA
 Förvärvat i september 

2012
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ATLAS COPCOS Rock Drilling Tools 
gjorde goda affärer genom att leverera  
utrustning till gruvindustrin. Men när 
enheten tittade närmare på USA-mark-
naden insåg de att de snabbt kunde öka 
försäljningen till olje- och gasborr-
ningsindustrin genom att tillhandahålla 
specialtillverkade borrar. 

– Vi hade erfarenhet av gruvor men 
vi hade inte så stor kunskap om olja 
och gas, säger Johan Halling, chef för 
affärs området Gruv- och bergbryt-
ningsteknik. 

2012 köpte Atlas Copco NewTech 
Drilling Products i Salt Lake City, Utah, 
som tillverkar borrkronor av poly-
kristallin diamantkomposit (PDC) för 
olja- och gasproducenter. 

– Personligen anser jag att organisk 
tillväxt alltid är bättre, men vi vann tid. 
Vi kunde ha tagit fram den här produkt-
en själva men det skulle ha tagit fl era år, 
säger Johan Halling.

Organisk tillväxt är Atlas Copcos 
primära tillväxtstrategi, men förvärv 
av företag som redan är etablerade på 
marknaden ingår som en viktig del av 
planen när nya produkter, ny teknik, nya 
marknader och kunnig personal behövs. 

– När Atlas Copco förvärvar nya 
företag beror det vanligtvis på att vi vill 
komma in på en ny geografi sk mark-
nad eller kunna tillhandahålla en ny 
produkt, säger Bob Fassl, före detta chef 
för affärsområdet Gruv- och bergbryt-
ningsteknik. 

Många anser att det bästa sättet för ett företag 
att växa är organiskt, men förvärv av etablerade 

företag kan innebära snabbare tillväxt. Atlas Copco 
förvärvar företag strategiskt i syfte att få ett plus 

ett att bli lika med tre.
TEXT MICHAEL MILLER  FOTO GETTY IMAGES & ATLAS COPCO

Accelererad
TILLVÄXT
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acquisitions

BOB FASSL FORTSÄTTER: 
– Folk frågar ‟Varför tar ni inte fram 

den här produkten och säljer den?” Men 
för att kunna konstruera vissa typer av 
utrustning måste man ha kunskap om 
hur den ska användas.

Den kunskapen finns hos folk som 
arbetar i de företag som förvärvas, men 
det är viktigt att de är villiga att arbeta 
under en ny ägare. Fassl minns Atlas  
Copcos köp av Ingersoll Rand Drilling 
Solutions 2004, en Texas-baserad tillver-
kare och distributör av borrutrustning 
för dagbrott och anläggningsarbeten.

– Ingersoll Rand hade bestämt sig för 
att fokusera mindre på ingenjörsteknik 
och mer på stora volymer. Så gällande 
personalen var den enheten redan redo 
att säljas till någon som investerade i in-
dustrin. Av den erfarenheten lärde vi oss 

att företaget måste känna in vilken in-
ställning de anställda har till förvärvet. 
Ledningen måste bland annat fråga sig: 
Vill det här företaget bli uppköpt? Passar 
det in? Vill de anställda bli en del av ett 
annat företag?, säger Fassl.

Atlas Copco har i allmänhet varit 
lyckosamt när förvärvade företag har 
integrerats i koncernen. Erfarenheten 
visar hur viktigt det är att planera nog-
grant innan man tar sig an fler anställda 
och tillgångar som måste förvaltas, och 
innan man ger sig in på nya och okända 
marknadsområden.

– Vi försöker vara selektiva vid inte-
greringsarbetet, särskilt när företagen vi 
vill förvärva är stabila. Ibland ser man 
stora multinationella företag som klam-
par in och vänder upp och ner på det fö-
retag som de just har förvärvat. Själva är 
vi mer inriktade på att integrera snabbt 
inom områden där det verkligen är vik-
tigt och behålla stabiliteten på andra om-
råden, säger Norbert Paprocki, chef för 
divisionen Portable Energy.

Portable Energy var inblandade i 
Atlas Copcos förvärv av Gesan 2011. 

Gesan är en spansk tillverkare av diesel- 
och bensingeneratorer som används för 
primär kraftförsörjning och som reserv-
kraft. Gesans generatorer var upp till 
dubbelt så stora som de generatorer  
Atlas Copco tillhandahöll vid den tiden. 

Divisionen, som till en början riktat in 
sig på portabla kompressorer, bestämde 
sig för några år sedan att utöka verksam-
heten med generatorer.

Den spanska generatortillverkaren ha-
de ett bra varumärke, ett brett produkt-
utbud, en solid ledningsstruktur och ge-
digen kunskap om generatorbranschen.

 – Vi såg goda synergieffekter, och 
vissa framtida tillväxtområden, säger 
Norbert Paprocki.

Gesans kompetens inom genera-
torområdet är så omfattande att Atlas 

Seti-Tecs avancerade 
monteringsverktyg 
är specialtillverkade 
för flygindustrin. 

 Tillverkar skruvkompressorer 
för metallbearbetnings-, textil- 
och tillverkningsindustrier

 Cirka 160 anställda
 Huvudkontor i Istanbul,  

tillverkning i Erdine i Turkiet. 
Försäljning och service i Tysk-
land och Ryssland

 Förvärvat i augusti 2012

EkOmAk gROup

 Tillverkar monteringsutrust-
ning för flygindustrin

 20 anställda
 Baserat i Lognes nära paris  

i Frankrike
 Förvärvat i november 2011

SETI-TEC

8 | achieve
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Copco har beslutat att fl ytta sin forsk-
ning och utveckling inom generator-
området från Belgien, där Paprocki ar-
betar, till Zaragoza i Spanien, där Gesan 
har sin produktions- och monterings-
anläggning.

Önskan att snabbt få fotfäste på en 
expanderande marknad låg även bakom 
Atlas Copcos förvärv av den tyska lim-
utrustningstillverkaren SCA Schucker 
– nu enbart SCA – under 2011. Fordons-
tillverkarna försöker ständigt göra sina 
fordon lättare för att kunna sänka bränsle-
kostnaderna och minska utsläppen. De 
arbetar med en rad material som är lättare 
än stål, till exempel aluminium och 
plastmaterial, och de använder lätta lim 
istället för stålskruvar när de fogar sam-
man delar.

Atlas Copco levererade redan utrust-
ning till fordonsindustrin, till exem  pel 
till slutmontering och drivsystem – 
motorer, växellådor och drivlinor – men 
företaget ville expandera sin verksam-
het till den växande marknaden för ut-
rustning för limmade sammanfogning-
ar. SCA, som levererade produkter till 
bilindustrin, verkade vara ett attraktivt 

potentiellt förvärv.
– Företaget hade en dominant mark-

nadsandel inom sitt specifi ka del-
segment; utrustning för limspridning. 
Atlas Copco levererade redan eldrivna 
åtdragningsverktyg till bilindustrin och 
det här var ett försök att göra oss än mer 
närvarande i monteringsprocessen, 
säger Tobias Hahn, chef för Atlas 
Copcos division Motor Vehicle Industry 
Tools and Assembly Systems.

Norbert Paprocki håller med om att en 
av huvudfördelarna med företagsförvärv 
är att man snabbt kan tillhanda hålla 
nya produkter. 

– Det krävs åratal av ansträngningar 
inom forskning och utveckling innan 
man kan komma ut på en ny marknad, 
säger han. 

Ibland kan ett förvärv vara en för-
svarstaktik. 

– Andra företag kanske försöker ta 
sig in på vår marknad genom att köpa 
upp återförsäljare och mindre företag. 
I de fallen kan förvärv vara 
ett sätt att skydda sin mark-
nadsandel, säger Paprocki.

 Konstruerar, marknadsför och 
utför service på system som upp-
graderar biogas till naturgas, en 
hållbar form av förnyelsebar energi 
som kan levereras till naturgas-
nätet eller användas som trans-
portbränsle

 42 anställda
 Huvudkontor i Apeldoorn 

i Nederländerna
 Förvärvat i oktober 2010

CIRMAC INTERNATIONAL

achieve | 9     
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Vid företagsförvärv för-
söker Atlas Copco hålla sig 
nära kända produktområden. 
Norbert Paprocki säger att 
gruppens hållning är att inte 
ge sig in på helt nya saker. 
Han tar förvärvet av Gesans 
dieseldrivna generatorer som 
ett exempel. Det var ett inte 
alltför stort steg från Atlas 
Copcos befintliga diesel-
kompressorer. 

– Det är en kompletteran-
de produkt. Andra företag 
vill ibland växa för växan-
dets egen skull men vi vill 
att förvärvet ska passa in strategiskt, 
säger han. 

– Vi vill utvecklas organiskt om vi 
kan, säger Tobias Hahn.  
Men han lägger till att ett väl genomfört 
förvärv kan resultera i en fördelaktig si-
tuation för båda parter. Den som förvär-
var får nya produkter, marknadsområden 
och kunniga medarbetare, och det förvär-
vade företaget får tillgång till nytt kapital 
och ny infrastruktur. 

Under Atlas Copcos ägande planerar 
SCA enligt Tobias Hahn att expandera 
till nya områden som flyg- och rymdin-
dustrin, elektronikbranschen och vitva-
ror – tunga konsumentkapitalvaror som 
kylskåp. 

 Tillverkar lim- och tätnings-
utrustning för fordonsindustrin 
och andra industrier 
 Fler än 400 anställda 
 Huvudkontor och tillverkning 

i Bretten i Tyskland 
 Försäljnings- och serviceverk-

samhet i England, Spanien, USA, 
Brasilien, Mexiko, Korea, Japan 
och Kina 
 Förvärvat i oktober 2011

SCA

– Motivet är detsamma. Företagen vill 
spara tid under produktionsprocessen, 
och hålla vikten nere, säger han. 

När man förvärvar företag krävs 
mängder av komplexa finansanalyser, 
men Paprocki vill gärna framhålla en 
ekvation som inte återfinns i matematik-
böckerna. 

– Ibland är det svårt att inse att ett plus 
ett kan bli tre. Om vi förvärvar ett före tag 
räcker det inte med att säga att ett plus ett 
blir två, eftersom det innebär att vi inte 
växer finansiellt. Vi bör uppnå extra sy-
nergieffekter så att vi kan överträffa kost-
naden för förvärvet, säger Paprocki.

Ekvationen understryker hur viktigt 
det är att inte förivra sig alltför långt bort 

från kärnverksamheten. 
– Om vi håller oss i närheten av 

känd mark blir det enklare att uppnå 
summan ”3” eftersom vi redan kän-
ner till marknaden, säger Norbert 
Paprocki. 

VinnAndE FörVärV
Några av de främsta nyförvärven till Atlas Copco-familjen:

GESAn
 Tillverkar diesel- och bensin-

generatorer för primär kraftför-
sörjning och som reservkraft

 Cirka 160 anställda
 distributörsnätet spänner över 

85 länder 
 Baserat i Zaragosa i Spanien
 Förvärvat i juli 2011

HoUSTon SErViCE indUSTriES
 Tillverkar lågtrycksfläktar och 

vakuumpumpar för behandling av 
avloppsvatten och för industri-
processer

 123 anställda
 Baserat i Houston, Texas i USA
 Förvärvat i januari 2012

ATlAS CopCo GiA AB    
(endast underjordsarbeten)

 Tillverkar utrustning för gruv-
drift under jord, inklusive eldrivna 
gruvtruckar, gruvlastare, loko-
motiv och transportfordon, nyt-
tofordon, ventilationsfläktar och 
rörsystem

 113 anställda
 Baserat i Grängesberg i Sverige
 Förvärvat i december 2011 

ATlAS CopCo MEYCo AG
 Tillverkar flyttbar utrustning för 

betongsprutning (sprutbetong) för 
anläggningsprojekt under jord 

 Cirka 40 anställda
 Baserat i Winterthur i Schweiz

 Förvärvat i mars 2013

rApid-TorC 
 Utvecklar och marknadsför  

hydrauliska momentnycklar 
 30 anställda 
 Baserat i Houston, Texas i USA 

samt i Bryssel i Belgien 
 Förvärvat i april 2013 

ATlAS CopCo STonETEC
 Tillverkar borr- och skärutrust-

ning, till exempel sågar med dia-
manttråd för stenbrott som fram-
ställer obearbetade stenblock

 43 anställda
 Baserat i Bagnolo i italien
 Förvärvat i januari 2012

10 | achieve
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Verktyg för
VERKTYG

ALLA FÖRETAG vill hitta en innova-
tion som gör kunderna nöjdare och ökar 
effektiviteten för den interna organisa-
tionen; en innovation som sänker kost-
naderna och gynnar tillväxten. Service-
organisationen inom Atlas Copcos 
affärsområde Industriteknik införde en 
sådan innovation 2010. Den hade sitt ur-
sprung i en enkel fråga som man försök-
te besvara på ett enklare sätt.

Projektet Where’s My Tool starta-
des när Joe Meloche, Business Line 
Manager på Atlas Copco Tools and 
Assembly Systems i Michigan i USA, 
frågade Software Coordinator Tom 
Heathfi eld hur man skulle kunna effek-
tivisera servicesupporten. Meloche kon-
staterade att 90 % av de kunder som 

ringde service supporten frågade samma 
sak: var deras verktyg befann sig i servi-
ceprocessen. Om kunderna kunde ta re-
da på det här på egen hand skulle stora 
resurser frigöras.

Lösningen på problemet var kundtill-
gång till organisationens servicedata-
bas, skapad för hantering av utrustning 
som ska repareras. Med hjälp av Atlas 
Copcos IT-avdelning anslöts databa-
sen till affärssystemet och webbplatsen 
WheresMyTool.com skapades. 

På WheresMyTool.com kan kunder-
na via en lösenordsskyddad webbsida 
direkt se var alla verktyg fi nns samt vil-
ken status de har. Verktygen kan spå-
ras och rapporter kan skapas i Excel. 
Nu kommer det färre telefonsamtal från 

INNOVATION

försäljare och distributörer som vill 
kontrollera statusen för verktyg som 
lämnats in för reparation, och service-
avdelningens säljpersonal kan fokuse-
ra på att sälja fl er tjänster och service. 
Kunderna kan även skriva in anteck-
ningar, utfärda inköpsorder och god-
känna reparationer direkt via webben. 

Amy Shi är Regional Sales Manager 
Service och i hennes dagliga arbete in-
går att besöka kunder och inspektera 
deras produktionslinor för att kunna av-
göra vilken typ av verktygshantering 
som passar bäst i deras verksamhet. 

– Många kunder använder sina verk-
tyg tills de går sönder, utan förebyggan-
de underhåll. Och de har inte tillräck-
lig mängd reservverktyg att ta till. Via 
WheresMyTool.com kan kunderna en-
kelt se statusläget för sina verktyg. De 
kan också hämta prisuppgifter, repara-
tions- och kalibreringsrapporter samt 
leveranshandlingar, säger Amy Shi.

När servicedatabasen länkades sam-
man med WheresMyTool.com bidrog 
det till att serviceorganisationen i USA 
växte till åtta gånger sin ursprungliga 
storlek på mindre än fem år. 

På WheresMyTool.com 
kan kunderna hålla koll 
på var deras verktyg 
fi nns.

På webbplatsen 
WheresMyTool.com 

kan man direkt se var alla 
verktyg fi nns och deras status.

TEXT ATLAS COPCO FOTO JENNY UNNEGÅRD
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ENERGIEFFEKTIVITET

Emballeringsspecialisten Elif installerade 
ett stort värmeåtervinningssystem vid sin 
anläggning i Turkiet. Systemet var det första 
av sitt slag och sänkte drastiskt bränsle- och 
energiförbrukningen.
TEXT JEAN-PAUL SMALL  FOTO ATLAS COPCO

Atlas Copco. Elif använder och frigör 
stora mängder energi under produktio-
nen. Företaget ville förbättra sina system 
och återanvända den frigjorda energin i 
syfte att göra anläggningen effektivare, 
mer hållbar och mer miljövänlig. 

– Under 2010 genomförde vår ar-
betsgrupp en förstudie för fyra värme-
återvinningssystem, de senaste i vårt 
produktsortiment. Efter en noggrann 
process med detaljerad utvärdering, fl era 
teknikmöten och besök på andra anlägg-
ningar godkände Elif vår offert, säger 
Tim Last, chef för Atlas Copco Kom-
pressorteknik i Turkiet.

NÄR SYSTEMET VAR PÅ PLATS 
kunde Elif återvinna överskottsenergin 
från kompressorerna och återanvända 
den i produktionscykeln. Det nya sys-
temet, som är världens största energiå-
tervinningssystem, sänker den totala 
energiförbrukningen vid produktionsan-
läggningen med i genomsnitt 35 % per 
månad, jämfört med föregående år.

– Vi valde Atlas Copco för det här 
värmeåtervinningsprojektet eftersom 
vi på Elif endast använder oss av leve-
rantörer som håller hög kvalitet, säger 

DET TURKISKA FÖRETAGET ELIF 
grundades 1972 och levererar fl exibla 
emballeringssystem över hela världen, 
till industrier som tillverkar livsmedel 
och drycker, toalettartiklar, rengörings-
produkter för hushåll samt mjukpappers-
produkter. 2004 öppnade företaget en 
110 000 m2 stor anläggning i Istanbul, en 
sammanslagning av tre tidigare separa-
ta anläggningar.  

Elif strävar ständigt efter att införa 
miljömässigt hållbara metoder vid sin 
moderna anläggning, och har genom-
fört den typen av aktiviteter på fl era 
olika sätt, till exempel energibesparande 
torkanläggningar, ett modifi erat taksys-
tem som maximerar luftcirkulationen 
och minimerar användningen av energi, 
kyl- och torksystem som skonar miljön, 
och mycket mer. Under 2012 skrev Elif 
även under Förenta nationernas Global 
Compact-initiativ för affärsverksam-
heter som arbetar med att samordna 
sina verksamheter med principer kring 
mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö 
och korruption. 

Ett annat strategiskt beslut togs av Elif 
under 2010, då man beslutade att inves-
tera i ett värmeåtervinningssystem från 

På Elifs enorma och toppmoderna 
anläggning i Istanbul tillämpas en 
rad hållbara funktioner, däribland 
ett värmeåtervinningssystem.  

VINNANDE 
ÅTERVINNING
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– Vi valde Atlas Copco för det här 
värmeåtervinningsprojektet eftersom vi 

på Elif endast använder oss av 
leverantörer som håller hög kvalitet.

Ayham Yuksel, Mechanical Engineer på Elif

10-ÅRIG BESPARINGSPROGNOS FÖR 
VÄRMEÅTERVINNINGSSYSTEMET 

 Total mängd bränslebesparing: 
3 miljoner m3

  Total bränslekostnadsbesparing: 
1,8 miljoner USD
  Investeringskostnad för projektet: 
72 222 USD

Värmeåtervinningssystemet sänker 
koldioxidutsläppen med cirka 
3 500 ton under tio år. 

Ayham Yuksel, Mechanical Engineer 
på Elif. 

Som ett resultat har Elif kunnat 
stänga en av sina värmepannor och för-
korta tiden för avkastning på investe-
ringen i det här projektet till mindre än 
ett år. Återvinningssystemet uppskat-
tas även sänka koldioxidutsläppen med 
3 500 ton på tio år. 
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KINAS EKONOMISKA tillväxt har 
gett upphov till stora rubriker under 
fl era år, allteftersom det ena rekordet 
efter det andra har överträffats. Lan-
det erfor en allmän nedgång under 
2012, men en stabilisering av efterfrå-
gan förväntas mot slutet av 2013 när 
investeringarna i kolgruvor och infra-
struktur tar fart igen.

Enligt både Mark Lee och 
Derrick Liu, chefer för Atlas Copco 
(Shenyang) Construction & Mining 
Equipment Ltd., förväntas en rad 
marknadsförändringar efter utnäm-
ningen av en ny regering 2012.

– Den nya regeringen ändrar fokus 
från utveckling till ökad hållbarhet 
och urbanisering, säger Mark Lee. 

– Tidigare var exportmarknaden 

den huvudsakliga drivkraften för 
Kina, nu riktar landets regering in sig 
mer på inhemsk efterfrågan och urba-
nisering, tillägger Derrick Liu.

Urbaniseringen pågår för fullt i 
Kina, där befolkningsandelen som 
bor i storstäder har ökat från 36 % 
till nära 50 % under de senaste 
tio åren. Håller den trenden i sig kom-
mer Kinas stadsbefolkning att öka 
från cirka 570 miljoner år 2005 till 
925 miljoner år 2025.

Landets växande medelklass bor 
huvudsakligen i stadsområden och 
förväntas utgöra två tredjedelar av 
världens totala medelklassbefolkning 
år 2030. Förutom att rikta in sig på 
urbaniseringen koncentrerar den nya 
regeringen sina resurser på åtgärder 

mot korruption, rättvisare fördelning 
av tillgångar och löner, samt åtgärder 
mot föroreningar.

– Hållbar tillväxt står numera på 
dagordningen. Den föregående re-
geringens policy var mer inriktad på 
BNP och lönsamhet, säger Mark Lee. 

Han märker att återförsäljarna 
alltmer dras till företag som riktar 
in sig på hållbar utveckling. Det gäl-
ler speciellt produkter i mellan- och 
premiumsegmenten, men kostna-
den är fortfarande den huvudsakliga 
drivkraften för kinesiska konsumen-
ter. De förväntar sig både attraktiva 
priser och hög kvalitet, och de lokala 
tillverkarna blir snabbt bättre på att 
tillhandahålla den här värdefulla 
kombinationen.

KINA HAR

TALANG
När Kina nu går in i ett nytt utvecklingsstadium 
anpassar Atlas Copco sina metoder för att kunna 

ta vara på nya möjligheter och rekrytera extra 
begåvade talanger. 

TEXT CARI SIMMONS  FOTON GETTY IMAGES OCH ATLAS COPCO

MÄNNISKOR
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Möjligheterna till 
karriärutveckling 

inom Atlas Copco gör 
företaget till en attraktiv 

arbetsgivare i det 
talangtäta Kina.

KINA HAR

achieve | 15     
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DEN NYA REGERINGEN vill öka in-
komsterna i Kina och stimulera 
efterfrågan på inhemska varor. Lönerna 
förväntas öka med 10 % från år till år, 
men är högre på orter som Shenyang 
där det fi nns många tillverkningsföretag 
och där det är hård konkurrens om ar-
betstagarna.

Derrick Liu konstaterar att högre 
löner inte är den enda faktor som drar 
till sig unga människor. 

– De platssökande förväntar sig även 
en bättre arbetsmiljö, säger han. 

Förra året fl yttade till exempel Atlas 
Copco till lokaler där det fi nns gott om 
kaffeautomater och mötesrum, växter, 
ergonomiska stolar och bord. 

– Om du vill anställa de bästa talang-
erna idag måste du kunna ge dem detta, 
säger Derrick Liu, och tillägger att 
arbetslösheten är ganska låg. 

Tack vare sitt goda rykte är det lättare 
för Atlas Copco att nyanställa än för 
många andra företag. Ändå är det svårt 
att hitta människor med specialkompe-
tens, till exempel inom ledarskap. 
Derrick Liu säger att teknik är mindre 
attraktivt för den yngre generationen.

– De vill tala mer med andra, kom-
municera mer och inte sitta så mycket 
vid sina bord, säger han.

Jenny Hong, chef för det Shanghai-
baserade kundcentret för Atlas Copcos 
Liuzhou Tech Machinery, anser att det 
är viktigt att ge unga människor en 
känsla av tillhörighet och tydliga, välde-
fi nierade mål.

– Atlas Copcos beslut att investera i 

Kina och att engagera sig i marknaden 
tilltalar unga människor. En annan sak 
som lockar dem är möjligheterna att 
göra karriär, med många olika arbets-
tillfällen inom koncernen. Det gör inte 
bara att kunniga människor söker sig 
till oss, det hjälper oss också att behålla 
dem eftersom det fi nns utrymme för ut-
veckling och ambition, säger hon.

Jenny Hong tillägger att företaget inte 
erbjuder branschens högsta löner, men 
det drar ändå till sig begåvade männi-
skor eftersom de anställda behandlas 
väl, får sjukvård och kompensation samt 
många möjligheter internt. Själv börja-
de hon arbeta för Atlas Copco vid ett 
förvärv för åtta år sedan och har stannat 
kvar eftersom hon känner ”tillit, respekt 
och en mycket tydlig riktning” från 
företaget. 

Hon förväntar sig en ökad efterfrågan 
på chefer och högutbildade medarbeta-
re i takt med att den kinesiska ekono-
min utvecklas. Idag har en fjärdedel av 
Shanghais befolkning akademisk 
examen. Hong påpekar att företagen 
därför har fl er kunniga människor att 
välja mellan. Samtidigt utesluter hon 
inte att utländska medborgare kan kom-
ma att efterfrågas för vissa tjänster. 

– Vi kommer att behöva företagsspe-
cifi ka tekniker på högre nivå, som kan 
hjälpa unga ingenjörer i Kina. De kan 
hjälpa till att utveckla lokala produkter 
så att de håller internationell nivå, säger 
hon. 

Närvaro i Kina

Mark Lee (vänster) och Derrick Liu, 
chefer för Atlas Copco (Shenyang) 
Construction & Mining Equipment Ltd.

– Nu fokuserar regeringen mer på 

inhemsk efterfrågan och urbanisering.
Mark Lee, Atlas Copco (Shenyang) 

Construction & Mining Equipment Ltd. 

Kundcenter
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EN PERFEKT PARTNER

När världens ledande mobiltelefontillverkare letade 
efter en skruvdragarpartner för tillverkningen av sina 
telefoner var det Atlas Copco som tog hem affären, 
tack vare kvalitet, pris och support.
TEXT DANIEL DASEY  FOTO SAMSUNG

OM DU NYLIGEN har köpt en 
Android-smarttelefon är det mycket tro-
ligt att den är monterad med utrustning 
från Atlas Copco.

Samsung, världens ledande tillver-
kare av avancerade mobiltelefoner, an-
vänder sig av Atlas Copcos styrsystem 
och skruvdragare vid monteringen av 
de populära Galaxy-telefonerna samt 
andra mobiltelefoner i samma klass. 
Enligt ett avtal som ingicks i februari 
2012 levererade Atlas Copco cirka 2 500 
MicroTorque-skruv dragare till Samsung, 
och fl er order kommer in kontinuerligt.

Skruvdragarna används vid till-
verkning av telefoner i Samsungs an-
läggningar i Sydkorea, Kina, Indien, 
Brasilien och Vietnam. Samsung levere-
rar för när varande närmare en fjärdedel 
av världens mobiltelefoner och företaget 
sålde över 380 miljoner enheter under 
2012, enligt analysföretaget Gartner.

ChangWon Oh från supportteamet på 
Samsung Global Manufacturing, Mobile 
Division, säger att de är mycket nöjda 
med Atlas Copcos globala support-
kapacitet.

– Samsung Mobile Division har 

invest erat intensivt i smarttelefon-
industrin under de senaste fyra-fem 
åren och har alltid varit inriktade på 
att öka produktiviteten och förbättra 
kvaliteten. Samsung valde Atlas Copco 
som affärs partner eftersom företaget 
uppfyll er våra krav på kvalitet, pris, 
leverans säkerhet och global support, 
säger han.

Atlas Copcos Kyungwook (Kenny) 
Jang, chef för Industriteknik i Korea, 
säger att avtalet med Samsung ingicks 
efter det att Atlas Copco hade blivit in-
bjudna till ett utvecklingsprojekt tillsam-
mans med två andra leverantörer år 2011.

– Efter ett antal test där tillförlitlig-
het, hållbarhet, global närvaro och 
supportkapacitet ingick tog Atlas Copco 
hem projektet och började leverera till 
Samsung globalt, säger han.

Kenny Jang säger att Atlas Copcos 
styrkor inom området är förmågan att 
uppfylla specifi ka kundkrav, det snabba 
gensvaret på kundens önskemål, den 
globala närvaron samt det goda ryktet.

ChangWon Oh ser fram emot ett nära 
samarbete mellan Samsung och Atlas 
Copco även vid kommande projekt. 

– Atlas Copco valdes som affärspartner till Samsung 

eftersom de uppfyller våra krav på kvalitet, pris, 

leveransförmåga och global support.
ChangWon Oh från supportteamet på Samsung Global Manufacturing

Samsung Galaxy S4

GLOBAL SUPPORT

achieve | 17     
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INNOVATION

Achieve bjöd in fyra av Atlas Copcos experter 
inom forskning och utveckling till en diskussion 
om vad som utgör grunden till gruppens 
innovativa kultur, och vad som krävs av en 
idé för att den ska bli en marknadsframgång. 
TEXT CARI SIMMONS  ILLUSTRATION GETTY IMAGES

På vilket sätt främjar och stimu-
lerar Atlas Copco nytänkande?
Wim Bouwen: Min första tanke är att 
vi kanske inte behöver stimulera nytän-
kande så mycket internt eftersom det 
här med att vara innovativ är något som 
ligger i generna för oss på Atlas Copco.
Petra Kastensson: Det håller jag med 
om. Vi tror alltid att vi kan göra saker på 
ett bättre sätt. Vi får också lov att prova 
nya idéer och vara kreativa, och vi får 
uppskattning när vi tänker i nya banor.
Mats Källman: Jag är rätt ny på Atlas 
Copco och jag kände verkligen av den 
här speciella kulturen när jag kom till 
företaget. 
Petra Kastensson: Ett sätt att främ-
ja nytänkande är genom förutveck-
lingsprojekt där ingenjörerna får ta 
större risker och prova nya idéer, utan 
att behöva hålla snäva leveranstider. 
Innovation handlar också mycket om 

kommunikation. Det är inte en enda 
person som kommer med en idé; det är 
en kombination av fl era idéer som leder 
till innovativa lösningar. 
Mats Källman: Vi genomför projekt 
över fl era enheter, där personer med 
olika funktioner och från olika avdel-
ningar deltar, normalt med samarbets-
partner utifrån. För man samman en rad 
olika människor kan man skapa olika 
typer av tänkande.

Vad tror du bidrar till den 
här innovationskulturen?
Petra Kastensson: Även om Atlas 
Copco är ett stort företag känns det som 
ett mindre, med massor av entreprenör-
sanda.
Wim Bouwen: Vi har också en allmän 
förståelse för att vi hela tiden måste för-
ändras och tänka nytt. Nackdelen med 
det är att vi ofta inte är tillräckligt stolta 

KREATIVT 
TÄNKANDE

”Vi har en process 
som hjälper oss 

att bestämma vilka 
idéer som är värda 

att följa upp.”

”Innovation 
handlar mycket om 
kommunikation.”

Wim Bouwen, 
Vice President R&D and 
Shared Engineering Services, 
Kompressorteknik

 Petra Kastensson,
Program Manager 
Pre-Development, 
Industriteknik

Mats Källman, 
Vice President Engineering 
Services, Gruv- och 
bergbrytningsteknik

 Guy Laps, 
Technology and 
Innovation Manager, 
Bygg- och anläggningsteknik

DELTAGARE I SAMTALET
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över det vi gör. Som Petra sa, vi letar 
alltid efter sådant som vi kan förbättra. 
Guy Laps: Vi blir aldrig självbelåtna, ut-
an tänker alltid att det fi nns ett bättre sätt. 
Vi använder oss av prestandaindikatorer 
som garanterar att en viss andel av för-
säljningen utgörs av nya produkter. Vi 
mäter detta och är uppmärksamma på 
nytänkande. 

Vad är det ingenjörerna tycker 
om med arbetet på Atlas Copco? 
Guy Laps: Även om vi har en stor 
organisationsstruktur och är ett stort 

multinationellt företag, är vi uppde-
lade i divisioner och arbetar i ganska 
små organisationer, med alla funktio-
ner samlade i en enda byggnad, från 
marknadsföring till produktutveckling 
och tillverkning. Den här närheten mel-
lan funktionerna är inte så vanlig inom 
stora företag. Själv tycker jag att det är 
en stor fördel. 
Petra Kastensson: Produktutveck-
larna kan också följa en produkt eller 
ett system genom hela processen, från 
idé till användning ute hos kunden, och 
det är väldigt inspirerande.

Hur vet ni att en produkt bör 
utvecklas? 
Mats Källman: Ett bra tecken är när 
det fi nns en kraftfull och hängiven am-
bassadör bakom innovationen, antingen 
en kund eller en anställd, men naturligt-
vis fi nns det även andra kriterier.
Petra Kastensson: Kundbehov är det 
viktigaste kriteriet. Vi måste vara säkra 
på att produkten uppfyller kundernas 
behov eller att den förändrar tillvaron 
för kunden. 
Wim Bouwen: En annan 
tydlig signal är kundens 

”Vi måste veta att 
den uppfyller kundens 
behov eller att den 
förändrar tillvaron 

för kunden.” 

”Det handlar inte 
om bara en enskild 
persons idé. Det 
är kombinationen 
av idéer som ger 

innovativa lösningar.”
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– Den tid då du kunde 

utveckla allting själv 

är defi nitivt förbi.
Guy Laps, 
Technology and Innovation Manager 

vilja att betala för innovationen. Många 
människor har behov men är inte be-
redda att betala för att få behoven upp-
fyllda. 

Hur väljer ni mellan nya idéer? 
Wim Bouwen: Vi har utformat en pro-
cess speciellt för analys av idéer och 
som hjälper oss avgöra vilka idéer vi 
ska arbeta vidare med. Den här pro-
cessen har gjort oss bättre på att välja 
bland innovationerna. 
Guy Laps: När idéerna fokuseras åt 
samma håll känner man omedelbart 
vilka idéer som är bra och som bör prio-
riteras. Vi har vad vi kallar teknikdrivna 
innovationsidéer från den interna orga-
nisationen och vi har efterfrågedrivna 
innovationsidéer som kommer från kun-
der, leverantörer, universitet och andra 
utanför organisationen.

Varför arbetar Atlas Copco med 
externa partner inom forskning 
och utveckling?
Guy Laps: Man kan inte göra allting 
själv och vara expert inom alla områ-
den. Nuförtiden förändras världen så 
snabbt att man måste förlita sig på om-
världen, vara lyhörd och fånga upp ny 
information och teknik från omgivning-
en. Den tid då du kunde utveckla precis 
allting själv är defi nitivt förbi.
Petra Kastensson: Vi måste arbeta 
med de organisationer och människor  
som har den bästa och modernaste 
tekniken. 

PERSONLIGA FAVORITER 

Hur får ni externa partner att 
bidra med idéer? 
Petra Kastensson: Ett sätt att få del av 
de här idéerna är genom tekniksemina-
rier, där inbjudna universitet och leve-
rantörer får presentera sin nyaste teknik 
och de senaste trenderna. 
Guy Laps: Vi har också en innovations-
sida på Atlas Copcos webbplats där man 
kan skicka in sin idé. Det är bra för ny-
etablerade och andra som inte arbetar 
inom universitetens nätverk. 
Mats Källman: Ja, om du inte vet hur 
du ska komma in i den där världen – vem 
du ska ringa till och så vidare – är det en 
god idé att titta på den här webbplatsen. 
Det är ett sätt att komma i kontakt med 
Atlas Copco och vara säker på att få svar.

Varför ska utomstående lämna 
över sina idéer till Atlas Copco?
Mats Källman: Vi kan föra ut den nya 
produkten snabbare till marknaden.
Petra Kastensson: Vi kan sprida pro-
dukten över hela världen genom våra 
globala försäljningskanaler. Vi har också 
kundkontakter och kan tidigt prova ny 
teknik ute hos dem.  
Wim Bouwen: Uppfi nnare brukar över-
skatta värdet av sin idé, och underskatta 
hur mycket arbete som behövs innan 
produkten kan föras ut på marknaden. 
På Atlas Copco förstår vi vad som krävs, 
inte bara ur teknisk synpunkt, utan även 
när det gäller design, tester, tillverkning, 
marknadsföring, försäljning och service. 
Vi kan värdera deras idé ur alla syn-
punkter. Det kan de inte göra själva, för 
det mesta.

Vi har till exempel lanserat en serie 
turbokompressorer som är mer kompak-
ta, som ger mer luft och är mer energi-
effektiva. Vi började med den här pro-
dukten genom att investera i fl uiddyna-
mik under en längre tid. Tack vare det 
kan vi idag bygga maskiner som har 
högre kapacitet. 

 Guy Laps: Skyddskåpan på 
Hard Hat är min favoritinno-
vation. Efter önskemål från 
våra hyrkunder bytte vi mate-
rial i kåpan till rotationsgjuten 
polyeten. Det gjorde hela pro-
dukten mer robust och mer 
tilltalande. Den fick därmed 
bättre andrahandsvärde. 

 Wim 
Bouwen: Jag 
gillar fort-
farande 
oljeinsprut-
ade och 
oljefria 
skruvkompressorer. 
Det är fantastiskt vad 
innovationsarbetet har gjort 
för de här produkterna under 
flera  decennier.  

 Mats Källman: För gruv-
industrin har vi Coprod som 
kombinerar den höga borr-
sjunkningen hos toppham-

marborrning med hålkvali-
teten hos DTH-borrning. 

Med den här 
innovatio-
nen behö-
ver du inte 
välja mellan 

två behov. 

 Petra Kastensson: Min fa-
voritprodukt är Tensor Revo. 
Det är ett monteringsverk-
tyg med pistolhandtag och 
högt åtdragningsmoment. Det 
innovativa är att vi har använt 
kärnteknologier på ett nytt 
sätt; till exempel 
har vi placerat 
motor och väx-
lar på nya stäl-
len och ändrat 
mätningen av 
åtdragningsmo-
mentet och ma-
terialet i höljet. 

skruvkompressorer. 
Det är fantastiskt vad 
innovationsarbetet har gjort 
för de här produkterna under 
flera  decennier.  
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Genom samarbete med externa partner 
med specialkunskap kan Atlas Copco 
tänja på gränserna för vad som är möjligt.
TEXT CARI SIMMONS  ILLUSTRATION ISTOCKPHOTO

VID UTVECKLING AV en produkt el-
ler ett system samarbetar Atlas Copcos 
forsknings- och utvecklingsteam samt 
industridesigngrupp ofta med externa 
aktörer för att kunna garantera topp-
modern teknik och tillämpningar som 
tillsammans med den främsta kunska-
pen bidrar till slutresultatet. De här sam-
arbetspartnerna kan vara leverantörer, 
universitet, forskare, kunder och andra. 

Ett sådant tillfälle handlade om de 
nya avancerade och portabla energi-
styrenheter som utvecklats tillsammans 

SAMARBETE

med partnern DEIF och Design-people, 
ett designföretag med användarerfa-
renhet. Målet var att skapa en konkur-
renskraftig och avancerad styrenhet för 
portabla kompressorer. Den skulle tåla 
tuffa miljöer, vara lättförståelig och 
enkel att använda.

– Vi ville ge användaren rejält med 
mervärde genom användarvänlighet, 
diagnostikprestanda, konfi gurerbar-
het och anslutningsmöjligheter, säger 
Marnix Doms, Coordinator Controller 
vid Technology and Innovation 

Department på Atlas Copcos division 
Portable Energy.

För att få hjälp med utvecklingen av 
maskin- och programvaran vände sig 
Atlas Copco till partnern DEIF. Deras 
samarbete började redan 2002 med de 
första gemensamt utvecklade styrenhe-
terna. Sedan dess har de två företagen 
skapat många olika typer av styrenheter 
och programvaror tillsammans. 

– En av de stora fördelarna med att 
arbeta tillsammans med andra företag 
är utbytet av kunskap och möjlighe-
ten att använda kompetens från båda 
parterna. Perspektivet breddas. Båda 
företagen har förvärvat ny teknik och 
programvaror under projektet, som vi 
inte skulle ha fått utan ett partnerskap 
som bygger på förtroende, säger Anders 
H. Odgaard, Key Account 
Manager Business Support 
and Key Account, DEIF.

RESULTAT
Inspiration med
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Styrenheten 
Xc3003 utveckla-
des tillsammans 
med två externa 
samarbetspartner.

DESIGN-PEOPLE bjöds in i samarbe-
tet för att få hjälp med att göra styrenhe-
tens nya display mer användarvänlig, så 
att styrenheten skulle bli så intuitiv som 
möjligt att använda. 

– Det enkla gränssnittet ger använda-
ren en känsla av att maskinen är robust 
och driftsäker, säger Klaus Schroeder, 
strategichef, VD och industridesigner 
hos Design-people. 

Efter ungefär 16 månaders utveck-
lingsarbete, inklusive fl era seminarier 
där Atlas Copcos samarbetspartner fi ck 
lära sig mer om bolagets produkter, 
blev visionen om en ny serie avance-
rade kompressorstyrenheter verklighet. 
Styrenheterna kombinerar användar-
vänlighet och avancerad teknik med 
förbättrad driftsäkerhet. Dessutom har 
de ökad tålighet i tuffa miljöer med 
värme och kyla, kraftiga vibrationer 
och stötar, tillsammans med en rad 
 andra förbättrade funktioner. 

Bland Atlas Copcos andra samar-
beten med utomstående partner märks 
innovationer för monteringsborrmaski-
ner tillsammans med Daimler Chrysler i 
Tyskland och ett samarbete med Boeing 
där en PFD-borrmaskin utvecklades. 

Eftersom många produkter har sitt ur-
sprung i ett specifi kt kundbehov inleds 
vanligen samarbetet med kunden på ett 
tidigt stadium för att säkerställa att alla 
krav uppfylls. Atlas Copcos utvecklings-
grupp besökte Boeings tekniker vid fl era 
tillfällen och diskuterade fl ygindustrins 
behov, och lät dem prova produkten un-
der tiden som den utvecklades. 

Det slutliga verktyget är modulupp-
byggt. Därför behövs inget reservverktyg 
när verktyget är på service. Genom sam-
verkan med Boeing kunde utformningen 
av produkten anpassas efter fl ygindu-
strins behov. Boeing har köpt ett stort 
antal borrmaskiner och nya modeller är 
på gång. 

SERVICESAMARBETE

 Förutom att samarbeta med 
kunderna när nya produkter tas 
fram, brukar Atlas Copco även 
sam arbeta med kunder inom ser-
viceområdet. I USA har företa-
get till exempel samarbetat med 
några av landets största ägare 
av anläggningsutrustning, i syfte 
att utveckla serviceprodukter. 

Atlas Copco renoverar kundens 
kompressorer, generatorer och 
hydraultillbehör i en process som 
bland annat involverar inspektion, 
rengöring, lackering och ombygg-
nad av komponenter.

– Under processen bestäms 
korrekt omfattning av arbetet 
 efter ett grundligt samarbete  med 
kunden, säger Matt Cadnum, 
Vice President, Atlas Copco 
Construction Service. 

Genom nära samarbete där 
Atlas Copcos tjänster anpas-
sas efter maskinparksägares 
behov stärks relationen mellan 
parterna. Samarbetet har även 
resulterat i en helt ny typ av ser-
viceprogram som kan erbjudas 
till andra kunder som äger stora 
mängder utrustning.
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Atlas Copcos fi ltreringslösningar 
hjälper FCC att omvandla 
Nottinghams avfall till energi.
TEXT JEAN-PAUL SMALL  FOTO GETTY IMAGES, ATLAS COPCO

ENERGIEFFEKTIVITET

Låt inget 
gå till spillo
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FCC ENVIRONMENT är ett av Stor-
britanniens ledande återvinnings- och 
avfallshanteringsföretag. De använder 
de senaste energieffektiva kompres-
sor- och fi ltreringslösningarna från 
Atlas Copco när de omvandlar avfall till 
energi vid sin anläggning för avfalls-
återvinning i Nottingham.

Energin från företagets anläggning 
genererar värme och ånga som ger el-
kraft utan att fossila bränslen används. 
Sedan anläggningen öppnades för 39 år 
sedan har den minskat mängden avfall 
som lagts på upplag med fem miljoner 
ton.

Vid FCC:s anläggning är luftkvali-
teten extremt viktig eftersom förore-
ningar i lufttillförseln skulle påverka 
de instrument som behövs för övervak-
ning av rökgaserna. Det skulle i sin tur 
kunna leda till att bestämmelserna för 
företagets miljötillstånd inte uppfylls. 

Kravet på hög kvalitet är huvud-
orsaken till att FCC vände sig till 
Atlas Copco för att få hjälp med sitt 
behov av tryckluft. Den utrustning som 
är installerad på anläggningen omfat-
tar två skruvkompressorer – en med fast 
varvtal och den andra en VSD-maskin 
som anpassar uteffekten efter behov 
för maximal energibesparing. Systemet 
utökades med tre vertikala luftbehållare 
och, för att kunna garantera förstklas-
sig torr luft vid användningsstället, även 
med tre BD-adsorptionstorkar som ger 
en garanterad daggpunkt på -70 °C. 
De monterades och anslöts sedan till 

Atlas Copcos senaste partikel- och 
vätskeavskiljningsfi lter. Miljöskyd-

det tillgodosågs genom instal-
lation av ett EWD-konden-

sathanteringssystem som 
förhindrar eventuella av-
tappningsföroreningar.

 FCC var en av de första 
kompressorkunder som 
fi ck Atlas Copcos nya fi l-
terenheter installerade. Ut-
formningen av den här nya 
typen av fi lter garanterar 

att tryckfallet som störst blir 
hälften av vad som är normalt 

för traditionella vätskeavskiljnings- el-
ler partikelfi lter. Det leder till betydande 
energibesparingar.

– När vi satte oss ner och diskute-
rade kraven var livscykelkostnader och 
energieffektivitet främsta prioritet. Vårt 
förslag var en lösning som ger kunden 
lägsta möjliga livscykelkostnad, och 
energieffektiv fi ltrering var en integre-
rad och nödvändig del av installationen, 
säger Alan Burkill, försäljnings ingenjör, 
Atlas Copco Compressor Technique 
Service. 

FCC:S ANLÄGGNING I EASTCROFT 
ger upphov till ånga som används i 
många offentliga byggnader i Notting-
ham, till exempel i National Ice Centre. 
Dessutom håller den 5 000 familjer 
varma, samtidigt som klimatet hålls lite 

Atlas Copco levererade en hel 
systemlösning till FCC, med 
kompressorer, luftbehållare, 
fi lter och mycket mer. 
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SÅ FUNGERAR ATLAS COPCOS FILTER

 Filter är en av huvudkomponenterna i Atlas Copcos 
innovativa energibesparingslösningar. 

Ånga från avfall 
förser många 
bostäder 
och företag i 
närheten med 
el, till exempel 
National Ice 
Centre.

svalare. Man såg att Atlas Copco hade 
samma inställning i strävan efter att ta 
vara på all energi. 

– Jag har arbetat med Atlas Copco i 
över 23 år och har alltid fått bra service 
med hög kvalitet på alla sätt. Kvaliteten 
på deras produkter överensstämmer helt 
med FCC:s krav för den här anläggning-
en, säger Philip Eyre, FCC Environments 
underhållschef. 

Skanna in QR-
koden och se en 
informationsvideo 
om Atlas Copcos fi lter.

– Jag har arbetat med 
Atlas Copco i över 23 år 
och har alltid fått bra 
service med hög kvalitet.
Philip Eyre, underhållschef 
på FCC Environment.

Dagens fi lter 
har sex lager 
fi ltermedium 

för bästa 
möjliga 

prestanda.

Inre räffl or skyddar 
elementen från 
skador och leder 
undan oljedroppar. 

Högeffektivt 
fi lterhuvud ger lägre 
tryckfall och därmed 
lägre driftkostnader.
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AUTOMATISERING 
IDAG – och 
IMORGON

När tekniken automatiseras i högre grad 
sjunker investeringskostnaderna, samtidigt som 
utrustningens livslängd förlängs och säkerheten, 
bränsleeffektiviteten och driftsäkerheten ökar.

Automatisering under jord
GRUVBRYTNING UNDER JORD 
kan vara farligt. Det är också svårt 
för arbetsledningen att hålla reda 
på vad alla gruvarbetare och maski-
ner är sysselsatta med nere i gruvan. 
Atlas Copco försöker hjälpa sina 
kunder med bägge problemen genom 
att utveckla produkter och system 
för automatisering och integration.

– När man använder automat-
iseringsteknik behöver inte maskin-
operatörerna arbeta inom högrisk-
områdena, säger Julian Reynolds, 

Atlas Copcos Product Line Manager 
för automatisering inom divisionen 
Underground Rock Excavation.

Atlas Copco arbetar tillsammans 
med det Schweiz-baserade multi-
nationella företaget ABB med ett 
projekt som kallas Underground 
Mobile Equipment Integration. ABB 
har en plattform för utveckling av 
automatiseringsteknik som gör det 
möjligt för Atlas Copco att föra sam-
man fl era olika funktioner vid gruv-
brytningen till en enda plattform för 

övervakning och styrning av gruv-
arbetare och maskiner. ABB arbetar 
med projektets processtyrningsdel 
och Atlas Copco fokuserar på insam-
ling och överföring av data från ma-
skinerna.

För kunderna är den stora vinsten 
med automatisering och integrering 
att gruvarbetarna utsätts för färre 
risker, samtidigt som arbetsledarna 
kan arbeta effektivare och snabbare 
få information om vad som händer 
under jord. 

TEXT MICHAEL MILLER OCH ULF WIMAN FOTON OCH ILLUSTRATIONER ATLAS COPCO

AUTOMATISERINGAUTOMATISERING
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Fjärrstyrd gruvbrytningsutrustning ökar gruvans produktivitet och 
gruvarbetarna behöver inte arbeta i riskområden.
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Turkisk kraft

Kompressordata 
i mobilen

ETT VATTENKRAFTVERK som 
byggs i norra Turkiet beräknas  gene-
rera 470 gigawattimmar per år – till-
räckligt med el för cirka 150 000 bo-
städer. Norges Statkraft, som är 
Europas största leverantörer av för-
nyelsebar energi, är huvudentrepre-
nör för Kargi-vattenkraftverket, och 
det turkiska entreprenadföretaget 
Gülermak ansvarar för borrningen 
och tunneldrivningen på anläggnings-
platsen, cirka 200 km nordöst om 
 huvudstaden Ankara. 

Efter att ha haft problem med 
tunneldrivningsmaskinerna vände 
sig Gülermak till Atlas Copco för 
inköp av ett helautomatiserat dator-
styrt borraggregat.

– Huvudanledningen till att vi 
valde Atlas Copco är deras erfaren-
het. Vi anser att Atlas Copco Turkiet 
har bättre serviceförmåga än kon-
kurrenterna, säger Ömer Yeni, Chief 
Geological Engineer på Gülermak.

Gülermak använder Atlas Copcos 
tunneldrivningsaggregat vid 

FÖRESTÄLL DIG att du kan övervaka 
driften av en Atlas Copco-kompressor 
eller -tork precis när du vill, oavsett var 
du befi nner dig, med hjälp av en smart-
telefon eller med en surfplatta. Nu kan 
du lämna föreställningarnas värld, 
fantasin är redan verklighet. 

Elektronikon®-appen är Atlas Copcos 
första mobilapp för kompressormarkna-
den. Den länkas direkt till styrenheten 
i Atlas Copcos kompressorer och torkar. 
Tidigare kunde kompressoroperatören  
övervaka anläggningens prestanda 
över intranätet med hjälp av styrenhe-
ten Elektronikon Mk 5. Med appen kan 
man övervaka installationens status i 
realtid, man kan till exempel se drift-
timmar, analoga indata samt status för 
drift och stopp. Både Elektronikon- 
styrenheten och appen kan användas 
på 32 olika språk. 

Elektronikon-appen kan användas  
med mobila Apple- och Android-
enhet er och den kan laddas ner kost-
nadsfritt från  iTunes och Google Play. 
Kunder som redan har en Atlas Copco-
kompressor med styrenheten Mk5 
Elektronikon kan använda appen om 
de uppdaterar programvaran. 

Elektronikon-appen övervak
ar 

installationerna i realtid.

Dokumenterad förbättring

Packningsresultatet kan visas 
direkt på skärmen på den bärbara 
DCA-enheten, och registrerad 
data kan enkelt överföras till 
en kontorsdator med hjälp av 
ett minneskort.
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Turkisk kraft

Atlas Copcos helautomatiserade och 

datorstyrda borraggregat 
driver fram 

en elva km lång tunnel.

drivningen av den elva km långa 
 tunneln som mäter 104 m2 i tvärsnitt. 
Det är den största tunnel som någon-
sin drivits fram i Turkiet. 

– Med tanke på de svåra förhål-
landena och det tuffa arbetet måste 
man välja den bästa maskinen. När 
maskinerna anlände till arbetsplatsen 
var åtta personer från Atlas Copco på 
plats för att utbilda våra ingenjörer, 
tekniker, arbetsledare och operatö-
rer. Sådant imponerar, säger Ömer 
Yeni. 

Dokumenterad förbättring

EN KONSTRUKTION är aldrig sta-
bilare än den grund den vilar på. Det 
gäller bildligt talat för det mesta här 
i livet och bokstavligt talat för sådant 
som byggnader och vägar. 

Marken måste packas samman på 
rätt sätt för att vägbygget ska hålla 
korrekt kvalitet. Men enligt en rap-
port från VTI, svenska statens väg- 
och transportforskningsinstitut, måste 
packningen dokumenteras bättre. 

Datoriserade dokumentationssys-
tem kan vara till hjälp. Ett exempel 
är Atlas Copcos system Compaction 
Analyzer (DCA), där välten används 
som mätinstrument för att kontrollera 
packningsresultatet, antalet överfarter 
och annan information som är viktig 
för processen och för att dokumentera 
data. Används gps-information för 
positioneringen kan resultaten även 
visas på en karta eller ritning.

Det är en stor fördel att känna till 
antalet överfarter för varje projekt.  Är 
antalet för få leder det till dålig kva-
litet, och – i värsta fall – dyra viten 

vid skador. Att köra fl er gånger än 
vad som krävs leder å andra sidan till 
förlorad tid, pengar och bränsle, och 
onödigt slitage på utrustningen.

Vassbakk & Stol AS, ett av de 
ledande anläggningsföretagen på 
Vestlandet i sydvästra Norge, har 
erfarit nyttan av DCA-systemet.

– Att vi har kunnat dokumentera 
projekten har fl era gånger hjälpt oss 
att få prestigefyllda projekt, säger 
Jon-Aage Ødegaard, utbildningssam-
ordnare vid företagets huvudkontor i 
Kopervik.

DCA-systemet kan användas både 
vid förstudier och kontinuerligt under 
projektets gång för kontroll av 
effektivitet och kvalitet. Med syste-
met får operatören full överblick över 
det packade området. DCA-systemet 
förenklar arbetet eftersom man stän-
digt kan se var välten befi nner sig 
och var tidigare överfarter har körts. 
Det är ett ovärderligt packningsverk-
tyg även vid projekt där det inte be-
hövs någon dokumentation.  

Packningsmätaren 
mäter ytans bärighet.

Trummans accelerometer 
mäter styvheten på den 
packade ytan. 

Välten positioneras med 
hjälp av GNSS-utrustning.
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En förstklassig leverantör vill vara så förtrogen med 
kundernas verksamhet att de ses som en strategisk resurs. 

Atlas Copcos relation till en av divisionerna inom Ford 
Motor Company visar hur det kan gå till.

TEXT MICHAEL MILLER FOTO ATLAS COPCO OCH FORD

På första plats

Motorn utgör bara en del av 
den grupp komponenter som 

driver fordonet framåt. 

KUNDEN I CENTRUM
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fördjupa standardiseringen inom verk-
samheten. Vi har inte bara fokuserat på 
att skapa bästa möjliga montering vid 
stationerna och åtdragningsutrustning 
av världsklass, utan även på inbyggda 
styr standarder som gör att program-
mering och anslutning av vår utrust-

ning utförs likadant på alla 
Ford Powertrains produktions-
linjer över hela världen. De 
här ansträngningarna har ökat 
utrustningens kvalitet, förkor-
tat lanseringstiden och sänkt 
kostnaderna, säger Tabor.

PAUL TABOR OCH HANS 
arbetsgrupp med regionala  
Key Account Managers 
arbetar tillsammans med 
Atlas Copcos applikations-
ingenjörer, produktchefer, 
specialister på produktmark-

nadsföring och serviceteam. 
– Om någon av Fords ingenjörer 

har problem med monteringen när en 
ny produkt tas fram, om de omgående 
behöver hjälp med att 
utveckla en mon-
teringsprocess eller 
vill förbättra ergo-
nomin i ett befi nt-
ligt system, vill vi 
att Atlas Copco ska 
vara det första de 
tänker på. Det är 
den positionen 
alla framåttänkan-
de leverantörer 
vill ha, säger 
Tabor. 

ATT SÄLJA PRODUKTER till kund-
er som vet vad de vill är en sak. Att för-
stå kundernas behov tillräckligt bra för 
att kunna förse dem med lösningar som 
för deras verksamhet framåt på ett nytt 
sätt är en betydligt större utmaning.

Det senare är vad Atlas Copco strävar 
efter varje dag. Paul Tabor är Atlas 
Copcos Global Key Account Manager 
för Ford Powertrain, den division inom 
Ford Motor Company som bygger 
motorer, växellådor och axlar till bilar 
och lastbilar. Atlas Copco Tools and 
Assembly Systems fokuserar på att lev-
erera monteringsutrustning till indu-
strin – allt från enkla tryck-
luftsdrivna handhållna verktyg 
till helautomatiserad utrustning 
för monteringslinjer.

För Atlas Copco är utma-
ningen att försöka förstå varje 
kunds verksamhet på djupet.

– Kundernas behov är myck-
et komplexa, speciellt när man 
arbetar globalt. Man måste 
förstå hur deras verksamhet 
fungerar och vilka hinder de 
möter innan man kan hjälpa 
dem att nå sina mål. Vi har 
arbetat med det här regionalt i 
åratal, men numera tenderar våra stora 
kunder att verka globalt. Det Ford gör 
bra inom en region vill företaget van-
ligtvis överföra till en annan region, 
säger Paul Tabor.

Atlas Copco arbetar med att ta fram 
standard iserade lösningar till Ford, 
som de sedan kan använda i alla sina 
tillverknings anläggningar världen över.

– Vår strategi är att vara konsekventa 
inom våra applikationscenter. Genom 
att arbeta med globala arbetsgrupper  
kan vi leverera samma lösningar med 
samma kvalitet överallt. Det är av 
största vikt när man arbetar globalt med 
kunder som Ford, säger Mark Ayres, 
Vice President för Atlas Copco Global 
Projects, med regionala applikations-
center i Europa, Nordamerika, Kina, 
Indien och Sydamerika.

– Vi samarbetar med arbetsgrupper 
från Ford Powertrains Manufacturing 
Engineering Process och Core Controls 
Engineering och har hjälpt Ford 

På första plats
Med 
fl erspindliga 
stationer blir 
monteringsprocessen 
vid Ford densamma 
överallt i världen.

Paul Tabor är 
Atlas Copcos 
Global Key 

Account Manager 
för Ford Powertrain

Paul Tabor, Atlas Copco

– Vi har hjälpt Ford att 
fördjupa standardiseringen 

inom verksamheten.
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I CHILE HAR GRUVSÄKERHETEN fl yttats 
högst upp på dagordningen. Efter en rad svåra 
olyckor under 2007 skapades en ny gruvinspek-
törsbefattning inom det nationella serviceorganet 
för geologi och gruvdrift, med säkerheten inom 
gruvindustrin som arbetsområde. Det är inte själva 
säkerhetsstandarderna som är problemet, Chile 
har omfattande standarder för storskalig gruvdrift. 
Problemet är tillämpningen av standarderna, 
särskilt för små och medelstora gruvbolag.

För Javier Aramayo, Atlas Copcos Senior Safety 
Health Offi cer vid dagbrottet Radomiro Tomic i 
norra Chile, är säkerhet en passion. 

– Om du vill se vem som är ytterst ansvarig för 
din säkerhet, då ska du se dig i spegeln, säger han. 

PROFIL

I Chile fi nns omfattande 
säkerhetsstandarder för storskalig 
gruvdrift, men det kan vara svårt att 
tillämpa dem. För Javier Aramayo, 
Atlas Copcos Senior Safety Health 
Offi cer vid dagbrottet Radomiro 
Tomic, är säkerhet en passion.
TEXT RICHARD SURMAN  FOTO NICOLAS WORMULL 

TA DET 
SÄKRA 
FÖRE DET 
OSÄKRA
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– Ingen säkerhetsstrategi fungerar om 
inte alla förstår varför de måste 

tillämpa säkerhetsstandarderna.

 Aktuell befattning: Senior 
Safety Health Offi cer vid 
Atlas Copcos Radomiro 
Tomic-projekt i Chile

 Född: 1972

 Familj: gift, två döttrar och 
en son

 Fritidsintressen: tycker om 
att semestra med familjen i 
södra Chile

 Favoritmusik: latinameri-
kansk rock och engelsk pop 
från 80- och 90-talet

 Favoritböcker: kriminalro-
maner och Harry Potter

 Förhoppningar: att hans 
barn ska växa upp till bra 
människor och lyckas i 
sina yrkesliv

JAVIER ARAMAYO 

Javier Aramayo, Senior Safety Health Offi cer 
vid Atlas Copcos Radomiro Tomic-projekt
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Senior Safety 
Offi cer Javier 
Aramayo betonar 
för sina kollegor 
hur viktigt det 
är att sätta 
säkerheten främst. 

VERIFIERAD SÄKERHET

 Inom Atlas Copco-gruppens företag 
finns system för säkerhet, hälsa och 
miljö som uppfyller arbetsmiljöstan-
darderna OHSAS 18001 och 
ISO 14001.

Alla företag inom Atlas Copco-grup-
pen utbildar sina anställda i hälsa och 
säkerhet. Arbetsledare och medar-
betare ska underhålla maskiner och 
utrustning enligt högsta gällande 
standarder och se till att alla rutiner 
för säkert arbete följs enligt företa-
gets policy.

Alla anställda får genomgå utbild-
ning som är anpassad för deras speci-
ella arbetsområde och bolagen inom 
Gruppen har åtagit sig att se till att 
alla åtgärder och procedurer som rör 
hälsa och säkerhet tillämpas på 
arbetsplatsen.

GRUVAN ÄR BELÄGEN i Atacama-öknen i 
Chile, 3 000 meter över havsytan i bergskedjan 
Anderna. Det är här som Javier Aramayo över-
vakar säkerheten för de anställda som arbetar på 
borrentreprenad för Codelco, Chiles statliga kop-
parbolag och världens största kopparproducerande 
företag. Även om han understryker hur viktigt det 
är att var och en tar ansvar för säkerhet och hälsa 
under arbetet säger Javier Aramayo att det är något 
som uppnås endast om det fi nns en underliggande 
säkerhets- och hälsokultur.

Javier Aramayo är en kraftfull person som går 
rakt på sak och är känd i hela gruvan. Han är stän-
digt på språng och observerar varje aktivitet där 
Atlas Copcos arbetare är inblandade. 

 – Vi måste inse att arbetet som vi utför här är 
farligt i sig självt. Jag måste veta att våra anställda 
kommer välbehållna hem till sina familjer, säger 
han.

Hans uppgift är att se till att de 77 personer som 
arbetar för Atlas Copco verkligen förstår hur vik-
tigt det är med säkerhet och att förebygga riskerna. 
Med personalen utspridd över avdelningarna för 
administration, tekniskt underhåll, logistik och 
drift, samt själva riskförebyggande enheten, är 
Javier Aramayos arbetsområde omfattande. Han 
påpekar att bra rutiner påverkar all personal på 
arbetsplatsen, inte enbart Atlas Copcos anställda. 

– Allas säkerhet hänger ihop i en farlig miljö och 
jag tror att vi har påverkat säkerhetsstandarden i 

hela gruvan. En bra säkerhetspolicy är en policy 
som alla tar till sig och agerar efter. Den stora ris-
ken utgörs av folk som tycker att det inte gäller 
dem. Ingen säkerhetsstrategi fungerar om inte alla 
förstår varför de måste tillämpa säkerhetsstan-
darderna och ansvara för både sig själva och sina 
medarbetare. Om vi kan uppnå det, och om vi kan 
förstärka det ytterligare genom bästa möjliga un-
derhåll av maskiner och utrustning, då har vi gjort 
den här tuffa arbetsmiljön så säker som möjligt, 
säger Javier Aramayos. 

34 | achieve

SV32_34_profile.indd   34 2013-12-12   17:51:58



Jobba med utmaningar i världsklass

Hur skulle du förenkla styrningen av en gruvlastare?
I Diavik, Kanada, är tusen personer i arbete – oavsett tid på dygnet. Systemet för fjärrstyrning gör att fler av 
dem kan arbeta från kontor på ytan, istället för att befinna sig på plats flera hundra meter – ibland kilometer  
– under jord. Tidigare system krävde att man var tvungen att ha viss sikt och översyn nere i själva gruvan, 
men med det nya systemet kan många moment köras helt utan mänsklig inblandning. Det har bland annat 
medfört att man kan gå från gruvdrift i form av dagbrott till underjordsutvinning. Tekniken gör det med 
andra ord möjligt att styra Scooptram-lastarna, som byggs i Örebro, från valfri plats och de kan köras helt 
automatiskt i de flesta moment. Det är också ett led i skapandet av framtidens gruvor. Det här är bara ett 
exempel på en utmaning inom gruvdrift som vi inom Atlas Copco-gruppen arbetar med.

Förutom teknik i världsklass och ett världsomspännande företag, erbjuder vi spännande utmaningar för dig 
med rätt driv. Du skapar själv din karriär och har stora möjligheter att få arbeta med det du vill – kanske rent  
av i ett annat land? Du får snabbt stort eget ansvar och får chansen att visa vad du går för. Samtidigt som 
vi gör vad vi kan för att hjälpa dig hålla balansen mellan arbete och fritid. För du vill ju inte bara ha ett bra 
jobb, du vill väl skapa dig ett bra liv? Läs mer om oss på www.atlascopco.se.

140 års förtroende och lojalitet

Atlas Copco har sina kunder i över 170 länder 
att tacka för sin framgångsrika historia, 
kunder som har utmanat och inspirerat oss 
att utveckla och förbättra våra produkter 
och tjänster, år efter år. Vi vill tacka er 
för er lojalitet och ert förtroende, och för 
ert samarbete.

Du kan lita på att ditt lokala Atlas Copco-team 
kommer att göra allt de kan för att säkra din 
produktivitet även i framtiden. Åtminstone i 
ytterligare 140 år. Det är ett löfte.

Hämta en QR-läsare 
och skanna av koden 

om du vill lära dig mer 
om innovationsarbetet 

på Atlas Copco.
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FörberedelsernaFÖRBEREDELSERNA
Air Liquides förebyggande underhållsarbete innebär 

att varje enskild detalj gås igenom mycket noga. 
De samordnas, kontrolleras och kontrolleras igen.

TEXT ATLAS COPCO  FOTO ATLAS COPCO, GETTY IMAGES

FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL

OM AIR LIQUIDE

 Air Liquide grundades 1902 och 
tillverkar industrigaser som används 
inom läkemedels-, kemi- och elektro-
nikindustrin. Framför allt framställer 
man syre, kvävgas och vätgas. Efter 
produktionen förpackar företaget 
gaserna och distribuerar dem till 
kunderna. 

Air Liquide har sitt huvudkontor  
i Paris i Frankrike, och mer än 
46 000 anställda i över 80 länder. 
Under 2011 hade företaget en om-
sättning på över 14 miljarder euro. 

Air Liquide Portugal grundades 
1923 och betjänar för närvarande 
över 35 000 kunder. 

BETYDER ALLT
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Air Liquide levererar kol-
monoxid för framställning 
av MDI. MDI används när 
man tillverkar polyuretan, 

ett ämne som används i allt 
från lim, golv och bilsäten 

till skateboardhjul.
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DET ÄR EN KYLIG och lugn novem-
bereftermiddag i den portugisiska kom-
munen Estarreja, men i företaget Air 
Liquides lokala kemifabrik sjuder det 
av aktivitet. Fabrikschefen Luis Ferreira 
och hans medarbetare utför förebyg-
gande underhållsarbeten – eller, som de 
kallar det, en ”total översyn”. Processen 
innebär att anläggningen stängs i 33 
dagar, men det medför att en av de vik-
tigaste maskinerna, en centrifugalkom-
pressor för gas som levererats av Atlas 
Copco, kan köras utan problem även i 
fortsättningen. 

Problemfri drift är nyckeln till hög 
produktivitet i alla industrier, men 
Air Liquide Portugal är ett special-
fall. Företaget har funnits i Estarreja 
på norra Portugals silverkust sedan 
1923. På platsen har även det inhemska 
kemiföre taget Companhia União Fabril 
(CUF) och den globala jätten Dow 
Chemical egna anläggningar. 

De tre företagen är inte bara grannar – 
de är affärspartner. Efter ett avtal mellan 
de tre, år 2009, startade Air Liquide en 
tredje kemianläggning i Estarreja, och 
det är där som Atlas Copcos gaskom-
pressor fi nns. Genom avtalet kunde alla 
tre företagen utöka sina verksamheter.

Vid Air Liquides kemianläggning-
ar i Estarreja produceras kolmonoxid 
(CO) och vätgas, som CUF och Dow 
Chemical sedan använder vid fram-
ställningen av en rad olika kemikalier. 
Minsta lilla tekniska problem eller stil-
lestånd i Air Liquides produktion på-
verkar grannarna, som är beroende av 
företagets gasprodukter. 

Atlas Copcos kompressor i anlägg-
ningens centrum är en av de viktigaste 
länkarna i en lång produktionskedja. 
Med hjälp av kompressorn kan Air 
Liquide leverera CO till Dow Chemicals 
produktion av metylendifenyldi iso-
cyanat, mer känt som MDI. Den här 
organiska föreningen används sedan till 

framställning av polyuretan, ett ämne 
som används i allt från limmer, golv och 
bilsäten till skateboardhjul. 

Det huvudsakliga utgångsämnet vid 
tillverkning av MDI är föreningen ani-
lin, som CUF framställer med vätgas 
från Air Liquide. 

För att det här komplicerade samar-
betet runt produktionsprocesserna ska 
fungera problemfritt måste det förebyg-
gande underhållsarbetet planeras myck-
et noga. En total översyn utförs ungefär 
vartannat år, och den som Ferreira och 
hans medarbetare genomförde i slutet 
av 2011 var den första vid den här 
anläggningen.

Under förberedelserna beställs och 
levereras reservdelar, och varje detalj i 
det planerade underhållsarbetet koor-
dineras, kontrolleras och kontrolleras 
en gång till. Om en enda komponent 
eller detalj saknas innebär det stora tids-
förluster – och pengaförluster – för Air 
Liquide och deras kunder.

ATLAS COPCOS KOMPRESSOR 
ingår i den utrustning som stängts av 
för inspektion och underhåll. Under 
tre veckor har Atlas Copcos personal 
demonterat tätningarna, inspekterat in-
lopps- och utloppsrör och kontrollerat 
säkerhetsventiler – viktiga åtgärder ef-
tersom CO är en livsfarlig gas som inte 
får släppas ut i luften. 

Även om själva servicearbetet endast 
tar ungefär en månad att utföra är tiden 
före än mer hektisk för Luis Ferreira. 

– Före servicen utförs sex måna-
ders planering och förberedelser. Vid 
förberedelserna för det här underhålls-
arbetet hade vi ett mycket bra och nära 
samarbete med Atlas Copcos team, som 
under själva utförandet även samarbe-
tade mycket bra med vår egen personal. 
Allt arbete utfördes på utsatt tid och de 
bidrog med värdefull erfarenhet. Vi är 
mycket nöjda, säger Luis Ferreira. 

– Under förberedelserna för det här 

underhållsarbetet hade vi ett mycket bra 

och nära samarbete med Atlas Copco. 
Luis Ferreira, fabrikschef vid Air Liquide
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KVALIFICERADE TEKNIKER är 
nyckeln till framgångsrik kundservice 
och till att Atlas Copco kan behålla 
konkurrenskraften i branschen. Deras 
utveckling prioriteras av bolaget och är 
en av drivkrafterna bakom skapandet av 
utbildningsinstitutet Academy i Syd-
afrika.

– För tillfället deltar 73 lärlingar i 
programmet. Academy har gett oss en 
bas av internt utbildad personal, och 
ger oss möjlighet att utveckla och stödja 
dem som tidigare inte haft tillgång till 
utbildning, säger Bernie Hanaray, chef 
för Atlas Copco Holding i Sydafrika.

Programmet för lärlingsutbildning i 
Afrika är kärnan i Academy, men inom 
projektet erbjuds också utbildning i 
förvaltning och ledarskap, företagskul-
tur, säkerhet, hälsa, miljö och kvalitet, 
allmänkunskap och arbetsspecifi ka 
färdigheter. Academy genomför också 
produktspecifi k utbildning för externa 
kunder.

I Sydafrika måste alla företag 
följa regelverket Black Economic 
Empowerment, ett program som syf-
tar till att utjämna den ojämlikhet 
som har sitt ursprung i det förgång-
na. En av grundpelarna består av att 

höja utbildningsnivån, och där spelar 
Academy en viktig roll. 

Bernie Hanaray är säker på att 
Academy också gör Atlas Copco till en 
attraktiv arbetsgivare eftersom den ut-
bildning och de utvecklingsprogram som 
erbjuds skapar goda karriärmöjligheter. 
Antalet ansökningar talar för sig självt. 

– Programmet för vidareutveckling 
av akademiker, som främst riktar sig 
till nyexaminerade med ingenjörskom-
petens, lockar många sökande till ett 
begränsat antal platser. Sedan starten 
har programmet lockat väldigt många 
sökande och det krävs ett noggrant ur-
valsarbete, säger Trishanta Persad, 
Academys chef.

2014 SKA ACADEMY fl ytta till 
betydligt större lokaler i det nya Atlas 
Copco House South Africa. Det ligger 
öster om Johannesburg och rymmer 
föreläsningssalar, en datorsal för bland 
annat e-utbildning, en kontorsdel för ut-
bildningstjänstemän, 20 heltidsanställda 
lärare i gruv- och bergbrytningsteknik 
samt andra Academy-medarbetare. 

– Academy har tillgång till verk-
städer och simulatorer för operatö-
rer och praktisk utbildning. Därmed 

Atlas Copcos utbildningsinstitut Academy i Syd-
afrika tillhandahåller en rad utbildningsprogram 
för lokala lärlingar och medarbetare, vilket höjer 
deras yrkeskompetens och garanterar att kunderna 
får kompetent service. 
TEXT GÖRREL ESPELUND  FOTO ANDREAS KARLSSON

UTBILDNING

  Vägen mot
FRAMGÅNG
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Bernie Hanarey, chef för Atlas Copco 
Holding i Sydafrika

– Det ger oss möjlighet 
att utveckla och stödja 
dem som tidigare inte 
haft tillgång till 
utbildning. 

kan vi tillhandahålla allt som våra 
medarbetare och kunder behöver, sä-
ger Trishanta Persad. 

En av Atlas Copcos största uppdrags-
givare är det sydafrikanska företaget 
Goldfi elds. 

– Alla våra medarbetare får genom-
gå en grundutbildning där de teoretiskt 
och praktiskt får lära sig våra maskiner.  
Vi använder oss till största delen av 
Atlas Copco för den här utbildningen. 
Den består av operatörskunskap, teknik  
och praktisk utbildning, säger Eddie 
Stonehouse, Superintendent of Education 
Training and Development vid Goldfi elds. 

Hannes van Deventer, Technical 
Training Manager vid Academy, ger ett 
exempel på hur utbildningen kan vara till 
nytta för enskilda medarbetare. 

– Khaya Ngqeza började utbildas av 
mig, först på de minsta maskinerna och 
sedan på alltmer avancerade maskiner. 
Sedan skickade vi honom till Sverige 
på en sex veckor lång påbyggnadskurs. 
När han kom tillbaka gick han vidare till 
Goldfi elds utbildningsavdelning på den 
tekniska sidan. Det visar att utbildningen 
ger teknikerna möjlighet att vidareut-
veckla sina karriärer i den riktning de 
önskar, berättar han. 

Praktikanten Adama 
Abubakar (överst) 
från Ghana. 

Med simulatorer kan 
operatörer utbildas 
på ett säkert och 
kostnadseffektivt 
sätt. Elias Mokoena, 
utbildar SDE-
operatörer (vänster)   
Ben DeBeer, 
produktspecialist 
(höger).
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VARJE ÅR GENOMFÖR 
ATLAS COPCO ett oändligt antal kund-
utbildningar och seminarier. Kunniga 
instruktörer hjälper tusentals människor 
att bli säkrare och mer lönsamma på job-
bet. Även avancerad utbildningsteknik 
som e-utbildning och fi lmer på YouTube 
används alltmer.

Det fi nns goda skäl för företagets in-
vesteringar i utbildning: kurser för kunder 
bygger relationer och gör att utrustning 
används på rätt sätt, samtidigt som kun-
derna blir nöjdare och deras säkerhet, 
effektivitet och produktivitet ökar.

UTBILDAS, 
FÖRBÄTTRAS 
OCH FRODAS

Atlas Copco investerar mycket i alla former av 
kundutbildning. Det är allt från intensivkurser på 
servicecenter till videor om säkerhet på YouTube. 
Genom utbildningstillfällena stärks relationen till 
kunderna och deras effektivitet och lönsamhet ökar. 

TEXT DANIEL DASEY FOTO ATLAS COPCO, GETTY IMAGES

UTBILDNING
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Genom kundutbildning 
stärks relationerna 
samtidigt som kunderna 
blir nöjdare och deras 
säkerhetsnivå, effektivitet 
och produktivitet ökar. 

oss av vår kunskap för att kunderna ska 
ha nytta av det, säger han.

Som exempel nämner Vladimir 
Kozlovskiy Polen där mer än 1 600 per-
soner från cirka 1 100 företag har utbil-
dats under de senaste tre åren.

Hans nuvarande arbetsgrupp erbju-
der webbinarier och e-utbildning, som 
underlättar för kunderna att avsätta tid 
till utbildningen.

Stefan Ischi är Global Training 
Manager inom Atlas Copcos affärsom-
råde Gruv- och bergbrytningsteknik, 
som arbetar med utrustning som t ex 
borriggar. Stefan Ischi säger att service-
divisionen inom hans affärsområde glo-
balt genomförde 687 kundutbildningar 
under 2012, med totalt 3 998 deltagare.

 Inom affärsområdet Gruv- och berg-
brytningsteknik har man fört ut sin 
utbildning på marknaden och säljer den 
nu aktivt till kunderna.

– Vi tror att möjligheterna inom ut-
bildningsmarknaden är enorma och vi 
kommer säkerligen att växa inom det 
här området under de kommande tre 
åren, säger Stefan Ischi. 

Han förklarar att tillväx-
ten innebär att det behövs fl er 
utbildare och man håller på 
att utarbeta ett program för att 
klara efterfrågan.

– Inom varje enskilt verk-
samhetsområde fi nns begå-
vade människor med massor 
av kunskap och erfarenhet av 

maskiner, men de är inte spe-
cialister på utbildning, än. Med 
hjälp av programmet kan vi hit-
ta duktiga människor som har 

en viss kunskaps- och erfarenhetsnivå 
och vidareutbilda dem till instruktörer, 
säger Ischi.

ANDRA LIKNANDE projekt inom 
företaget omfattar produktion av fi l-
mer om säkerhet – till exempel säker-
het när man arbetar med mutterdra-
gare eller slipmaskiner – som läggs 
ut på YouTube. Inom affärsområdet 
Industriteknik utbildas både interna och 
externa kursdeltagare i Lean-metoder 
för ökad effektivitet. Tredagarskurserna 
är praktiska och ingår i ett Lean-paket 
som omfattar rådgivning, utvärdering 
och nätverkssupport. (Se sidan 54 i 
den här utgåvan av Achieve om du vill 
ha mer information.) 

Matt Cadnum
Vice President, 
Construction 
Equipment 

Service 

– Om kunderna kan använda ut-
rustningen på rätt sätt är det många 
problem som aldrig behöver uppstå, 
säger Matt Cadnum, Vice President 
Aftermarket, Atlas Copco Construction 
Equipment. 

Matt Cadnum fokuserar på USA där 
cirka 60 % av affärsverksamheten inom 
hans område omfattar företag 
som hyr ut utrustning från 
Atlas Copco till tredje part.

Utrustningen som berörs är 
allt från små hydraulhammare 
till stora kompressorer, asfalt-
läggare och fräsar.

 – Huvuddelen av den 
tekniska utbildningen utgörs 
av en överblick över hur vår 
utrustning är konstruerad och 
varför den är utformad på ett 
visst sätt, säger han.

Vladimir Kozlovskiy, chef för 
kundcentret Atlas Copco Compressor 
Technique Scandinavia, säger att ut-
bildningen inom hans affärsområde 
fokuserar på ”att förmedla de bästa ar-
betsmetoderna för att sänka trycklufts-
förbrukningen och minska slöseriet, 
återvinna värme från kompressorerna 
och reglera luftkvaliteten till lägre 
kostnader.”

Han har omfattande erfarenhet av 
Atlas Copco i Europa och Ryssland och 
säger att utbildningsprogrammen är 
anpassade efter de speciella behov som 
fi nns i varje region.

– Utbildningen handlar aldrig om att 
marknadsföra våra produkter, utan om 
metoder och processer. Vi delar med 

KUNSKAPSHANDBÖCKER

 Atlas Copco har gett ut en rad 
handböcker där gruppen delar 
med sig av sin expertis inom tek-
nik och tillämpning till universitet, 
distributörer, kunder och speku-
lanter.

De kan hämtas på Atlas Copcos 
webbplats och finns på flera språk.

•  Compressed Air Manual (tryck-
luftshandbok)

•  Power Tool Ergonomics (ergono-
mi vid arbete med eldrivna verk-
tyg)

•  Compaction and Paving (pack-
ning och asfaltläggning) 

•  Milling Manual (fräsningshand-
bok) 

•  Operator Safety and Comfort 
Manual (handbok i säkerhet och 
komfort för operatörer) 

•  Compaction Concepts (pack-
ningskoncept)
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Genom deras 

ÖGON
TEXT ATLAS COPCO  FOTO ATLAS COPCO

Vad händer när 39 113 Atlas Copco-anställda ombeds 
skicka in foton som visar deras vardag? 
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En solig dag, ett steg från friheten. Deltagare från vänster till höger: 
Rytikov, Yakov Egorshev och Sergey Fomenko. Text på fl aggan: 

Atlas Copco – 140 år på toppen! Fortsätt på samma väg!
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När Atlas Copco fi rade 140 år ombads företagets 
anställda över hela världen att skicka in bilder till 
fotosidan The World of Atlas Copco. Vad blev 
resultatet? Mer än 3 500 foton från 58 olika länder. 
Tillsammans ger fotona en bild av Atlas Copco 
idag – ett verkligt globalt företag, rikt på mångfald, 
engagemang och stolthet. Om du vill se alla fotona 
kan du gå in på www.atlascopco.com/ourworld

Du får se det här ...
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Med Atlas Copco Sunshine School-studenter, Xichang, Kina
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Ladislav Michalek, Andrej Jelenik, Pavla Vejrova och David Jirak – alla anställda vid serv
icecentret i Prag åkte på en underba

r resa till 

den slovakiska skidorte
n Malino Brdo.
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En borrkärna inspekteras i Kanada.

GTG 40-turbinslipmaskinerna är bland de starkaste handhållna 

turbinslipmaskinerna som fi nns.
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TILLFÖRLITLIGHET

BORTOM 
GRÄNSERNA
Runt hela världen behöver Atlas Copcos kunder produkter och tjänster 
som fungerar även under de tuffaste miljöförhållanden. Här följer 
några exempel på hur företagets utbud blir utsatt för hårda prövningar.
TEXT MICHAEL MILLER OCH SUSANNA LINDGREN  FOTO TOBIAS OHLS OCH GETTY IMAGES
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Vatten till 
Etiopiens folk

I Afrika går kvinnor och 

barn ofta långa sträckor 

med tunga kärl för att 

hämta hem vatten.

befolkning på över 80 miljoner män-
niskor. Etiopien försöker på alla sätt att 
hitta nya vägar till större vattentillgång.

– Vårt land behöver använda grund-
vatten eftersom vi har väldigt få vatten-
reservoarer och sjöar, och behovet av 
vatten kommer bara att öka, säger 
Ourgie Zeleke, driftschef vid KLR 
Ethio Water Well Drilling Plc som an-
vänder två borriggar från Atlas Copco.

Experterna anser att det bästa sättet 
är att använda grundvattnet, och ibland 
är det det enda sättet att kunna tillgo-
dose vattenbehovet. Det innebär att 
Etiopien behöver driftsäker utrustning 
för att exploatera vattenförande lager 
som ofta fi nns där borrningsförhållan-
dena är besvärliga. Atlas Copcos riggar 
och borrverktyg är driftsäkra och bidrar 
till att alltfl er kvinnor och barn slipper 
gå sina dagliga turer för att hämta vat-
ten långt hemifrån.

Med Atlas Copcos borriggar kan 
brunnar borras i besvärligt och sprucket 
berg.

Ourgie Zeleke är belåten med Atlas 
Copcos borriggar. 

– Inte i något av alla hål som vi har 
borrat med Atlas Copcos riggar har det 
uppstått några problem, säger han. 

ETIOPIEN ÄR helt avskuret från havet 
och ytvatten är sällsynt. Landet måste 
hämta sitt vatten från underjordiska käl-
lor, men brunnarna är få och ligger glest 
i den besvärliga steniga marken. Den 
senaste trenden mot urbanisering har 
medfört att nationens vattenbehov 
måste tillfredsställas av överbelastade 
kommunala brunnar, samtidigt som 
jordbrukets behov fortsätter att öka när 
landets jordbrukare försöker föda en 

–Vårt land behöver använda grundvatten eftersom 

vi har väldigt få vattenreservoarer och sjöar.

Ourgie Zeleke, KLR Ethio Water Well Drilling Plc
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– Det var först efter andra världskriget och 

oljekrisen som den geotermiska energin framstod 

som den billigaste och mest effektiva energikällan.

Geotermiska 
resurser har varit 
en energikälla på 

Island sedan länge.

GEOTERMISK ENERGI är en förny-
elsebar energikälla som verkar mycket 
lovande, och där värme och energi från 
jordens inre tas tillvara.

Lá rus Elíasson på Atlas Copco 
Geothermal Competence Center (GCC) 
säger att islänningarna har utnyttjat de 
geotermiska resurserna sedan länge. 

–  De senaste 15 eller 20 åren har folk 
känt till att det anses som ”grönt” att gö-
ra så. Det var först efter andra världskri-
get och oljekrisen som den geotermiska 
energin framstod som den billigaste och 
mest effektiva energikällan, säger han.

De anställda vid GCC arbetar i tre 

olika delar av världen: i Reykjavik på 
Island omgivna av snöiga berg som 
formats av före detta vulkaner, vid hu-
vudkontoret för Atlas Copco Gas and 
Process i Köln i Tyskland och i soliga 
Santa Maria i Kalifornien där Atlas 
Copco Mafi -Trench tillverkar de 
effektiva turboexpandrar som behövs i 
de geotermiska projekten.

Eftersom GCC för samman folk med 
helt olika bakgrund kan de dra nytta både 
av sina egna gruppmedlemmars special-
kunskaper i geotermi och Atlas Copcos 
internationella närvaro och expertis inom 
andra områden av energiindustrin.

– 75 % av innovationsarbetet handlar 
inte om att hitta på nya saker utan om att 
anpassa etablerade processer till olika 
teknikområden, säger Lárus Elíasson.
Han håller ögonen på fl era potentiella 
marknader runt om i världen.

–  Indonesien är det land där det fi nns 
störst mängd geotermiska resurser. Vi 
riktar också in oss på Filippinerna och 
Nya Zeeland, förutom på våra befi ntliga 
aktiva marknader: Turkiet, Tyskland och 
Amerika. Men som världsomspännande 
organisation med global säljpersonal kan 
vi förstås bygga geotermiska anlägg-
ningar var som helst, säger han. 

Hamna i 
HETT VATTEN

Lárus Elíasson, Atlas Copco Geothermal Competence Center

TILLFÖRLITLIGHET
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DET BELGISKA STÖDTEAMET för 
första hjälpen (B-FAST) bildades efter 
de förödande jordbävningarna i Turkiet 
1999. För den belgiska regeringen visade 
tragedin i Turkiet att det fanns behov 
av en enhet som snabbt kan gå in och 
hjälpa nödställda i länder som drabbas 
av naturkatastrofer och katastrofer som 
människor är upphov till. Sedan dess har 
B-FAST hjälpt till i länder som Albanien, 
Haiti, Peru, Filippinerna, Rumänien och 
Thailand. Varje gång är teamet på väg 
inom tolv timmar efter det att beslut om 
att skicka hjälp har tagits, och de stannar i 
högst tio dagar.

– En driftsäker strömkälla är nödvän-
dig för våra räddnings- och stödinsatser i 
fält. Utan kontakt med ledningscentralen 
och med våra team, och med team från 
andra länder, skulle vi inte kunna samord-
na våra insatser och det skulle få allvarli-
ga inverkningar på människors hälsa och 
säkerhet, säger B-FAST:s Dimitri Defre. 

Eftersom katastrofer oftast för med sig 
en mängd svåra uppgifter är det viktigt att 
B-FAST:s generator är lätt att fl ytta. 
– Vi behövde en kraftfull generator som 
var lätt att hantera i besvärlig terräng. 
Vi hittade en Atlas Copco-generator på 
släp som var tillräckligt lätt för att kunna 
hanteras av några få gruppmedlemmar. 
Den är ändå stor nog att försörja vår led-
ningscentral och ladda alla våra apparater, 
inklusive satellittelefonerna, belysningen, 
vattenvärmarna och radiosystemet. Jag 
skulle vilja säga att det är en av de grund-
läggande enheterna i vår utrustning, säger 
Dimitri Defre. 

Räddare
i nöden

ETT AV DE STÖRSTA privata 
naturreservaten i Sydafrika, Komsberg 
Wilderness Nature Reserve, täcker 
125 km2 bergsterräng. Reservatet bil-
dades år 2002 av Wildlife For All Trust 
i syfte att bevara ett antal arter, däri-
bland kudun, springbocken, Burchells 
zebra, den svarta gnun och den utrot-
ningshotade Cape mountain-zebran. I 
mitten av 2012 hade reservatets perso-
nal fullt upp med att förbättra reserva-
tets stängsel i öster när en våldsam vin-
terstorm raserade 35 km av stängslet.

Reservatet drivs av personal som 
är helt oavlönad och är beroende av 
företag som bidrar med materiella do-
nationer. Wussy Gardner och Vicky de 
las Heras, två av medarbetarna i 
Komsberg, lyckades hjälpligt resa upp 
det långa stängslet på bara några dagar, 

men stängslet behövde förstärkas. 
För att få ett hållbart stängsel skulle 

det behövas ytterligare 2 000 Y-stolpar 
av metall och 380 trästolpar, som alla 
måste grävas ner i stenig mark. Det 
skulle också behövas en bergborr-
maskin och ett tryckluftsspett, med 
medföljande generator. I reservatet 
underhålls ingen väg fram till stängs-
let så all utrustning och allt stängsel-
material måste bäras långa sträckor 
av människor. 

Den idealiska lösningen hittades 
hos Atlas Copco, en portabel berg-
borrmaskin med spett och inbyggd 
bränsletank. Atlas Copco i Sydafrika 
donerade den utrustning som behöv-
des och skickade en instruktör från 
Johannesburg som lärde personalen att 
använda utrustningen på rätt sätt. 

Det ordnade sig

Atlas Copco donerade 
utrustning till stängsel i 
naturreservatet Komsberg 
efter vinteroväder. 
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ATT UNDERHÅLLA UTRUSTNING 
för gruv- och bergbrytning i Ryssland är 
en rejäl utmaning. Större delen av landet 
är täckt av permafrost och temperaturen 
kan sjunka under -60 °C. Betänker man 
de enorma avstånden till de områden där 
utrustningen används förstår man varför 
kunderna efterfrågar utrustning av hög 
kvalitet, med pålitlig driftsäkerhet och 
god produktivitet.

Underhållsarbetet kan ändå vara en 
utmaning i de här avlägsna trakterna 
om reservdelsleveranserna försenas 
av någon anledning. Utrustningen får 
inte stå still i väntan på reservdelar och 
service – det gäller alla kunder över-
allt, men på kalla avlägsna platser kan 
för seningarna bli än mer kostsamma 
och problematiska.

Atlas Copcos mål är att tillhandahålla 
förebyggande underhåll, felsökning, ser-
vice, reparationer och reservdelar i rätt 
tid. För att uppnå det målet fi nns Atlas 
Copco i Ryssland så nära kunderna som 
möjligt. Servicenätet spänner nu över 
alla åtta tidszonerna och servicecen-
ter har byggts i närheten av de största 
kundernas anläggningar, för att kunna 
tillhandahålla support och reservdelar 
dygnet runt alla dagar i veckan.

Det första servicecentret i Ryssland 
öppnades år 2000, med sex service-
ingenjörer stationerade i Norilsk vid 
Norilsk Nickels gruvor. Idag är det det 
största servicecentret i Ryssland med 
över 60 serviceingenjörer och tek-
niker. Deras arbetsområde har blivit 
större  då de ser till att Atlas Copcos alla 

200 enheter fungerar effektivt.
För snabb och effektiv service över 

praktiskt taget hela Ryssland fi nns idag 
runt 20 lager utplacerade. Dessutom hål-
ler servicecenter på att byggas i Apatity, 
Mirnyj och Aykhal. 

Ett av de intressantaste projekten 
inom servicecenternätet i Ryssland 
ligger i den svårtillgängliga Magadan-
regionen, 459 km från hamnstaden 
Magadan vid kusten. I slutet av 2010 
började Polyus Gold Company utvinna 
malm ur Natalkinskoe-fyndigheten som 
tros vara världens tredje största guldfyn-
dighet. I Matrosov-gruvan bryts malmen 
i mark som är helt genomfryst. Den enda 
möjliga brytmetoden består av borrning 
och sprängning. Atlas Copco levererade 
därför 24 borriggar som alla är utrustade 

UTMANINGAR 
I ARKTIS
Service i Ryssland
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Djupfrysta förhållanden
ALLT HÄNGER PÅ VÄDRET. 
Sydvaranger Gruve ligger längst upp i 
nordöstra Norge, 400 km norr om pol-
cirkeln. Trots att vintertemperaturerna 
sträcker sig nedåt minus -25 °C fungerar 
Atlas Copcos utrustning utan problem.

Det 35 km2 stora järnmalmsbrot-
tet ligger på sluttningarna nära den lilla 
staden Kirkenes. Närmsta större stad är 
Murmansk i Ryssland och Bjørnevatn 
dagbrott ligger bara några hundra meter 
från gränsen. Vikande efterfrågan och 
allt lägre priser på malmen ledde till 
att gruvan stängdes i slutet av 1990-
talet, men den öppnades igen 2009 av det 
Australien-noterade Northern Iron Ltd.

– Förhållandena i Sydvaranger Gruve 
är en utmaning för alla typer av utrust-
ning, säger Rune Mjørud Hansen, 
District Manager för Atlas Copco 
Compressor Technique Scandinavia. 
Atlas Copco har levererat adsorptions-
torkar, oljeinsprutade skruvkompres-
sorer och oljefria kompressorer till 
den återöppnade gruvan.

– Sydvaranger Gruve valde torkar 
som kan förse dem med ren, torr luft 
med en garanterad daggpunkt på 
-40 °C. Tryckluft är livsnerven för pro-
duktionen. Om luften fryser stannar 
hela verksamheten, säger Rune Mjørud 
Hansen. Energieffektiviteten är också 
viktig.

– Kompressorerna är kanske inte 
de största energiförbrukarna, men att 
minimera driftkostnaderna är den snab-
baste vägen till högre produktivitet. 
Lågt tryckfall och dynamisk kontroll 
med daggpunktsberoende omkoppling 
var ett krav. De som väljer vår frek-
vensstyrda oljefria kompressor som ger 
exakt tryckreglering kan vanligen göra 
energibesparingar på upp till 35 %, 
säger Rune Mjørud Hansen. 

Atlas Copco har också 
levererat en rad olika 
typer av borrmaskiner 
och topphammarriggar 
samt belysningsutrust-
ning till Sydvaranger. 

– Om luften fryser stannar 

hela produktionen.
Rune Mjørud Hansen, Atlas Copco Compressor 

Technique Scandinavia

Atlas Copcos servicenät 
i Ryssland spänner 

över åtta tidszoner och 
servicesupporten är beredd 

att hjälpa till året runt. 

Rätt utrustning är 
helt avgörande för 
produktiviteten på 
avlägsna platser.

med ett ”arktiskt utrustningspaket”. 
Det omfattar specialhydraulslangar, 
dieselmotorvärmare och förvärm-
da kompressorventiler.  
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UTBILDNING

Genom ett nytt grepp från Atlas Copco kan 
produktiviteten öka för både kunderna och 
de egna anläggningarna.
TEXT DANIEL DASEY  FOTO TOBIAS OHLS

FÖRETAG STRÄVAR ALLTID efter 
att öka effektiviteten. Men ibland är de 
som skulle kunna åstadkomma en för-
ändring så upptagna med att driva verk-
samheten att de inte kan se den övergri-
pande helheten. 

Enligt Thomas Glasow, Senior 
Consultant inom Production Transfor-
mation är lösningen för många företag 
att tänka ”Lean”.

Filosofi n bakom Lean utvecklades ur-
sprungligen för bilindustrin men 
Glasow, som har hand om Atlas Copcos 
utbud av Lean-tjänster, säger att princi-
pen att identifi era och reducera slöseri 
är ett idealiskt sätt att öka effektiviteten 
inom alla typer av verksamheter.

– Det kan användas för alla processer 
och inom alla branscher. Företag som 
svänger in på Lean-vägen blir fl exiblare 
och lyssnar bättre på sina kunder, säger 
han.

Den japanska biltillverkaren Toyota 
brukar anses vara den som först 

introducerade konceptet. Systemet upp-
muntrar företag att ta ett steg tillbaka 
och ställa viktiga frågor: hur kan fl ödet 
förbättras och lagerhållningen minskas? 
Hur kan svinnet minskas eller helt eli-
mineras? Hur fungerar verksamhetens 
olika delar tillsammans?

Atlas Copco har länge arbetat efter 
samma principer och har den kompetens 
som behövs för att kunna instruera 
andra i systemet.

– I framtiden kommer det här att vara 
något som alla tillämpar inom sin verk-
samhet, säger Thomas Glasow.

Atlas Copco Lean Package består 
av fyra delar: för det första kan kun-
derna delta i Lean Academy vid Atlas 
Copcos huvudkontor i Nacka i Stock-
holm, där de får omfattande praktisk 
utbildning. För det andra kan kunderna 
använda tjänsterna inom Lean Con-
sultancy där anställda vid Atlas Copco 
åker ut till kundens anläggning och ger 
intensiv rådgivning på plats om hur 

BLI EN ”LEAN” 
PRODUKTIONSMASKIN

 Lean- principerna kan användas.
För det tredje kan Atlas Copco er-

bjuda Lean-granskning och certfi ering 
till företag som precis har börjat arbeta 
enligt Lean-principerna och som vill få 
en utvärdering av hur de har lyckats. 

För det fjärde fi nns Lean Network 
and Community där företag som har 
genomgått utbildning i Lean hos Atlas 
Copco kan hålla kontakten och utby-
ta erfarenheter.

– Utbildningen vid Lean Academy är 
lätt att ta till sig, säger Peter Karlström, 
en av Atlas Copcos utbildare. 

Kursen hålls under tre dagar i 
olika rum, däribland ett rum där det 
fi nns en produktionslinje i drift, och 
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PRODUKTIONSMASKIN
LEAN ACADEMY

 Kurser i Lean-principen hålls 
varje månad under hela året.

 Varje kurs varar i tre dagar och 
har plats för tolv deltagare.

 Deltagarna har hittills kommit 
från Kina, Indien, Sverige, Tysk-
land och Bulgarien.

 Under kursdagarna varvas 
teori och praktiskt arbete.

 Platser fi nns för både interna 
och externa deltagare.

Deltagarna utbildas vid Atlas Copco 
House i Sverige.

kursdel tagarna får lösa praktiska pro-
blem tillsammans.

– Vi har vår egen produktionsanlägg-
ning. Lean-principen presenteras för 
deltagarna och sedan kan de gå ut och se 
hur den fungerar i praktiken och erfara 
skillnaden, säger Peter Karlström.

LEAN ACADEMY lanserades i novem-
ber 2012 och efter en serie pilotutbild-
ningar började verksamheten för fullt i 
januari 2013. Varje månad kommer här 
att hållas kurser för Atlas Copcos an-
ställda och för utomstående företag. 

Peter Karlström säger att intresset för 
akademin har varit stort, och kurserna 
måste nu bokas fem månader i förväg. 
Åsikterna om kursen från tidigare delta-
gare har varit positiva.

– En av deltagarna sa ”det här är den 
bästa kurs jag någonsin gått hos Atlas 
Copco” och vi är mycket stolta över det. 
Vi ser att det här fungerar. Jag kan gå 
hem och städa i mitt garage efter de här 
principerna. Det hela är väldigt jord-
nära, säger han.

Thomas Glasow förväntar sig fl er 
aha-upplevelser under det att program-
met fortskrider, när människor kommer 
på hur saker och ting kan göras bättre 
inom den egna verksamheten. 
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KAVITA MATHUR BOR mitt i New 
Delhi och ägnade förut tre timmar om 
dagen åt pendelresor, på grund av den 
täta trafi ken i den indiska huvudstaden.

Nu har hennes restid halverats 
tack vare Metro Rails tunnelbanesys-
tem. Hennes arbetsgivare, Chicago 
Pneumatic, hjälper dagligen miljon-
tals arbetspendlare att resa bekvämt 
och säkert.

Delhi Metro ses nu som ett föredöme 
för andra asiatiska länder som vill göra 
liknande investeringar i sin transportin-
frastruktur.

Ett företag inom Atlas Copco-
gruppen, Chicago Pneumatic, var en-
sam leverantör av tryckluftssystem när 
ventilationssystemet i tunneln till Delhi 

Metro byggdes 2005, med hjälp av ett 
expertteam och en hängiven återförsäl-
jare, Oriental Pneumatic Company. 

Tryckluft påverkar styrdonen som 
öppnar och stänger de spjäll som regle-
rar luftfl ödet vid mekanisk ventilation. 
På så sätt kan även rök och värme snabbt 
ventileras ut vid en nöd-
situation, till exempel 
om det börjar brinna. 

Kompressorns ka-
pacitet och tryck väljs 

beroende på hur långt det är till spjällen 
från huvudstationen, och på hur lång 
tunneln är.  

Delhi Metro imponerades av kvali-
teten och driftsäkerheten på Chicago 
Pneumatics produkter, och av återför-
säljarens tjänster. De beställde där-
för ytterligare 42 kompressorer till 
21 stationer. 

– Vi har använt Chicago Pneumatics 
skruvkompressorer under de senaste sju 
åren och vi är mycket nöjda med de pre-
stationer och den service vi får från CP, 
säger Rajesh Kumar, General Manager 
vid Samsung India.

Tack vare sin starka närvaro och sina 
prestationer i New Delhi var det 

enkelt för företaget att vinna or-
der även från städerna Jaipur 

och Mumbai.
– Vi är stolta över 

Metro Rail och att 
vi har stöd från 
Chicago Pneumatic, 
säger  Vijay Kumar 
Awasthy, Managing 
Director vid Oriental 
Pneumatic Company. 

Chicago Pneumatics 
kompressorer 
styr luftfl ödet i 
Delhis tunnelbana. 

56 | achieve

I New Delhis avancerade tunnelbanesystem, 
Metro Rail, förlitar man sig på tryckluftssystem 
när resenärerna förfl yttas kors och tvärs i landets 
huvudstad.
TEXT OCH FOTO ATLAS COPCO

INFRASTRUKTUR

DELHI
Express
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Tillförlitlig 
      sötma

Schweiz är känt för choklad, klockor 
och snöbeklädda berg. Landets enda 
sockerproducent har planer på att 
utöka listan.
TEXT ATLAS COPCO FOTO iSTOCKPHOTO & ATLAS COPCO

energieffektivitet
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ENERGIEFFEKTIVITET

SOCKERPRODUCENTEN Zucker-
fabriken Aarberg und Frauenfeld 
(ZAF) ligger i de schweiziska städerna 
Aarberg och Frauenfeld och produce-
rar över 250 000 ton socker varje år; 
en mängd som skulle fylla ett tåg fyra 
gånger så långt som de 175 km som skil-
jer de två städerna åt.

En enstegsångkompressor från 
Atlas Copco spelar en central roll i pro-
cessen. Ångkompressorn har varit i drift 
i snart 30 år och är högst väsentlig för 
Aarberg-anläggningens verksamhet där 
vitt socker framställs ur sockerbetor.

– Fabriken skulle inte fungera utan 
ångkompressorn, säger fabrikschefen 
Thomas Frankenfeld.

Under september och fram till jul 
är det högsäsong inom sockerproduk-
tionen. Under den säsongen kommer 
lantbrukare från hela Schweiz med 
cirka 10 000 ton sockerbetor per dag på 
traktorer eller lastbilar, och sedan kan 
sockerproduktionen starta.

Först tvättas och skivas betorna. 
I förångaren frigörs vattnet i betorna 
tills sockerkoncentrationen är cirka 
65 %. Mer vatten avlägsnas medan den 
resulterande saften passerar genom en 
kristallisator där sockerkristaller sakta 
börjar bildas. Kristallerna löses sedan 
upp, fi ltreras och omkristalliseras tills 
vitt socker har bildats. 

Saker och ting har inte alltid varit 
så här smärtfria. Runt år 2000 ställdes 
ZAF inför stora utmaningar på grund 
av de stora skillnaderna i sockerpris i de 
olika delarna av världen. Brasilien, där 
det då var mycket billigt att producera 
socker, kontrollerade det internationella 
marknadspriset. För att komma tillrätta 
med svårigheterna slimmade ZAF pro-
duktionsprocessen.

– För att få bukt med de problem vi 
hade då förbättrade vi vår verksamhet, 
säger Thomas Frankenfeld.

Vid Aarberg-anläggningen har en-
ergiförbrukningen minskats med 30 % 
under det senaste decenniet och nu 
används mindre energi än vid någon 
annan sockerfabrik i världen. De har 

Över 10 000 ton sockerbetor 
levereras dagligen till 
ZAF:s anläggningar under 
sockerproduktionssäsongen. 
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Thomas Frankenfeld, fabrikschef

  – Maskinunderhåll är väldigt 
viktigt för att säkerställa 

effektivitet och driftsäkerhet. 

uppnått den här positionen till stor del 
genom att använda spillvärme till fram-
ställningen av sockerkristaller.

– Vi har utvecklat sätt att hela tiden
återanvända värmeenergin. För oss är 
spillvärme allt under 40 °C, säger 
Thomas Frankenfeld.

Vid processen krävs mindre ånga 
än vid jämförbara procedurer, och det 
ökar effektiviteten. Men eftersom ångan 
även skjuter till energi till processen vid 
Aarberg-anläggningen räcker inte ångan 
till för att även framställa saft (som se-
nare blir till socker) med den koncentra-
tion som krävs. Det är där Atlas Copcos 
ångkompressor kommer in.

Maskinen ökar trycket och tempe-
raturen på ångan i systemet. Ångan 
fungerar sedan som värmemedium för 
den vätska som bildas av den befi ntliga 
ångan. När vätskan väl har svalnat om-
vandlas den till kristalliserat socker.

– Den låga bränsleförbrukningen 
hänger direkt ihop med den mekaniska 
ångkompressorn, säger Thomas  
Frankenfeld.

När säsongen är över används res-
ten av året till underhållsarbeten. Det 
omfattar även kompressorn från Atlas 
Copco, vars service utförs av Atlas 
Copcos servicetekniker enligt ett un-
derhållsschema med förebyggande åt-
gärder.

– Maskinunderhåll är väldigt viktigt 
för att säkerställa effektivitet och drift-
säkerhet, säger Thomas Frankenfeld.

Han kallar ångkompressorn för en 
”trefaldig A-klassmaskin”. Den har varit 
i drift sedan 1985 och den kommer att 
fortsätta att mullra vid Aarberg-
anläggningen i september igen. 

TEKNISK PROFIL

 Vid Zuckerfabrik 
Aarberg används en 
enstegsångkompressor 
från Atlas Copco till 
att öka trycket och 
temperaturen på ångan 
i systemet. Den varma 
ångan kan sedan 
värma den vätska som 
senare omvandlas till 
kristalliserat socker.
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 Mer än

På Scanias anläggning för montering av lastbilar i 
Nederländerna fi nns en Atlas Copco-verkstad där 
förebyggande underhåll och verktygsreparationer 

utförs utan väntetid.
TEXT SCANIA  FOTO HEIKO WENKE OCH SCANIA

DEN SVENSKA LASTBILS- OCH 
busstillverkaren Scania använder alla 
typer av verktyg och utrustning vid sin 
anläggning i Zwolle i Nederländerna. 
En stor del av utrustningen och verk-
tygen kommer från Atlas Copco. Att 
etablera en permanent verkstad för fö-
rebyggande underhåll och reparations-
arbeten av Atlas Copco-utrustning var 
ett logiskt steg, som sparar pengar åt 
Scania och understryker Atlas Copcos 
strävan efter hållbar produktivitet.

Vid verkstaden arbetar tre tekniker 
från Atlas Copco heltid med industri-
verktyg och utrustning: Richard 
Leusink, Gerhard Busz och Gerjan van 
Wijhe. Richard Leusink säger att både 

underhåll och reparationsarbeten utförs 
i verkstaden. 

– Det är en stor fördel. När det upp-
står problem med verktygen eller utrust-
ningen kan vi åtgärda det på plats på i 
genomsnitt en dag. Materielen behöver 
aldrig lämna fabriken och vi har arbete 
så att det räcker för att driva en Atlas 
Copco-verkstad vid Scanias produk-
tionsanläggning, säger han. 

Gerhard Busz kom på ett nytt sätt 
att hantera elkablarna. Han såg att de 
15 meter långa kablarna till elverktygen 
riskerade att gå av när de hängde 
i ett enkelt buntband. Han konstruerade 
och tillverkade ett automatiskt upplind-
ningssystem som drar in kablarna. Nu 

SNABBA 
LÖSNINGAR

FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL

Specialanpassade anslutningsslangar 
till tryckluftsverktygen är bara en av de 
uppfi nningar som Atlas Copcos anställda 
har tagit fram.

John Diender, underhållschef på 
Scania Production Zwolle B.V.
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hänger de inte och dinglar längre och 
går inte av lika ofta, och personalen kan 
inte snubbla över dem. 

– När någon behöver använda ett 
verktyg är det bara att dra ut den 

upprullade kabeln, säger 
Gerhard Busz. 

Atlas Copco har även försett 
nästan alla verktyg med 
plastskydd, så att de inte 
skadas med ökade kostna-
der till följd. Teknikerna 

håller också koll på eventu-
ella luftläckage som sänker 

kraften till tryckluftsverktygen, 
och ser till  att de välbekanta ljusfy-

rarna syns bra.

HÅLLBARHET HAR HÖG prioritet 
hos Atlas Copco, som för närvarande 
rankas bland de tio mest hållbara före-
tagen i världen. Efter de positiva erfa-
renheterna med Atlas Copco i Zwolle 
har Scania kunnat förbättra sin egen 
hållbarhetsnivå. Verktygen behöver 
aldrig skickas iväg från fabriken, vilket 
sparar både tid och transporter, och re-
gelbundna läckagekontroller av tryck-
luftsverktygen hjälper Scania att spara 
energi och utföra arbetet effektivare. 

– Vi har positiva erfarenheter av 
servicen från Atlas Copco. Vi ökar 
ständigt vår kunskap tillsammans och 
kan tillämpa den direkt. Det leder till 
ännu fl er goda idéer, till fördel för både 
Scania och Atlas Copco. Scania upp-
skattar mervärdet som det här partner-
skapet innebär. Atlas Copcos anställda 
och deras engagemang är ett gott stöd 
för Scania och det är toppen, säger John 
Diender, underhållschef vid Scania 
Production Zwolle. 

Servicetekniker i Zwolle. 
Från vänster till höger: Gerhard Busz, 
Richard Leusink och Wieger Riphagen.

De positiva 
erfarenheterna från 

samarbetet med 
Atlas Copco har 

gjort att Scania har 
kunnat förbättra 
sin produktivitet.
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SERVICE

GULD 
VÄRD
Tack vare investeringar i utrustning och 
serviceavtal från Atlas Copco har brasilianska 
gruvföretaget Mineração Caraíbas en maskinpark 
med hög tillgänglighet.
TEXT ATLAS COPCO FOTO GETTY IMAGES & ATLAS COPCO
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DET BRASILIANSKA gruvföretaget 
Mineração Caraíba S/A ligger i staden 
Jaguari, i den nordöstra delen av staten 
Bahia. Området är känt som Curaçá-
dalen och är rikt på koppar och andra 
metaller. Från början ägdes företaget 
av staten men det privatiserades under 
1994. Nu produceras 25 000 ton kop-
parmalm och 4 500 ton kopparkatoder 
per år i gruvan, och 1 200 människor är 
direktanställda vid företaget. 

På senare år har man utvidgat verk-
samheten med fl era projekt i norra och 
nordöstra Brasilien. Guldgruvan Araés 
öppnades 2002 i staden Nova Xavantina 
i den västra delen av staten Mato Grosso 
och är ett mönsterexempel på produkti-
vitet med toppmodern teknik och avtal 
om förebyggande underhåll.

Sidney Fraguas Junior, General 
Manager vid gruvan i Nova Xavantina, 
säger att Atlas Copcos gruvmaskiner 
ökar produktiviteten på fl era sätt; de är 
mångsidiga och lätta att manövrera, de 
går snabbare att fl ytta och kan använ-
das till fl er arbetsuppgifter jämfört med 
konkurrenternas maskiner. De förbrukar 
också mindre bränsle och kräver inte så 
stora underhållsåtgärder av företaget.

– Under det senaste halvåret har ma-
skinparkens tillgänglighetsindex varit 

Utrustningen är 
alltid tillgänglig tack 

vare förebyggande 
underhåll och 
Atlas Copcos 

servicetekniker.

GYLLENE VERKSAMHET

 År 2002 öppnade Mineração 
Caraíba S/A sin guldgruva Araés 
i staden Nova Xavantina i staten 
Mato Grosso. Gruvan är ett 
mönsterexempel på produktivitet 
och där används en mängd 
utrustning från Atlas Copco: 
Jumbo Boomer 282, Simba H1253, 
skrotningsmaskiner och Diamec 232. 

Vid processer där det krävs 
tryckluft används fyra Atlas Copco-
kompressorer med variabelt varvtal.

88 %, högt över vårt mål på 70 %, säger 
Sidney Fraguas Junior.

Mineração Caraíbas serviceavtal med 
Atlas Copco för gruvutrustning är en 
annan faktor som hjälper till att hålla 
produktiviteten på en stabil nivå. Det är 
en stor fördel för företaget att kunna ta 
del av den erfarenhet av underhållsarbe-
te på utrustning för brytning och borr-
ning under jord som Atlas Copco samlat 
på sig under fl era decennier.

– Utrustning för brytning under jord 
utsätts för stora påfrestningar och det är 
viktigt för produktiviteten att hålla den 
igång. Därför beslutade vi, förutom att 
investera i utrustningen, även att inklu-
dera planerat underhåll. I de här avtalen 
ingår detaljerade inspektionsprotokoll, 
mycket specialiserat arbete och förläng-
da garantier som maximerar tillgänglig-
heten och produktiviteten. På så sätt kan 
vi fokusera på själva verksamheten och 

behöver inte oroa oss för otrevliga över-
raskningar med oplanerade stillestånd 
och oväntade kostnader, säger Sidney 
Fraguas Junior.

I GRUVAN ANVÄNDS fyra kompres-
sorer från Atlas Copco. De bidrar till 
produktiviteten genom energibesparing-
ar. Kompressorerna drivs med variabelt 
varvtal, en teknik som sänker energiför-
brukningen eftersom endast den mängd 
tryckluft som verkligen behövs produ-
ceras.

Sidney Fraguas Junior är mycket nöjd 
med allt som Atlas Copco har levererat 
och bekräftar att partnerskapet kommer 
att utökas. 

– Just nu startar vi vår produktion i 
ett projekt som kommer att vara i över 
tolv år. Vi söker ständigt efter lösningar 
som ökar produktiviteten med minsta 
möjliga miljöpåverkan. säger han. 

Sidney Fraguas Junior, General Manager vid guldgruvan Araés.

– På så sätt kan vi fokusera på själva 
verksamheten och behöver inte oroa oss för 

otrevliga överraskningar med oplanerade 
stillestånd och oväntade kostnader.
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När jordbruksmaskintillverkaren 
AGCO behövde ett system som 
hjälper de anställda att hantera 
tunga traktormonteringsverktyg 
vände sig företaget till 
Atlas Copco. 
TEXT OCH FOTO: ATLAS COPCO

AGCO ÄR BRANSCHLEDANDE inom jord-
bruksutrustning. När de tillverkar sina produkter 
står lantbrukaren alltid i centrum. Företaget tillver-
kar maskiner i alla storlekar, inklusive stora trakto-
rer av märket Fendt. 

Traktorernas stora storlek innebär högre krav 
på monteringsarbetet för AGCO. Till exempel 
måste skruvförbanden dras åt till högre åtdrag-
ningsmoment. Vid AGCO:s monteringsanläggning 
Marktoberdorf i Bayern används skruvsystem från 
Atlas Copco. Eftersom verktygen är tunga sitter de 
på speciella armar som ger de anställda stor 
rörelsefrihet.

– För att avlasta vikten och dämpa de höga 
reaktionskrafterna har vi fäst dem vid speciella 
armar. Det underlättar för våra anställda utan att 
rörelse friheten begränsas, säger Stefan Böhm, 
monterings planerare och skruvteknikspecialist hos 
AGCO i Marktoberdorf. 

Lätta verktyg för

TUNGA 
TRAKTORER

Armarna sitter i ett spårsystem ovanför monte-
ringslinjen och tar liten plats vid arbetsstationen.

Atlas Copco kallar de här stora armarna för 
”ledade armar”. De är konstruerade för åtdrag-
ningsmoment upp till 1 500 newtonmeter (Nm). 
Armarna utformades av Atlas Copcos Application 
Center i Essen i Tyskland. Standardmodellerna 
omfattar versioner som klarar åtdragningsmoment 
på 250 till 2 000 Nm. Med rätt tillbehör är det möj-
ligt att sätta fast antingen ett enskilt handverktyg 
eller fl era skruvdragare på upp till 160 kilogram. 
I den fritt rörliga armen blir verktyget helt viktlöst 
och går att rotera i alla riktningar. 

FÖR AGCOS NYA TRAKTOR i Fendt 
900-serien krävs att åtdragningsmomentet ökas 
från 295 Nm till 580 Nm. De verktyg som behöv-
des var mycket tyngre och de skulle ha ökat 
belastningen på de anställda.

ERGONOMI
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TUFFA MOMENT

 AGCO är baserat i 
Georgia i USA och tillverkar 
ett fullsortiment med jord-
bruksutrustning, däribland 
traktorer, skördetröskor 
och balpressar. Maskinerna 
säljs i över 140 länder un-
der följande varumärken: 
Challenger, Fendt, Massey 
Ferguson och Valtra.

AGCO:s traktorserie 
Fendt 900 Vario är den kraftfullaste standardtraktorn, med 
en uteffekt på maximalt 360 hk. När traktorerna i serien 
monteras använder AGCO Atlas Copcos ledade armar för 
att hålla verktygen. Armarna är konstruerade så att de tål 
åtdragningsmoment på upp till 1 500 newtonmeter (Nm). 
Standardmodellerna omfattar tre versioner för åtdragnings-
moment mellan 250 och 2 000 Nm. 

Eftersom AGCO tror att åtdragningsmomenten kommer att 
bli ännu högre i framtiden valde de elektroniskt styrda åtdrag-
ningsspindlar från Atlas Copco, med korrekt utväxlade och 
förskjutna huvuden, som kan dra åt till högst 700 Nm eller 
1 500 Nm, beroende på tillämpning. 

TUNGA 
TRAKTORER

– Vi ville inte bara se till att de höga åtdrag-
ningsmomenten kunde hanteras ergonomiskt. Vi 
ville också göra oss av med de skruvdragare med 
ledade hylsor som vi använt förut, säger Stefan 
Böhm.

BÖHM SÄGER ATT MAN vid Marktoberdorf-
anläggningen från början funderade på ett system 
med utdragbart fäste för verktygen. 

– Men när Atlas Copco presenterade de då nya 
ledade armarna ändrade vi snabbt vår order. Med 
de utdragbara armarna skulle det ha blivit svårt att 
nå alla skruvar. Med de ledade armarna blir fl exibi-
liteten mycket större, säger han.

En ytterligare funktion för Atlas Copcos verktyg 
är att all skruvdata från tillverkningsprocessen kan 
sparas automatiskt för fordonet, tillsammans med 
dess chassinummer, vilket möjliggör spårning vid 
behov. 

AGCOs 
jordbruksutrustning 

säljs under varumärkena 
Challenger, Fendt, Massey 

Ferguson och Valtra. 
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Vid Singers anläggning i Brasilien 
tillverkas årligen 180 miljoner 
synålar och Atlas Copco spelar en 
huvudroll i tillverkningsprocessen.
TEXT ATLAS COPCO FOTO ATLAS COPCO & ISTOCKPHOTO

UNDER ETT OCH ETT HALVT sekel 
har Singer varit känt världen runt för 
sina symaskiner. Det USA-baserade 
företaget har verkat i Brasilien sedan 
1858 då det var det första multinatio-
nella företaget som etablerade en fabrik 
i det sydamerikanska landet.

 Singers fabrik i den brasilianska 
staden Indaiatuba är strategiskt viktig 
för företaget eftersom den står för till-
verkningen av cirka 180 miljoner nålar 
per år. Nålarna exporteras till Singers 
anläggningar i fl era andra länder, däri-
bland till Shanghai i Kina. 

Under tillverkningsprocessen passe-
rar nålarna av kolstål genom en ugn som 
håller en värme på 800 °C. Värmebe-
handlingen kallas härdning och gör stå-
let starkare. Syre avlägsnas från ugnen 
och ersätts av kväve som ger en inert 
atmosfär.

– Om bara en liten mängd syre kom-
mer i kontakt med stålet vid så höga 
temperaturer korroderar materialet 

framgångssaga
Sy ihop en

omedelbart, säger Reginaldo Fernandes, 
produktionsledare vid Singers 
anläggning.

Vid Singers fabrik i Indaiatuba var 
man tidigare tvungen att köpa fl ytande 
kväve, transportera kvävet till anlägg-
ningen och lagra det på platsen. Nyli-
gen infördes en ny teknik vid företa-
get som gör att man kan producera sitt 
eget kväve.

I fabriken har man använt Atlas 
Copcos tryckluftssystem i över 25 år så 
det var naturligt för dem att vända sig 
till samma leverantör när de letade efter 
kvävgasgeneratorer. Förutom att ha ryk-
te om sig att vara långvarigt driftsäkra 
kunde Atlas Copco även garantera att 
kvävgasen skulle bli renare än 99,99 %. 
Renhetsgraden bidrog till att produkt-
mängden som måste kasseras minskade, 
säger Reginaldo Fernandes.

Härnäst planerar Singer att in-
stallera Atlas Copcos kompres-
sorer med variabelt varvtal i 

Singer valde 
Atlas Copco som 
leverantör av 
kvävgasgeneratorer 
till anläggningen i 
Brasilien tack vare 
deras tillförlitlighet 
och garanterade 
kväverenhet.

fabriken, för att kunna minska energi-
förbrukningen med hela 35 %.

– Förutom den konkurrens- och 
produktivitetsvinst som de här maski-
nerna ger är vi mycket nöjda med att i 
högre grad kunna bidra till en hållbar 
utveckling, använda naturresurserna 
på ett bättre sätt samt minska vår 
produktion av växthusgaser, 
säger Reginaldo Fernand. 

PRODUKTIVITET
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 Singer grundades 1851 och är 
ett världskänt symaskinsvaru-
märke. De uppfann världens för-
sta sicksacksymaskin samt den 
första elektroniska symaskinen, 
och fortsätter sitt nytänkande 
än idag genom att producera de 
mest avancerade sy- och broderi-
maskinerna för hemmabruk som 
fi nns på marknaden. Företaget 
ägs av SVP Worldwide som också 
tillverkar symaskiner under varu-
märkena Pfaff och Husqvarna 
Viking.

SINGER
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Med automatiseringsteknik 
slipper operatörerna arbeta 
inom högriskområden
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