
HET JAARLIJKSE 
MAGAZINE VAN DE

ATLAS COPCO  
GROEP

2016/2017

VOORWAARTS IN SERVICE *  TEAMWORK MET TESLA *  LUCHT VOOR BIER

WERELD
Een duurzame 

BAANBREKEND 
WERK IN AFRIKA



2  achieve

Een magazine van de Atlas Copco Groep
HET JAARLIJKSE

MAGAZINE VAN DE

ATLAS COPCO 
GROEP

2016/2017

VOORWAARTS IN SERVICE *  TEAMWORK MET TESLA *  LUCHT VOOR BIER

WERELD
Een duurzame 

BAANBREKEND 
WERK IN AFRIKA

UITGEVER Annika Berglund
HOOFDREDACTEUR Lotta Bynke
PRODUCTIE Atlas Copco in samenwerking 
met Appelberg Publishing Group
DRUK Ineko 2016 

COPYRIGHT Atlas Copco 
ADRES Atlas Copco AB, SE-105 23 
Stockholm, Zweden
WEBSITE www.atlascopco.com
OMSLAGFOTO Per Mäkitalo, Johnér

Atlas Copco en haar dochterondernemingen worden soms aangeduid als de Atlas Copco Groep, de ‘Group of Atlas Copco’. 
Atlas Copco AB wordt soms ook Atlas Copco genoemd.

SERVICE
Reactief wordt vervangen door proactief. Elke 
business area kan voortaan rekenen op een 
 proactieve servicedivisie. Omdat de wensen 
van klanten altijd voorop staan.

VACUÜMOPLOSSINGEN
Vacuümtechnologie is onmisbaar bij moderne 
productieprocessen. Geen wonder dat de vraag 
naar vacuüm almaar toeneemt. 

INTERNE JOBMARKT
Een internationale functie zorgt voor unieke 
 kansen om de blik te verruimen.

WATER FOR ALL
Zo’n 800 miljoen mensen ter wereld hebben 
gebrek aan zuiver water. Onze non-profitorganisa-
tie doet er alles aan om dat te veranderen.

DUURZAAMHEID
Energiebesparing en behoud van natuurlijke rijk-
dommen bevorderen de welvaart voor het bedrijf 
en haar klanten.

ALTIJD MOBIELER
Klanten willen toegang tot alle soorten informa-
tie, liefst met één druk op de knop. Dankzij een 
mobiele app wordt dit mogelijk.

NIEUWE DINO
100 miljoen jaar lang bleef een dinosaurussoort 
een verborgen schat in de Australische bodem. 
Atlas Copco hielp mee aan de ontdekking ervan.
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PAGINA 35
Als country 
 manager in 

Afrika heeft Lina 
Jorheden de su-
pervisie over de 

werkzaamheden 
van Atlas Copco 

in 14 zeer uiteen-
lopende landen. 
De uitdagingen

zijn enorm.

“ Nairobi is een stad van tech-
niek geworden. Mensen zetten 
er hun eigen appbedrijven op.”  
 Lina Jorheden

PAGINA 20
Het gebruik van 
vacuüm is cru-
ciaal voor zeer 
uiteenlopende 

toepassingen in 
productie- en 

analyse processen.
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Dit is Atlas Copco

ONTVANGEN ORDERS PER KLANTENCATEGORIE INKOMSTEN PER BUSINESS AREA

Productie 
34%

Service
5%

Mijnbouw 
19%

Verwerkingsindustrie 
15%

Constructie 
19%

Overige 
8%

Welkom in de wereld van Atlas Copco.  
Onze klanten zijn verspreid over de hele 
wereld. Voor hen zijn we een lokaal bedrijf, 
maar tegelijk is de Atlas Copco Groep een 
internationale onderneming met wereld-
wijde vestigingen.

Compressor Technique
45%

Industrial Technique
14%

Construction Technique
15%

Mining and Rock 
Excavation Technique

26%

Maatschappelijk verantwoorde onderneming
Atlas Copco wordt op vele terreinen beschouwd als de maat-
staf binnen de industrie. Het bedrijf is opgenomen in de 
FTSE4Good index - een lijst met vooraanstaande interna-
tionale bedrijven die goed scoren op het gebied van milieu, 
maatschappij en overheid - en is bovendien uitgeroepen tot ‘lei-
der’. Voor het vijfde jaar op rij staat Atlas Copco ook in de Dow 
Jones Sustainability Index (stand van zaken in 2015/2016). 
Onze merkbelofte bestaat erin dat we betrouwbare, duurzame 
resultaten willen boeken bij een verantwoord gebruik van 
menselijke, natuurlijke en economische hulpbronnen.

MEDEWERKERS 6300
INKOMSTEN  24%
NOORD-AMERIKA

MEDEWERKERS 3 100
INKOMSTEN 8%
ZUID-AMERIKA

We zijn overal 

Tesla Motors vertrouwt op de 
assemblagegereedschappen 
van Atlas Copco. 
Lees meer op pag. 28 en 29.

São Paulo wordt geconfron-
teerd met watertekort. Een 
tandheelkundig centrum in-
vesteerde in vacuümpompen 
en slaagde erin het waterver-
bruik te verminderen.
Pag. 30.

Atlas Copco 
werd 

opgericht in 
1873.

Samen- 
werking  
met Tesla

Minder  
waterverbruik
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 De business area Com-
pressor Technique levert 
industriële compressoren, 
vacuümoplossingen, gas- 
en processcompressoren 
en expanders, lucht- en 
gasbehandelingssyste-
men alsook luchtbeheer-
systemen. Deze business 
area beschikt over een 
wereldwijd servicenet-
werk en ontwikkelt inno-
vatieve oplossingen voor 
duurzame productiviteit 
voor de productie-, olie- 
en gas- en verwerkingsin-
dustrie.

 De business area Indus-
trial Technique levert 
industriële gereedschap-
pen, assemblagesys-
temen, producten voor 
kwaliteitsborging, soft-
ware en service via een 
wereldwijd netwerk. Deze 
business area ontwik-
kelt innovatieve oplos-
singen voor duurzame 
productiviteit voor klan-
ten binnen de auto- en 
ruimtevaartindustrie, de 
industriële productie- en 
onderhoudssector alsook 
voor het onderhoud van 
voertuigen. 

 De business area 
Mining and Rock Exca-
vation Technique levert 
machines voor boor- en 
graafwerken. Deze busi-
ness area ontwikkelt 
innovatieve oplossingen 
voor duurzame produc-
tiviteit op het vlak van 
boven- en ondergrondse 
mijnbouw, infrastructuur, 
bouwkundige werken, 
boringen en geotechni-
sche toepassingen. 

 De business area 
 Construction Technique 
bestaat uit constructie-  en 
sloopmaterieel, mobiele 
compressoren, pompen 
en generatoren, lichtto-
rens alsook machines voor 
verdichting en verharding. 
Deze business area biedt 
ook verhuurmachines aan 
via een wereldwijd net-
werk. Construction Techni-
que ontwikkelt innovatieve 
oplossingen voor duur-
zame productiviteit op het 
vlak van infrastructuur, 
bouwkundige werken, olie 
en gas, energie, boringen 
en wegenbouwprojecten. 

Compressor 
Technique

Industrial 
Technique

Mining and Rock 
Excavation Technique

Construction 
Technique

Wereldwijd actief in meer dan 180 markten. 
Verkoopactiviteiten in 92 landen.
Meer dan 43.000 medewerkers.

Productiefaciliteiten in 28 landen. 
Hoofdkantoor in Stockholm, Zweden.

102 BSEK [10.98 MILJARD EURO]
INKOMSTEN IN 2015

ATLAS COPCO GROEP

MEDEWERKERS 2 600
INKOMSTEN 10%

AFRIKA/MIDDEN-OOSTEN

MEDEWERKERS 18 700
INKOMSTEN 29%

EUROPA

MEDEWERKERS 12 400
INKOMSTEN 29%
AZIË/AUSTRALIË

Perslucht speelt een belang-
rijke rol bij de productie van 
bier. In elke fase van het pro-
ces wordt perslucht gebruikt. 
Lees meer op pag. 31 tot 33.

Maak kennis met country 
manager Lina  Jorheden, 
verantwoordelijk voor 
de mijnbouw- en 
rotsborings activiteiten 
van Atlas Copco in 
 Oost-Afrika. Zie pag. 
35 tot 39.

 Bloeiend  
Afrika

Proost!

Dit is wat 
we doen



Bij de fabriek van de Volvo Car Group in het Chinese Chengdu worden alle assemblage-
gereedschappen en software geleverd en ter plaatse onderhouden door Atlas Copco.  

TEKST ATLAS COPCO FOTO ATLAS COPCO

PRODUCTIVITEIT 
over de hele lijn

TOEN VOLVO CAR voor zijn eer-
ste productiefabriek buiten Europa 
hulp nodig had op het gebied van 
gereedschap, viel de keuze logi-
scherwijs op de wereldwijde part-
ner van Volvo, Atlas Copco.

“Bij ons staan productkwa-
liteit en betrouwbaarheid cen-
traal. Atlas Copco helpt ons een 

hoge productiviteit te behouden”, 
zegt Victor Gu, Manufacturing 
 Engineering Director, Volvo Cars 
Chengdu. “Door een beroep te 
doen op dezelfde wereldwijde 
 leverancier van gereedschappen 
hebben we ook het voordeel dat we 
in lijn blijven met de andere Volvo 
fabrieken op het vlak van 

upgrades, verbeteringen, enz.”
“Door gebruik te maken van 

dezelfde assemblagesystemen als 
in de Europese fabrieken, wor-
den de auto’s die in Chengdu wor-
den geproduceerd, gebouwd met 
dezelfde kwaliteit als de auto’s die 
van de band rollen in Gent, België, 
en Torslanda, Zweden”, aldus Gu. 

Voor de eindassemblage 
worden meer dan 400 

Atlas Copco elektrische 
en accugereedschappen, 

vaste moeraanzetters, 
controllers en software 
gebruikt. Draaimoment, 

precisie en betrouw-
baarheid zijn essentieel 
in het assemblagepro-

ces, waar elke verloren 
minuut in de productie-

lijn een aanzienlijk finan-
cieel verlies betekent.
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IN GESPREK MET DE CEO

Innovatie is cruciaal voor 
Atlas Copco. Hoe garan-
deert u een cultuur van 
innovatie? 

Voor een innovatieve cul-
tuur heb je enkele belangrijke 
ingrediënten nodig. Ten eer-
ste hoort elke innovatie een 
doel te hebben: het moet een 
nieuwe, betere oplossing bie-
den. Onze medewerkers kun-
nen innovatiever zijn door 
zich binnen de organisatie 
te bewegen. Onze interne 
vacatures spelen daarbij een 
belangrijke rol en zorgen 
ervoor dat mensen gemak-
kelijk een nieuwe uitdaging 
kunnen aangaan. Ook diver-
siteit is erg belangrijk. Een 
mix van mensen met diverse 
nationaliteiten, geslachten, 
leeftijden, en ervarings- en 
opleidingsniveaus bevordert 
een creatieve omgeving. Een 
ander belangrijk ingrediënt 
is dat je mensen de midde-
len geeft om nieuwe dingen 
te leren en hun ontwikkeling 
van competenties een duw in 
de rug geeft. Wij zijn er sterk 
van overtuigd dat het altijd 

INNOVATIE
INNOVATIE IS NIET ENKEL van toepassing op nieuwe producten, 
maar ook op service, logistiek en klantenrelaties. Ronnie Leten, 
CEO en president van Atlas Copco, praat over de voornaamste 
ingrediënten van een innovatieve cultuur, de kracht van digitali-
sering en de vijf prioriteiten voor duurzame, rendabele groei.
TEKST ATLAS COPCO  FOTO ATLAS COPCO

beter kan. En, last but not 
least, bevinden we ons dicht 
bij onze klanten en luisteren 
we zeer aandachtig naar hun 
uitdagingen en behoeftes. 
Welk type innovaties mogen 
we de komende jaren van 
Atlas Copco verwachten? 

Het kan gaan om innovatie 
op tal van terreinen: uiter-
aard in producten, maar ook 
op het vlak van service, pro-
cessen, logistiek, de toeleve-
ringsketen en klantenrelaties. 

De digitale wereld verandert 
snel. Nieuwe oplossingen die-
nen zich aan en de kostprijs 
van nieuwe materialen wordt 
aantrekkelijker, wat voor 
nieuwe kansen zorgt. “Heat 
to power”, zeg maar elektri-
citeit uit warmte, is een ter-
rein waarop we beslist nieuwe 
toepassingen zullen zien. Dit 
ligt in lijn met de globale inzet 

daarin gaan we ongetwijfeld 
een belangrijke rol spelen. 

Naam: Ronnie 
Leten.

Woont in: Stock-
holm, Zweden.

Gezin: vrouw, twee 
zonen en twee 
kleinkinderen. 

Vrije tijd: fietsen.
Focus op: In ons 

privéleven gaat 
de digitalisering 

razendsnel vooruit. 
Dat merken we ook 

op zakelijk vlak.

Een wereld van 
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“ Je hebt een rotsvaste organisatie 
nodig, die de klant altijd centraal stelt 
en gelooft dat het altijd beter kan.”
Ronnie Leten

Embedded Human Interface-programmeur Lisa Lindberg demonstreert mogelijkheden voor de integratie van nieuwe technische 
 producten en innovaties zoals intelligente brillen in assemblageoplossingen. 

Is Atlas Copco in zijn pro-
ductontwikkeling voldoen-
de ambitieus op het vlak van 

Uiteraard kan het altijd 
beter. We hebben op dit vlak 
al heel wat bereikt. Ik denk 
bijvoorbeeld aan de lancering 
van vele producten die de beste 

Qua competentie doen we voor 
niemand onder, maar uiteraard 
gaan we altijd een stap verder. 
We onderzoeken voortdurend 
de technologiemarkt om te 
zien wat beschikbaar is en om 
ervoor te zorgen dat we alles 
in het werk stellen om de beste 
oplossingen te bieden. 

Het klimaatverdrag van 
Parijs 2015 om de uitstoot te 
verminderen, is een goede 
zaak voor ons en sluit aan bij 

-
bruiken onze zeer succesvolle 
compressoren met variabele 
toerenregeling slechts de helft 
van de energie vergeleken 
met traditionele compres-

soren. Hoe meer we ervan 
installeren, hoe beter voor het 
milieu. 
Wat doet Atlas Copco om 
koploper op het gebied van 

 
Het is van belang dat we 

het potentieel van digitalise-
ring inzien. Ons aanpassen 
aan nieuwe werkmethoden 
is een dagelijkse uitdaging, 
dus moeten we klaar zijn voor 
verandering. Hoe gemak-
kelijker we veranderingen 
doorvoeren, hoe sneller ze 
aanvaard worden. De komen-
de jaren zullen veel bedrijfs-
processen een verandering 
ondergaan.
Wat zijn de uitdagingen 

en kansen op het vlak van 

De service business moet 
blijven groeien. We onder-
houden nog steeds niet zelf 
alle machines die we hebben 
verkocht en geïnstalleerd. 
De grootste uitdaging is de 
eigenaar te overtuigen. We 
moeten laten zien dat we veel 
meer waarde kunnen toe-
voegen als wij het onderhoud 
voor onze rekening nemen. 
Innovatie speelt ook hier een 

dankzij ons SMARTLINK 
systeem voor datamonito-
ring precies zien wanneer een 
compressor onderhoud nodig 
heeft. Dit geeft de klanten 

gemoedsrust en is voor beide 
partijen een win-winsituatie. 
De installatie werkt altijd 100 

juiste manier wordt onder-
houden. 
In 2015 presenteerde Atlas 
Copco een aantal priori-
teiten voor een duurzame, 
rendabele groei: innovatie, 
bedrijfsethiek, veiligheid 

vestigingen en competente 
teams. U had al vijf strategi-
sche pijlers. Welke rol spe-

Deze prioriteiten zijn een 
aanvulling op onze strategi-
sche pijlers en zorgen ervoor 
dat we op lange termijn com-
petitief, innovatief en ethisch 
gezond blijven. Een rendabele 
groei is misschien geen pro-
bleem voor één jaar. Maar om 
dit jaar na jaar te bereiken, 
heb je een rotsvaste organi-
satie nodig, die de klant altijd 
centraal stelt en gelooft dat 
het altijd beter kan. 



CONSTRUCTIE

De grootste zeebeving in de geschiedenis van Japan vond plaats op 
11 maart 2011. De tsunami die hierop volgde, verwoestte het oosten 
van Japan en kostte aan velen het leven. Tienduizenden mensen waren 
gedwongen hun huizen te verlaten om te ontsnappen aan de kernramp 
van Fukushima. Nu, vijf jaar later, wordt er volop gewerkt aan de 
wederopbouw van de regio. 
TEKST ANNA GULLERS  FOTO ROBERT GILHOOLY

HEROPBOUW  

TSUNAMI
na een 
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DE STAD RIKUZENTAKATA is een mooi voorbeeld 
van wederopbouw na de verwoestingen die de zeebe-
ving en de eropvolgende tsunami hebben aangericht. 
Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe gemeenschap 
met scholen, ziekenhuizen, een spoorstation, een win-
kelcentrum en een versterkte zeedijk. De vroegere 
inwoners woonden al die tijd in tijdelijke prefabwonin-
gen en hopen tegen 2018 terug naar huis te kunnen 
keren.

Bovendien wordt meer dan negentig hectare grond 
zeven tot elf meter verhoogd voor nieuwe woonpro-
jecten.

Het puin dat voor de aanleg van deze nieuwe zee-
dijken nodig is, wordt uit de omliggende heuvels 
gehaald. Uiteraard moet voor deze gigantische taak 
ongekend veel boor-, spring- en transportwerk verzet 
worden.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de 
joint venture tussen Japan Rock Engineering en Japan 
Blasting Technics. Samen doen deze bedrijven een 
beroep op zeven Atlas Copco tophammer boorinstal-
laties, allemaal PowerROC T35 en T45 modellen.

“Japan en de hele wereld hebben hun ogen op deze 
werf gericht”, zegt Takashi Sasada, sitemanager van 
Japan Rock. 

“We moeten dit project zo snel mogelijk tot een 
goed einde brengen. We zijn dan ook erg tevreden 
over de machines, waarmee we ondanks de lastige 
ondergrond goede en stabiele resultaten kunnen 
 boeken.”

Een nieuwe stad
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Atlas Copco laat  
klanten weten wanneer 

service vereist is en  
benadrukt hoezeer service 
bijdraagt aan een langere 

levensduur en een  
grotere efficiëntie.



TOEN NICO DELVAUX, president van 
Atlas Copco’s Compressor  Technique 
business area, de divisie Compres-
sor Technique Service in 2008 startte, 
maakte hij een sprong in het ongewisse. 
Met de oprichting van deze divisie veran-
derde het karakter van de service binnen 
Atlas Copco van reactief in proactief. Dit 
komt niet alleen de klanttevredenheid ten 
goede, maar ook de bedrijfsresultaten als 
geheel.

“We hadden blijkbaar een goede 
beslissing genomen, want sindsdien zijn 
er ook binnen de andere business area’s 
speciale servicedivisies opgericht”, zegt 
Delvaux. “Momenteel beschikt elke 

-
vicedivisie.”

Deze focus op service wordt wereld-
wijd doorgetrokken, van het distributie-

Shanghai, dat in 2014 als een aparte busi-
ness unit opstartte, via de divisie Industri-
al Technique Service in Groot-Brittannië, 
die klanten binnen de auto-industrie 
ondersteuning biedt, tot de geplande pro-
ductie van machines voor mijnbouw en 

Service is vandaag niet langer een reactieve onderneming, maar 
een van de strategische pijlers van Atlas Copco voor een rendabele 
groei. Nu kan elke business area rekenen op een proactieve 
servicedivisie om tegemoet te komen aan de behoeften van klanten.  
TEKST JOHN FRANK  FOTO THRON ULLBERG EN ATLAS COPCO

graafwerken met geïntegreerde systemen 
-

ter onderhoud mogelijk maken. 
Connectiviteit en data-analyse zijn 

nieuwe, onontgonnen gebieden binnen 
service, waarin Atlas Copco het voor-
touw neemt. Zo weten klanten op voor-
hand welk onderhoud nodig is en hoe 
degelijk onderhoud kan bijdragen tot een 

-
entie. Met andere woorden, betrouwbare 
service is goed voor de bedrijfsresultaten 
van de klant, maar ook voor het milieu.

“Het belang van onze serviceacti-
viteiten is aanzienlijk gestegen”, zegt 
Delvaux. “Tegenwoordig vormt dienst-
verlening een van onze vijf strategische 
pijlers voor rendabele groei.”

Delvaux herinnert zich goed dat hij 
bij de oprichting van de eerste service-
divisie in 2008 medewerkers vanuit het 
hele bedrijf aanwierf en zo een blauw-
druk voor anderen creëerde. “Binnen het 
bedrijf was er niets om op terug te val-
len om zo’n divisie op te richten. Er was 
geen geschiedenis, dus hebben we zelf 
geschiedenis geschreven”, vertelt hij.

SERVICE

DIENST
Tot uw

In 2008 luidde Nico Delvaux de over-
schakeling van Atlas Copco’s compressor 
service in van een reactieve naar een pro-
actieve onderneming om de klanttevre-
denheid te vergroten en bij te dragen aan 
de algemene bedrijfsresultaten.
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“We creëerden een algemene service-
strategie voor de business area”, legt hij 
uit. “Daarna richtten we ons op het ont-
wikkelen van het besef hoe belangrijk 
goede service is, niet alleen voor een goe-
de klanttevredenheid, maar ook vanuit 
zakelijk perspectief bezien.”

De divisie van Delvaux hanteerde een 
tactische aanpak in service. Hiervoor 
werd er op basis van marktpenetratie 
van het bedrijf in een bepaald land of een 
bepaalde regio of streek gekeken naar het 
aantal klanten dat een beroep deed op het 
bedrijf voor het onderhoud van hun com-
pressoren. Als Atlas Copco in een regio 
bijvoorbeeld 100 compressoren staan 
heeft, maar slechts de helft ervan zelf 
onderhoudt, bedraagt het penetratieper-
centage voor die markt 50 procent. Het 
streven werd om deze percentages aan-
zienlijk te verhogen met als uiteindelijk 
doel het onderhoud van elke verkochte 
compressor uit te voeren.

“Dankzij deze aanpak zag de ser-
vicedivisie duidelijk waar zich kansen 
aandienden voor het promoten van onder-
houdsdiensten. Hiervoor waren er speci-
ale serviceverkopers nodig, een functie die 
voor de oprichting van de servicedivisie 
nog niet bestond”, legt Delvaux uit. 

“Een typische klant met een perslucht-
installatie geeft zo’n 10 à 15 procent van 
de totale kosten uit aan de initiële inves-
tering, 10 à 15 procent aan onderhoud en 
70 à 80 procent aan energieverbruik”, 
zegt Delvaux. Serviceverkopers legden 
uit dat een regelmatig onderhoud van de 
compressor(en) een besparing zou ople-
veren in de 80 procent aan energiekosten 

doordat zo’n installatie consistent over 

Met andere woorden, kosten voor pre-
ventief onderhoud worden terugverdiend 
via lagere energiekosten. Niet onbelang-
rijk is ook het voordeel dat deze manier 
van werken biedt voor het milieu en alge-
meen duurzaam ondernemen.

“KLANTEN BEGREPEN de boodschap 
al vrij snel. De servicedivisie beleefde 
een groei in de activiteiten in de eer-
ste zes maanden”, herinnert Delvaux 
zich. Klanttevredenheidsonderzoeken 
leverden positieve feedback op: nog een 
bewijs dat de nieuwe proactieve aanpak 
in service goed scoorde bij de klanten.

Wanneer Atlas Copco nu het onder-
houd van compressoren wil binnenha-
len, is er een holistische aanpak nodig. 
“Als we instaan voor het onderhoud van 
een bepaalde machine in een compres-
sorruimte, willen we alle machines in 
die ruimte onderhouden”, zegt Delvaux. 
“Het bedrijf wil klanten ook uitleggen 
dat installaties met een onderhouds-
contract een hogere uptime bieden dan 
installaties waarbij ad hoc onderhoud 
wordt uitgevoerd. We kunnen de klant 
bewijzen dat hij een hogere uptime en 
een lagere Total Cost of Ownership zal 
hebben als hij de installatie aan ons toe-
vertrouwt”, zegt Delvaux. “We willen 
dat klanten ons als een partner zien die 
hun gemoedsrust biedt.”

Toen Markku Teräsvasara begin 2014 
president van de divisie Atlas Copco 
Mining and Rock Excavation Service 
werd, had de divisie sinds januari 2012 

“ Het belang van onze service  
business is sterk gestegen.”  
Nico Delvaux 

SERVICE

+� van de medewerkers 
van Atlas Copco is  
actief in service.
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een aparte winst- en verliesrekening. 
“Hoewel de divisie kon terugvallen op 
de roadmap die de divisie Compressor 
Technique Service had opgesteld, waren 
er diverse uitdagingen op het gebied van 
onderhoud van de installaties die werden 
ingezet in de mijnbouw- en rotsbooracti-
viteiten”, aldus Teräsvasara. 

KLANTEN ZORGEN bijvoorbeeld vaak 
zelf voor het onderhoud van dergelijke 
machines. Lokale onderhoudsbedrijven 
waren een ander punt van zorg. Over 
deze rivalen zegt Teräsvasara: “We moe-
ten de meest concurrerende leverancier 
op de markt zijn.” 

De divisie besloot zich te richten op 
diensten waarbij het bedrijf waarde kon 
toevoegen in plaats van een zoveelste 
leverancier in service te zijn. Dit bete-
kende dat de focus kwam te liggen op 
kernonderdelen van mijnbouw- en rots-
boringsmachines zoals rotsboren en 
draaieenheden, besturingssystemen, 
hydraulische componenten, gieken, 
boorarmen en aandrijvingen. 

Het gaat erom, klanten die hun eigen 
onderhoud regelen, te overtuigen naar 
Atlas Copco over te stappen. Teräsvasara 

De proactieve servicedivisie van Atlas Copco voert 
volledige audits bij persluchtinstallaties uit.

Markku Teräsvasara, President 
 Mining and Rock Excavation 
 Service division, is focused on 
fleet management. 

“ Je moet weten waar de 
installaties zijn, in welke 
staat ze zich bevinden en 
hoe ze worden gebruikt.”    
Markku Teräsvasara 
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zegt: “De enige manier om hen te over-
tuigen is hun te laten zien dat we een 

toevoegt.” 

-
-

-

MET INGANG VAN 2016 -

-
-

-
vangen een grotere hoeveelheid data die 
moeten worden gemonitord en geana-

-

-

-

-

Nico Delvaux

-

-

Een gemiddelde klant met een persluchtin-
stallatie geeft zo’n 10 à 15 procent van de 
totale kosten uit aan de initiële investering, 
10 à 15 procent aan onderhoud en 70 à 80 
procent aan energieverbruik.�+�+� 10—15%

Onderhoud

Initiële investeringen
10—15%

Totale kosten
70 —80%
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Nico Delvaux, president van Atlas Copco’s 
Compressor Technique business area.

“ We willen dat klanten ons 
als een partner zien die hun 
gemoedsrust biedt.”    
Nico Delvaux

fendheid van de onderhoudstechnici in 
het oplossen van problemen tijdens een 
eerste bezoek”, aldus Delvaux. 

Terwijl de divisies van Teräsvasara en 
Delvaux zich in één business area spe-
cialiseren, zorgt het nieuwe distributie-
centrum van Atlas Copco in Shanghai 
voor de logistieke ondersteuning van 
de business areas Compressor Techni-
que, Construction Technique en Indus-
trial Technique in Azië, aldus manager 
Lydia Tao van het distributiecentrum in 

Shanghai. “We moeten er zeker van zijn 
dat aan alle klantenbehoeften wordt vol-
daan en dat de prioriteiten onderling zijn 
afgestemd”, zegt Tao. Het centrum biedt 
ondersteuning aan acht lokale en meer 
dan twintig Zuidoost-Aziatische klan-
tencentra plus zes grote merken.

Bij een klantonderzoek naar de logis-
tieke dienstverlening, uitgevoerd door 
het distributiecentrum in Shanghai, 
kwam één belangrijk aandachtspunt naar 
voren: de opvolging van de status van 

 Connectiviteit is een term die 
in de toekomst steeds meer zal 
opduiken binnen de servicedivi-
sies van Atlas Copco. Hoe meer 
de divisies met machines van 
klanten zijn geconnecteerd, hoe 
efficiëntere diensten ze kunnen 
leveren. 

Nico Delvaux, President van 
Atlas Copco’s Compressor Tech-
nique business area, licht dit toe. 

“Voor een typische compres-
sor is na elke 4000 werkuren 
onderhoud nodig. Momenteel 
geeft deze compressor een waar-
schuwing wanneer deze periode 
is overschreden. Er gaat echter 
kostbare tijd verloren wanneer 
we op de klant moeten wachten 
om een onderhoud te plannen.”

Over de hele levensduur van 
de compressor stapelen dit soort 
vertragingen zich op en dit heeft 
een impact op de algemene wer-
kingsefficiëntie van de compres-
sor. Als deze compressor echter 
met de servicedivisie verbon-
den is, kunnen interventies voor-
af worden ingepland en vindt het 
onderhoud tijdig plaats.

Connectiviteit 
troef

44%
Het aandeel van de 

servicedivisies binnen 
de inkomsten van  

Atlas Copco.

�+�

bestellingen. Naar aanleiding hiervan 
zorgde het centrum voor een uitgebrei-
dere trackingmogelijkheid op de klan-
tenwebsite, aldus Tao. Voortaan kunnen 
klanten een bestelling online volgen van-
af het ogenblik dat het klantencentrum 
die boekt. Klanten kunnen de geschatte 
levertijd en andere belangrijke infor-
matie zien totdat de levering werkelijk 
plaatsvindt. Sinds het nieuwe online trac-
kingsysteem een ondersteunende functie 
op de website van het klantencentrum is, 

Aan de hand  
van een programma 

voor diversiteit wordt 
er gewerkt aan een be-
tere balans tussen man-

nen en vrouwen in de 
servicedivisies.
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is onze klanttevredenheid gestegen, zo 
vertelt Tao.

Het centrum in Shanghai maakt 
gebruik van de klassieke key perform-
ance indicators om zijn activiteiten te 
meten. Momenteel wordt er aan een nieu-
we KPI gewerkt die volgens klanten voor 
hen van cruciaal belang is: een tijdige 
levering van de volledige bestelling. Met 
andere woorden, wordt elk onderdeel van 
een bepaalde bestelling geleverd zoals 
beloofd?

BOVENDIEN VINDEN KLANTEN in 
Azië net zoals Atlas Copco de ecolo-
gische voetafdruk erg belangrijk. Om 
deze reden meet het distributiecentrum 
de CO2-uitstoot ten gevolge van activi-
teiten en transport. Voor de verzending 
wordt met de klant samengewerkt. Indien 

mogelijk wordt bijvoorbeeld geopteerd 
om goederen vanuit Europa over zee te 
vervoeren in plaats van een beroep te 
doen op last minute luchtvervoer. Binnen 
China wordt omwille van milieuover-
wegingen transport via trucks verkozen 
boven luchtvervoer. Dit betekent dat er 
veel op voorhand moet worden gepland 
en dat interne activiteiten moeten wor-
den afgestemd op de verwachtingen van 
de klant om last minute spoedleveringen 
te vermijden, zo zegt Tao.

Wat heeft de toekomst in petto voor de 
servicedivisies van Atlas  Copco? Voort-
zetting van het avontuur dat in 2008 
begon, zo zegt Delvaux. Hij beschouwt 
de vernieuwde focus op service als een 
deel van de “continue verbetering en  
continue ontwikkeling”.

Ervoor zorgen dat bestaande klanten 

“ We moeten er zeker van zijn dat aan alle klanten-
eisen wordt voldaan en dat de prioriteiten onderling 
zijn afgestemd.”  Lydia Tao

Lydia Tao, manager van het distributie-
centrum in Shanghai.

Het centrale 
servicecentrum in 
Shanghai bedient 

klanten in de Chinese 
en Zuidoost-Aziatische 

markt.
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steeds hoger ‘op de serviceladder klim-
men’, blijft essentieel. Dat zal steeds 
vaker gebeuren via connectiviteit met 
die klanten. Terwijl Teräsvasara het heeft 
over machines met geïntegreerde moni-
toring op afstand, kijkt Delvaux ook naar 
connectiviteit. 

BINNEN ZIJN business area merkt Del-
vaux hoezeer diensten van invloed 
zijn op het ontwerpproces van nieuwe 
machines. Anders dan vroeger worden 
compressoren nu ontworpen met onder-
houdsgemak in het achterhoofd. “Van-

EMILY PIENIAK, service engineer en 
Solihull teamleider bij Atlas Copco Tools 
in Groot-Brittannië, heeft dagelijks con-
tact met autobouwers die klant zijn. Haar 
team houdt de productie draaiende en 
helpt klanten om hun dagelijkse targets 
te halen. Hoe? Door dagelijkse rapporten 
over de machineprestaties te bezorgen. 

“De klant ziet waar problemen het 
vaakst voorkomen”, legt ze uit. Moge-

-
tor, een tool voor het opsporen en uitlezen 
van fouten. Klanten hebben ook toegang 
tot een zevendagen-dashboard om te zien 
waar de problemen in het productieproces 
precies ontstaan: in de software of het pro-
ductieproces zelf. Bovendien ontvangen 
ze wekelijkse rapporten met betrekking 
tot verliezen waardoor ze onderbrekin-
gen op de productielijnen kunnen vermin-
deren. 

Het team van Pieniak werkt nauw 
samen met klantenbeheer in wekelijkse 
vergaderingen. Volgens haar zorgen zulke 
vergaderingen voor een goede klantenon-
dersteuning en interactie met de klanten 
om de onderlinge relatie te versterken.

“Als team staan we dagelijks in voor 
klantenservice”, zegt ze. Het is een mooi 
voorbeeld van de proactieve serviceverle-
ning die Atlas Copco voorstaat. 

Onze klanten
zijn altijd  
één stap voor

Emily Pieniak, service engineer bij Atlas Copco Tools in Groot-Brittannië, heeft 
dagelijks contact met autobouwers die klant zijn. Klanten hebben toegang tot een 
zevendagen-dashboard en kunnen rapporten over de machineprestaties ontvangen.

daag de dag krijgt ontwerpen met het oog 
op service grote prioriteit”, zegt hij.

Via verbindingen met grote compres-
sorinstallaties komt er voortdurend een 
grote hoeveelheid informatie binnen 
bij service, die vervolgens kan worden 
doorgegeven aan de ontwerpteams opdat 

-
ter en onderhoudsvriendelijker worden 
gemaakt, zo voorspelt Delvaux. “Een 
langetermijnvisie is dat compressoren 
mogelijk meer aan zelfdiagnose gaan 
doen. Wanneer er een probleem is, pro-
beert de compressor dit zelf op te lossen 

en vraagt hij eventueel een andere com-
pressor in dezelfde ruimte om zijn taken 
over te nemen. Of de compressor stuurt 
automatisch een aanvraag voor  service 
door en wij sturen automatisch een 
onderhoudstechnicus erop af”, zegt hij. 

DAT IS EEN GROOT VERSCHIL met 
2008, maar Delvaux verwacht dat Atlas 
Copco dit toekomstbeeld volledig gaat 
omarmen en bevorderen. “We zijn een 
toonaangevend bedrijf op het vlak van ser-
vice en we zijn bovendien een trendsetter 
in nieuwe servicestrategieën”, zegt hij. 
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ALLES LOOPT  
OP ROLLETJES

Gigant Trenkamp  
 Gehle GmbH 

  Gevestigd in Dinklage, Duitsland.
  Meer dan 500 servicecentra in 
Europa.
  Opgericht in 1953, behoort tot de 
Krone groep sinds 2013.

Wilfried Kampen, process optimizer bij 
Atlas Copco, bespreekt montagetech-
nieken met ingenieur Tobias Krieg van 
Gigant.

SERVICE

DE DUITSE assenproducent Gigant Tren-
kamp & Gehle GmbH vertrouwt sterk op 
de expertise in assemblagetechniek en 
de proceskennis van Atlas Copco bij het 
opstarten en onderhouden van de produc-
tie van industriële assen.

Dankzij een nauwe samenwerking met 
inbegrip van simulatietesten in de ont-
wikkelingsfase en een interactief proces 
voor de selectie van gereedschappen, 
slaagde Gigant erin om productieproces-
sen snel aan te passen en tegelijk de nodi-

uitdagingen het hoofd te bieden.
Tobias Krieg is teamleider voor ont-

wikkeling en testen bij Gigant in Dinkla-
ge, Duitsland. Samen met zijn team leidt 

hij nieuwe productontwikkelingen in goe-
de banen: van onderzoek, testen en pro-
cesvalidatie tot een proof of concept. Het 
team stelt alles in het werk om beloften na 
te komen en aan vereisten te voldoen.

 “Vandaag de dag hebben we een gron-
dige kennis van montagetechnologie en 
procesoptimalisatie”, zegt hij. “Die ken-
nis hebben we grotendeels verworven 
dankzij een open dialoog en een voortdu-
rende kennisuitwisseling met de experts 
van Atlas Copco.”

De internationale markt vraagt 
betrouwbare bevestigingsoplossingen 
voor assen die weinig tot geen onderhoud 
vergen, aldus Krieg. 

Nieuwe ontwikkelingen gaan tegen-

woordig razendsnel. Ook als een pro-
ductieproces al geïmplementeerd is, 
moeten de technici snel kunnen ingrij-
pen als er ondanks de beste voorbe-
reidingen storingen optreden bij het 
plaatsen van een nieuw product op de 
productielijn. 



Door machines op afstand te monitoren, zorgt het 
intelligente Atlas Copco iACCESS systeem voor een 
verbeterde uptime, bewaking en veiligheid voor klanten 
die machines huren.

De iACCESS modules voor monitoring 
op afstand helpen bedrijfsmiddelen 
op te volgen, onderhoud te plannen en 
verbruikswaarschuwingen te perso-
naliseren. Zo monitort en rapporteert 
iACCESS bijvoorbeeld de temperatuur, 
de druk, het brandstofpeil, de motor-
belasting en het aantal draaiuren.

iACCESS stelt ogenblik-
kelijk de servicemonteur 
in kennis.

Het systeem biedt 24/7 ondersteu-
ning op elke locatie. Telkens wan-
neer een gemonitorde parameter een 
bepaald bereik overschrijdt, wordt er 
een alarm gegenereerd. 
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Monitoring op afstand
drijft productiviteit op
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iACCESS is een afkor-
ting voor Intelligent 

 Atlas Copco Equipment 
Satellite System.



VACUÜMTECHNOLOGIE speelt een 
hoofdrol bij de productie van allerlei 
onmisbare producten in onze moderne 
wereld. Van mobiele telefoons tot lap-
tops, van geneesmiddelen en chemica-
liën tot auto’s ... voor allerhande zaken 
wordt bij de productie een beroep gedaan 
op een of andere vacuümtechniek.

Eenvoudig uitgelegd ontstaat een 
vacuüm door lucht en andere gassen aan 
een gesloten omgeving te onttrekken. Zo 
worden niet alleen onzuiverheden verwij-
derd, maar ontstaat er ook een lagedruk-
werkruimte die ideaal is voor bepaalde 
productie- en industriële processen. 

Bij de productie van de halfgeleiders die 
tegenwoordig in de meeste elektronische 
apparaten worden gebruikt, wordt gebruik-
gemaakt van vacuüm om de zuiverheid 
van procesgassen te kunnen verzekeren. 
Daarnaast worden lagedrukomgevingen 
die door vacuümpompen worden gecre-
eerd, gebruikt voor allerlei toepassingen, 
van productverpakking tot verwerking van 
petrochemicaliën, ontgassing van metalen 

en creatie van optische coatings op glas. 
De wereldwijde vacuümmarkt is goed voor 
zo’n 6 miljard USD. 

Atlas Copco ontwikkelt al ruim 20 jaar 
geavanceerde vacuümoplossingen. In 
2013 verhoogde het bedrijf aanzienlijk 
zijn investeringen op dit terrein met de 

een Britse technologie- en marktleider 
in geavanceerde vacuümproducten en 
gasreinigingsoplossingen. Met Edwards 
als basis richtte Atlas Copco in 2014 een 
nieuwe divisie op: Vacuum Solutions. 
Sindsdien is het serviceaanbod enorm 
uitgebreid. 

“We maken er geen geheim van dat we 
koploper in de vacuümmarkt willen zijn 
en we hebben een strategie om dat doel 
waar te maken, zowel organisch door 
de bestaande activiteiten van Edwards 
uit te breiden, als via overnames”, legt 

Vacuum Solutions. 
Een bedrijf dat een beroep doet op de 

producten van de nieuwe divisie Vacuum 

  HOGE  
PRESTATIES

Lage druk, 

Sinds de oprichting in 2014 heeft Atlas Copco’s divisie 
Vacuum Solutions een snelle groei doorgemaakt. De 
divisie levert nu uitstekende producten, onderdelen en 
service aan klanten in tal van bedrijfstakken.
 TEKST ATLAS COPCO  FOTO ATLAS COPCO EN GETTY IMAGES
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Vacuümcomponenten worden veel-
vuldig gebruikt in analytische appa-
raten zoals oppervlakteanalyzers en 
elektronenmicroscopen.
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Solutions, is Cook Medical, ’s werelds 
grootste niet-beursgenoteerde produ-
cent van medische hulpmiddelen. Cook 
Medical nam onlangs negen gemotori-
seerde chemische droogloperpompen in 
ontvangst voor sterilisatiedoeleinden. 
De nieuwe pompen worden ingezet voor 
de sterilisatie van alle in de VS geprodu-
ceerde Cook-producten tijdens een pro-
ces waarin ethyleenoxide wordt gebruikt. 
Gezien het grote aantal producten dat 
dagelijks wordt verwerkt, is een hoge 
uptime cruciaal. De grondige kennis van 
Atlas Copco op dit toepassingsgebied was 
van doorslaggevend belang voor Cook 

Medical. Sterilisatie met ethyleenoxide is 
een zeer gevaarlijk proces, maar de EDP-
pompen van Edwards zijn ontworpen, 

oog op veiligheid en betrouwbaarheid.
Een andere trouwe klant is de Ato-

mic Energy Authority van het Verenigd 
Koninkrijk, waaraan Atlas Copco meer 
dan 500 drooglopende scrollvacuüm-
pompen heeft geleverd voor gebruik in 
de Science and Technology Facilities 
Council (STFC) en het Culham Cen-
tre for Fusion Energy. De nXDS en 
XDS drooglopende scrollpompen van 
Edwards zijn voor tal van algemene 

Een vacuüm ontstaat door lucht en andere 
gassen aan een gesloten omgeving te ont-
trekken. Het gebruik van vacuüm is cruci-
aal voor zeer uiteenlopende toepassingen 
in productie- en analyseprocessen van 
alledaagse producten zoals koplampen 
voor auto’s, mobiele apparaten en genees-
middelen. 

FOTO: BØRTH AADNE SÆTRENES, GETTY IMAGES

FOTO: HITOMICHI TANAKA/EYEEM, GETTY IMAGES
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toepassingen in de laboratoria van STFC 
in gebruik en worden bovendien ingezet 

Sinds de start in 2014 heeft Atlas  Copco 
de divisie Vacuum Solutions aanzien-

Amerikaanse bedrijf voor vacuümdien-
sten IVS in 2015 heeft Atlas Copco de 
service naar klanten uitgebreid, voor-

januari 2016 heeft Atlas Copco Capitol 
Vacuum Parts overgenomen, een Ame-
rikaanse leverancier van onderdelen 
en service voor vacuümpompen, waar-
door het bedrijf nu over een nog groter 

Deel uitmaken 
van Atlas Copco
“De voorbije twee jaar waren fan-
tastisch! We waren getuige van 
nieuwe productlanceringen, over-
names en een nieuwe werkstruc-
tuur. Ik kijk uit naar de prachtige 
jaren die ons te wachten staan, nu 
onze mensen sinds de recente her-
structurering een grotere verant-
woordelijkheid met een duidelijke 
strategie in handen hebben.”

Sivabalan 
Alagar, 
salesmanager, 
Chemical & 
Process, India

“Bij het Scientific OEM-team is er 
niets veranderd in onze benadering 
van klanten. Wel is er voortaan 
een meer gestructureerde aan-
pak voor de ontwikkeling van de 
nieuwe technologie. Dat is immers 
van essentieel belang als we wil-
len groeien.” 

Iva 
Jungwirthová, 
key account 
manager, 
Czech Republic

“Voor mij was het spannend en 
uitdagend tegelijk: een nieuwe 
organisatie, nieuwe functie, nieuw 
team, met veel kansen en dyna-
miek, en veel nieuws om te leren! 
Ik hoop op meer synergieën en 
communicatie binnen Atlas Cop-
co wereldwijd om zo meer over 
het bedrijf en de mensen te leren 
en een geïntegreerd platform van 
talenten binnen de groep te ver-
krijgen.”

Shirley Zhang, 
hoofd Global 
Talent, 
Learning & 
Development, 
China 

-

in 2015 heeft Atlas Copco ook toegang 
gekregen tot DC-plasmatechnologie, die 
vaak wordt toegepast door Aziatische 

In november 2015 heeft Atlas  Copco 
een overeenkomst gesloten voor de 
overname van het Zwitserse Oerli-

zeer gespecialiseerde medewerkers en 
een rijke geschiedenis, waarmee Atlas 
 Copco zijn technologieplatform zal kun-

“ We maken er geen geheim van  
dat we koploper in de vacuümmarkt 

 

Geert Follens, president van de divisie Vacuum Solutions

“

FOTO: WESTEND61, GETTY IMAGES
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De oplossingen van dit bedrijf worden 
gebruikt voor het creëren van stofvrije 
cleanroomomgevingen voor toepassin-
gen in de automotive en metaalbewer-
kingsindustrie, coating van microchips en 
productie van analytische instrumenten. 

De geslaagde combinatie van de gron-
dige kennis van compressoren binnen 
Atlas Copco en de nieuw verworven ken-
nis van vacuümtechnieken heeft al enke-

opgeleverd.
In april 2015 werd een innovatieve 

schroefvacuümpomp met olie-injectie 
gelanceerd, die gebaseerd is op Atlas 
Copco’s compressortechnologie en door 
vacuümingenieurs is ontworpen om top-
prestaties te leveren bij werkdrukken die 
gangbaar zijn binnen industriële toepas-
singen. Het product wordt gebruikt door 
bedrijven zoals Valentin Traiteur, een 
Frans voedselverwerkingsbedrijf dat 

Sinds de oprichting in 2014 heeft Atlas Copco de divisie 
 Vacuum Solutions aanzienlijk uitgebreid. 

voeding in vacuümverpakking levert. 
Door de bestaande pompen door één 
enkele vacuümpomp te vervangen, kon 
het bedrijf zo’n 35 procent aan energie 

Dankzij een milieubewuste benade-
ring slaagde de divisie Vacuum Solutions 
erin meer duurzame oplossingen voor 
klanten te ontwikkelen. Onlangs werden 
in een R&D-afdeling van onderzoeks-
instituut IMEC een gasreinigingsinstal-
latie en vacuümpomp geïnstalleerd. Het 
afgenomen verbruik in de milieuvrien-
delijke modus werden geregistreerd met 
een datalogger. Wat betreft de gasreini-
ging, de verwijdering van schadelijke 
restproducten, werd een vermindering 
van 90 procent in het brandstofgasver-
bruik in de milieuvriendelijke modus 
vastgesteld. Dat kwam neer op een totale 
besparing in brandstofgas van bijna 20 
procent voor de hele faciliteit. 

De divisie Vacuum 
Solutions van Atlas 
Copco

  Opgericht in 2014 naar aanleiding 
van de overname van Edwards, 
wereldleider in vacuümtechnologie.
  Gevestigd in Crawley in het Ver-
enigd Koninkrijk.
  Verdere uitbreiding met de over-
name van IVS (2015), Apsys (2015) 
en Capitol Vacuum Parts (2016).

De GHS VSD+-vacuümpomp in  
actie tijdens moeilijke industriële  
processen. Tegenwoordig zijn zulke 
vacuümpompen te vinden bij een  
Amerikaanse aerospaceproducent,  
een Algerijnse fabriek voor kaas-
verpakkingen en een Braziliaanse 
 bottelarij.
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BIJ ATLAS COPCO zijn talent en compe-
tenties niet aan landgrenzen gebonden. 
Deel uitmaken van het Atlas Copco team 
betekent deel uitmaken van een bedrijf 
waarin het delen van kennis en ervaring 
op waarde wordt geschat. Voor getalen-
teerde en gemotiveerde medewerkers is 
er altijd een manier om kennis te maken 
met nieuwe business area’s, functies en 
landen. Dankzij deze troef krijgen alle 

Een groot voordeel van werken voor een internationaal bedrijf 
is de kans om in een ander land te werken en wonen. De interne 
jobmarkt van Atlas Copco zorgt ervoor dat elk individu de 
gelegenheid krijgt om wereldwijde werkervaring op te doen.
TEKST SUSANNA LINDGREN  FOTO ATLAS COPCO

INTERNE JOBMARKT

medewerkers de kans om wereldwijd kan-
sen te grijpen en zich kandidaat te stellen 
voor elke positie die aansluit bij hun pro-

-
termijnopdracht, een lokale positie of een 
internationale opdracht ... keuze te over! 

Maak kennis met twee collega’s die via de 
interne jobmarkt de kans hebben gegre-
pen om nieuwe oorden te verkennen.

Verbreed je  
HORIZON

Elke gekwalificeerde 
medewerker krijgt tal 
van jobmogelijkheden 
verspreid over de 
hele wereld.
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VIA DE INTERNE jobmarkt 
van Atlas Copco voerde Zhao 
Yu vijf verschillende opdrach-
ten in vier steden in thuisland 
China uit. Ondertussen rijpte 
het idee om op een dag naar 
het buitenland te verhuizen. 

“Toen er in de interne job-
markt een vacature voor de 
functie van controller in Rock 
Hill langskwam, waagde ik 
mijn kans. Ik kreeg de baan”, 
aldus Zhao tijdens een tele-
foongesprek vanuit Groot-
Brittannië, waar hij deze week 
een lokale afdeling van Atlas 
Copco bezoekt.

Door een vertraging met de 

trein werd het interview een 
beetje uitgesteld. “Het kost 
altijd wat tijd om aan een 
nieuw systeem te wen-
nen en dit is mijn eer-
ste bezoek aan het 
Verenigd Konink-
rijk”, lacht hij. 

Naar de Ver-
enigde Staten ver-
huizen in 2011 was 
tegelijk een grote uitda-
ging en een spannende erva-
ring, zowel professioneel als 
privé gezien. 

“De kinderen, die toen 4 
en 7 waren, hebben zich het 
snelst aan ons nieuwe leven 

aangepast”, vertelt hij. “Onze 
zoon is gek op American foot-

ball en ondertussen een 
grote fan van de Pan-

thers, het NFL team 
in Charlotte, North 
Carolina, waar we 
wonen.” 

Werken in de VS 
is heel anders dan de 

bedrijfscultuur die hij 
in China gewoon was. Na 

17 jaar in een bloeiende Chi-
nese economie en werken met 
jonge en dynamische collega’s 
alsook de nieuwste technolo-
gie, was South Carolina iets 
compleet anders.

“ Ik raad iedereen aan om 
hetzelfde te doen, om die 
unieke kans die de interne 
jobmarkt biedt, met beide 
handen te grijpen.”
Zhao Yu

“Hier voeren ze nog altijd 
papieren controles uit. Dat 
had ik niet verwacht”, zegt 
hij. “Ook al was er moderne 
technologie voorhanden, op 
bepaalde vlakken heerste er 
een vrij conservatieve hou-
ding ten opzichte van veran-
dering. Maar tegelijkertijd 
was het geweldig om in een 
organisatie te kunnen werken 
met een meer vlakke en gelij-
ke structuur dan de typische 
Chinese werkstructuren.”

Het feit dat hij onlangs zijn 
opdracht verlengd heeft, is het 
bewijs dat hij ervan geniet om 
een nieuwe cultuur te leren 
kennen en te beleven.

“Ik raad iedereen aan om 
hetzelfde te doen, om die 
unieke kans die de interne job-
markt biedt, met beide handen 
vast te grijpen”, zegt Zhao. “Ik 
wachtte tot er een manage-
mentfunctie vrij was, maar ook 
medewerkers met minder erva-
ring kunnen via de Atlas Cop-
co jobmarkt hun kans wagen 
voor een buitenlandse opdracht 
van enkele maanden.” 

INTERNE JOBMARKT

DE INTERNE 
JOBMARKT

 HET IDEE om elke job-
kans binnen de groep 
beschikbaar te maken 
voor elke gekwalifi-
ceerde medewerker 
wereldwijd, was zo’n 
20 jaar geleden een 
grote uitdaging. Van-
daag behoort het tot 
de bedrijfscultuur. De 
interne jobmarkt is dan 
ook veel meer dan een 
overzicht van alle open-
staande vacatures. Het 
is gebaseerd op een 
sterk geloof in de per-
soonlijke motivatie van 
elke medewerker om 
zich te ontplooien, als-
ook op de overtuiging 
dat Atlas Copco baat 
heeft bij gemotiveerde 
medewerkers die hun 
prestaties en zichzelf 
willen verbeteren. 

Zhao Yu ging in 1994 bij Atlas Copco aan de slag in 
Wuxi, China. Na verschillende functies in China zette 
hij zijn loopbaan voort in de Verenigde Staten. Een jaar 
geleden begon hij aan zijn tweede buitenlandse  
opdracht als Divisional Controller van de divisie  
Medical Gas Solutions in Rock Hill, South Carolina.

Coming to
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TOEN PETRA Grandinson bij 
Atlas Copco ging werken, had 
ze al vele jaren werkervaring 
opgedaan in zowel grote als 
kleinere bedrijven. “Ik 
wilde voor een inter-
nationaal bedrijf 
werken dat me de 
kans zou bieden om 
mezelf te ontplooi-
en in een internatio-
nale omgeving”, zegt 
ze. “Ik ben ook blij met de 
manier waarop Atlas Copco 
medewerkers aanmoedigt om 
initiatief te nemen. Dat werkt 

stimulerend op persoonlijk en 
zakelijk vlak.” 

Haar ambitie om in het bui-
tenland te werken, was een 

bewuste carrièrekeuze. 
De vacatures waar-

voor ze zich via de 
interne jobmarkt 
kandidaat stelde, 
moesten dan ook 

in het beste geval 
aan drie voorwaar-

den voldoen. Ze zocht een 
managementfunctie in pro-
ductie of aftermarket en wilde 
graag in een nieuwe business 

area werken, aangezien ze al 
enkele jaren voor de business 
area Industrial Technique had 
gewerkt. En als het enigszins 
mogelijk was, moest het een 
functie in China of India zijn. 
De baan in Nanjing voldeed 
aan al deze drie criteria. 

Naar het buitenland verhui-
zen was een keuze die invloed 
op het hele gezin had. China is 
ver weg van familie en vrien-
den in Zweden. “Maar toen 
eenmaal de knoop was door-
gehakt, zagen we het allemaal 
positief”, zegt Grandinson. 

Richting China 
Toen Petra Grandinson in 2006 aan de slag ging bij Atlas Copco 
Zweden, was een van haar ambities om in het buitenland te werken.  
In 2012 verhuisde ze met haar gezin naar China. Onlangs aanvaardde 
ze een nieuwe functie als general manager voor Atlas Copco (Nanjing) 
Construction and Mining Equipment Ltd. Voor haar en haar gezin 
betekent dat nog drie boeiende jaren in Nanjing. 

“ Ik wilde voor een internatio-
naal bedrijf werken dat me de 
kans zou bieden om mezelf te 
ontplooien in een internationale 
omgeving.”
Petra Grandinson

Volgens de Chinese dierenriem 
is 2016 het jaar van de aap. Een 
aap is ambitieus, avontuurlijk 
en geknipt voor een carrière in 
bijvoorbeeld engineering. Een 
omschrijving die zeker past bij 
deze twee collega’s. 

“Het hele gezin woont hier 
graag, zowel mijn kinderen als 
mijn man, die nu een nieuwe 
taak als huisvader heeft. Toen 
ik de promotie kreeg, hebben 
we met het hele gezin beslist 
om nog een beetje langer te 
blijven.”

Een interne jobmarkt is 
niet een uniek gegeven bin-
nen bedrijven. Maar volgens 
Grandinson is de manier 
waarop die binnen Atlas Cop-
co werkt, wel uniek.

“Het meest opmerkelijke 
is dat elke vacature bij Atlas 
Copco beschikbaar is op de 
interne jobmarkt. Elke kan-
didaatstelling wordt profes-
sioneel afgehandeld. Voor alle 
functies waarvoor ik me kan-
didaat stelde, en ook voor de 
functies die ik niet heb gekre-
gen, ontving ik snelle feed-
back die me aanspoorde om 
een volgende keer opnieuw 
mijn kans te wagen. Dat heeft 
me geholpen, te bereiken waar 
ik nu ben.” 
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TEAMWORK
MET TESLA
De missie van Tesla is om de wereldwijde overstap naar 
duurzaam transport te versnellen. De missie van Atlas Copco 

 
 

TEKST SUSANNA LINDGREN  FOTO TESLA MOTORS
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De vleugeldeuren 
maken het mak-

kelijk om achterin 
in en uit te stap-
pen, zelfs op een 
krappe parkeer-
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aanwezig zijn, van het 17-inch aanraak-
scherm tot de wielen”, vertelt Jagat. “En 
dan hebben we het nog niet over alle 
printplaatconnectoren en het testen van 
alle verbindingen in het lab.” 

In de motorvoertuigindustrie wor-
den, met het oog op een optimale kwa-
liteit, zeer geavanceerde elektrische 
gereedschappen gebruikt voor alle klasse 
A-verbindingen. Als een A-verbinding 
het laat afweten, kan dit een impact heb-
ben op de bestuurder maar ook op ande-
re personen en voertuigen in de nabije 
omgeving. Daarom is alleen de allerbeste 
kwaliteit goed genoeg.

“Een voertuig bestaat uit meer dan 
200 kritieke verbindingen. Wij garande-
ren 100 procent traceerbaarheid voor elk 
daarvan”, zegt Jagat. “Informatie zoals 
draaimoment, hoek en resultaat, maar 
ook datum en tijdstip, worden opgeslagen 
in ons toolsNET systeem voor alle ver-
bindingen die met Power Focus en Power 
Macs gereedschappen gemaakt zijn.” 

MET INBEGRIP van de verkoop van het 
nieuwste model, Model X, produceerde 
Tesla in 2015 zo’n 50.000 auto’s. 

“Tesla is een partner met wie we kun-
nen meegroeien”, zegt Jagat. “We zagen 

Over Tesla 
 Tesla Motors is in 2003 

opgericht door een aantal 
ingenieurs in Silicon Valley, 
VS, die wilden bewijzen dat 
elektrische auto’s beter zijn 
dan benzine-auto’s. De Tes-
la Roadster was de eerste 
volledig elektrische sport-
wagen. Tussen 2008 en 
2012 zijn er 2400 Roadsters 
geproduceerd. Het Model S, 
de eerste elektrische sedan 
ter wereld, werd in 2012 
gelanceerd. De platte accu 
met een bereik van 426 
km is in het chassis geïn-
tegreerd en bevindt zich 
onder de cabine, waardoor 
de auto een laag zwaarte-
punt heeft. Dit zorgt voor 
een goede wegligging en 

dito rijgedrag. De opvol-
ger van Model S is 

Model X, een 
cross-over 
SUV.

de jaarlijkse productie van Tesla stij-
gen van 15.000 naar 50.000 auto’s. Atlas 
Copco is een wereldwijde leverancier en 
ongeacht op welke locatie of in welk land 
Tesla een productie start, kunnen we pre-
cies dezelfde oplossing aanbieden. Met dit 
soort partnerschap kunnen we samen met 
hen in al onze processen meegroeien, ook 
wanneer de jaarlijkse productie van Tesla 
van 50.000 naar 100.000 auto’s stijgt.” 

Tesla heeft plannen om de huidige pro-
ductie van Model S en Model X voertui-
gen op te voeren, en wil een nieuw model 
lanceren waarmee het merk een breder 
publiek wil aantrekken. 
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“ Een auto bestaat uit meer dan 200 kritische 
verbindingen. Wij garanderen 100 procent 
traceerbaarheid voor elk daarvan.” 
Elvis Jagat

dan benzine-auto’s. De TesTT -
la Roadster was de eerste 
volledig elektrische sport-
wagen. Tussen 2008 enTT
2012 zijn er 2400 Roadsters 
geproduceerd. Het Model S, 
de eerste elektrische sedan
ter wereld, werd in 2012 
gelanceerd. De platte accu 
met een bereik van 426 
km is in het chassis geïn-
tegreerd en bevindt zich 
onder de cabine, waardoor 
de auto een laag zwaarte-
punt heeft. Dit zorgt voor 
een goede wegligging en

dito rijgedrag. De opvol-
ger van Model S is 

Model X, een 
cross-over 
SUV.
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Universiteit van Taubaté São Paulo

TANDHEELKUNDIG  
CENTRUM PAKT  
WATERTEKORT AAN

De dichtstbevolkte staat in Brazilië blijft kampen met een ern-
stig watertekort. Daarom heeft een tandheelkundig centrum 

besloten om actie te ondernemen. Het resultaat is een fors  
gekrompen waterrekening en minder milieuvervuiling.  

TEKST BILL HINCHBERGER  FOTO GETTY IMAGES

HET WATERTEKORT in de Braziliaan-
se staat São Paulo neemt dramatische 
vormen aan. In Taubaté, een stad met 
250.000 inwoners op zo’n 150 km ten 
noordoosten van de hoofdstad (ook São 
Paulo genaamd), wordt de situatie zo ern-
stig dat sommige inwoners gewone kle-
ding naar de stomerij brengen om thuis 
de wasmachine niet te hoeven gebruiken. 

De overheid zal de handen uit de mou-
wen moeten steken, maar ondertussen 
besloot de tandheelkundige afdeling 
van de Universiteit van Taubaté (Unitau) 
dat het hoog tijd was om zelf in actie te 
komen.

Unitau beschikt over een tandheelkun-
dig centrum met 80 volledig uitgeruste 

posten, waar studenten lokale inwoners 
behandelen. Met de oude vloeistofring-
pompen verdween er dagelijks zo’n 4000 
liter water in de afvoer. “We moesten 
actie ondernemen”, zegt Valério Costa, 
coördinator van het tandheelkundige 
centrum.

Unitau verving het oude hydraulische 
systeem door twee vacuümpompen.

Plots daalde de maandelijkse waterreke-
ning van het centrum van ruim 1000 euro 
naar minder dan 100 euro. Ook de elektri-
citeitsfactuur daalde met 30 procent.

De vacuümpompen zorgen niet alleen 
voor minder waterverbruik maar ook 
voor minder milieuvervuiling. Zo is er 
voortaan een geringer risico op besmet 

grondwater. Besmetting was eerst wel 
mogelijk door de aanwezigheid van bacte-
riën in het afvalwater. “Naast de aanzien-
lijke besparingen draagt het Atlas Copco 
systeem bij tot een gezond afvalbeheer 
en daardoor ook tot een beter behoud van 
het milieu”, aldus José Carlos dos Santos, 
salesmanager bij Atlas Copco.

De beslissing van Unitau om met Atlas 
Copco samen te werken, kwam niet uit de 
lucht vallen. Het tandheelkundige cen-
trum installeerde 20 jaar geleden al een 
Atlas Copco luchtcompressor. Iedereen 
is het erover eens dat deze compressor 

-
cent vertrouwen in het merk Atlas Cop-
co”, zegt Costa.  

 Afdeling voor tandheel-
kunde van de Universiteit 
van Taubaté (Unitau)
Locatie: Taubaté, Brazilië, 
op zo’n 150 km ten noord-
oosten van São Paulo
Opgericht: in 1973, tijdens 
een fusie met meerdere 
lokale universiteiten
Activiteit: tandheelkundig 
centrum waar studenten 
plaatselijke inwoners behan-
delen
Installatie: twee Atlas Cop-
co vacuümpompen
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DE BESTE LUCHT  
voor het beste bier

LUCHT VOOR BIER

Het moderniseren van de compressorruimte kan een 
 winstgevende investering zijn, aangezien compressoren in 

de meeste industrieën een groot deel van de energierekening 
voor hun rekening nemen. Drie brouwerijen zetten de stap.

TEKST ATLAS COPCO  FOTO ATLAS COPCO EN GETTY IMAGES
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Perslucht vervult een belangrijke rol in elke fase van de bierproductie. Brouwerijen over de hele wereld, van kleinere zoals Deep 
Ellum tot grote producenten zoals SABMiller, doen een beroep op machines van Atlas Copco.

BINNEN DE INDUSTRIE wordt er heel 
veel gebruikgemaakt van perslucht. 
Niet verwonderlijk is dat het ook een van 
de grootste energieverbruikers is. Een 
besparing in persluchtsystemen kan dus 
een grote impact hebben op de kosten en 
het milieu. 

Dit werd aangetoond bij Browar 
-

e 
eeuw het levenslicht en behoort nu tot 
Kompania Piwowarska, een deel van de 
internationale brouwerijgroep SABMil-
ler, die drie grote Poolse brouwerijen 
omvat. 

Bij de productie van bier speelt pers-
lucht een belangrijke rol. Perslucht 
wordt immers in elke fase van het proces 
gebruikt, van het beluchten van het wort 
en water tot het vervoer van het bier. De 
recente modernisering van de compres-

goed voorbeeld van hoe een investering 
in nieuwe installaties de bedrijfsresul-
taten ten goede komt. De upgrade naar 
een geavanceerde faciliteit resulteerde 
in 30 procent minder energieverbruik en 
een bekroonde oplossing. Het concept 
bestaat uit meerdere groepen compres-
soren, die elk de vereiste hoeveelheid 

perslucht leveren in de diverse stappen 
van het productieproces. Voor een geop-
timaliseerd energierendement instal-
leerde de brouwerij ook een systeem om 
de warmte terug te winnen die tijdens het 
persluchtproces vrijkomt. Die warmte 
wordt vervolgens gebruikt om de werk-

Voor de oprichters van de microbrou-
werij Deep Ellum Brewing Company, 
een producent van ambachtelijk bier in 

drukken. De kleine brouwerij wilde ook 
graag een kleinere, stille compressor.

“We hebben geen ruimte te veel en 
daarom is het kleine vloeroppervlak van 

John Reardon, de oprichter van het bedrijf. 

plaatsten hem in de hal waar mensen 

compacte formaat staat hij niet in de weg 

Niemand heeft er last van.”

kocht het bedrijf een Atlas Copco scroll-
luchtcompressor voor de productie van 

AWARD VOOR  
ENERGIEBESPARING

Browar Ksi cy in Tychy, 
Polen, voegde zich onlangs 
bij een select groepje bedrij-
ven die een certificaat voor 
energiebesparing in ont-

vangst mochten nemen. 
De zogenaamde witte 
certificaten worden uit-
gereikt door de Poolse 
energietoezichthouder. 
De modernisering van 
de brouwerij in Tychy in 
samenwerking met Atlas 
Copco resulteerde in een 
energiebesparing van 
bijna 30 procent.
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nergens”, zegt Reardon. “Al onze machi-
nes hebben olievrije lucht nodig, van het 
vooraf vacuüm maken van vaten in de 
vatenvuller tot de kleppen in de brouwe-
rij en de kleppen in de bottellijn.”

Dankzij scrolltechnologie wordt tege-
moetgekomen aan de drie grootste ver-
eisten van Deep Ellum: een compacte, 
stille en olievrije compressor. Scrollcom-

compacter dan gebruikelijke compres-
soren. Bovendien zijn ze stil, waardoor 
ze centraal kunnen worden geplaatst in 
plaats van in een afgelegen compres-
sorruimte. Ook zijn ze olievrij, wat een 
belangrijke factor is om besmetting in 
voedings- en drankproductie te vermij-
den. Doordat de compressoren weinig 
bewegende onderdelen bevatten, zijn ze 
uiterst betrouwbaar en onderhoudsarm.

In Praag, de bierstad bij uitstek, 

Staropramen investeert voortdurend in de nieuwste technologie.

Deep Ellum Brewing Company, gelegen 
in de roemruchte wijk Deep Ellum in het 
oosten van Dallas, koos deze locatie niet 
zomaar. De bewogen geschiedenis van 
dit stadsdeel sluit goed aan bij het bru-
tale, speelse en dynamische karakter 
van het bedrijf.

die op de markt voorhanden zijn.”  
 Vladimír Urban

registreerde Staropramen zijn handels-
naam al 100 jaar voor Deep Ellum. De 
naam betekent letterlijk ‘oude bron’, 
maar deze faciliteit is allesbehalve oud. 
Het bedrijf investeerde voortdurend in 
de nieuwste technologie en innovaties. 
Pivovar Staropramen is een van de groot-

-
teert naar meer dan 35 landen. Vladimír 
Urban, Utilities Supervisor bij Staropra-
men, kan bogen op vele jaren ervaring 
met Atlas Copco compressoren. Hij is 
enthousiast over de prestaties die de com-
pressoren in de brouwerij leveren. “Voor 
de modernisering van onze installaties 
baseren wij ons op de nieuwste technolo-

zegt hij. “We volgen de nieuwste techno-
logische ontwikkelingen op de voet en 
zijn van plan om nog meer machines te 
moderniseren.” 
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Water for All Zuid-Afrika

Onze planeet beschikt over voldoende zuiver water 
voor iedereen. En toch hebben zo’n 800 miljoen 
mensen geen toegang tot zuiver drinkwater. De 
organisatie Water for All wil daar verandering in 
brengen.  TEKST PETRA LODÉN  FOTO ATLAS COPCO

ZUIVER WATER VOOR IEDEREEN

WATER FOR ALL, opgericht in 1984 door 
twee medewerkers van Atlas Copco, wordt 
in goede banen geleid door werknemers 
van het bedrijf met een missie om mensen 
in nood op lange termijn toegang te bieden 
tot zuiver drinkwater. Dankzij giften van 
vrijwilligers en ondersteuning van de Atlas 

-
nisatie er tot op heden in om zo’n 2 miljoen 
mensen in meer dan 40 landen wereldwijd 
aan zuiver drinkwater te helpen. 

Atlas Copco werkt samen met neutrale 

plaatselijke gemeenschap bij de uitvoe-

ring en het voortbestaan van de projec-
ten. Zo wordt duurzaamheid gegaran-
deerd. Het ultieme doel is mensen helpen 
om zichzelf te helpen. De projecten kun-
nen bestaan uit het boren of graven van 
een put of de bescherming van natuurlij-
ke waterbronnen. Andere mogelijkheden 
zijn het bouwen van een opvangsysteem 
voor regenwater, het aanleggen van ba-
siswaterleidingen voor dorpen of wonin-
gen of het bouwen van sanitaire voorzie-
ningen of een riolering. 
Ga voor meer informatie over Water for 
All naar www.water4all.org.

BEZOEK AAN EEN WATERPUT
 Sinds 2012 financiert Water for All 

van Atlas Copco de aanleg van infra-
structuur en faciliteiten voor zuiver 
drinkwater in drie scholen in Zuid-
Afrika, op zo’n 400 km ten zuiden 
van Johannesburg. Zo’n 1000 kin-
deren in deze drie scholen hebben 
nu betrouwbaar zuiver drinkwater. 
Het water wordt ook gebruikt voor 
de besproeiing van groentetuinen en 
voor de bereiding van het eten dat de 
school bereidt. 

In november 2015 trokken enkele 
leden van de raad van bestuur van 
Atlas Copco naar Zuid-Afrika om meer 
te leren over de activiteiten van de 
Groep in Sub-Saharaans Afrika. Tij-
dens deze trip brachten sommigen 
ook een bezoek aan een Water for All-
project. De bestuurders waren duide-
lijk trots en aangedaan toen ze met 
eigen ogen konden zien hoe zuiver 
drinkwater het leven van de school-
kinderen verbetert. 

Peter Wallenberg Jr., lid van 
de raad van bestuur van At-
las Copco, ging in november 

naar Zuid-Afrika om meer 
te leren over de activitei-

ten van de Groep. Hij bracht 
ook een bezoek aan een 

Water for All-project  
in de regio.

http://www.water4all.org/us/


  achieve  35      acacacacaccccccacaccaacacaaacccccacccacaaa hihihhihihihihihiihihihiihihihhhihhiihihiiiieveveeeevevevvvevvevvveveveveeeevvevvvvveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 333333535353535353535353353535353535533553333

MARKT / AFRIKA

Afrika biedt op vele vlakken grote kansen voor internatio-
nale bedrijven. De groeiende populaties vormen een grote, 
nog onaangeboorde markt. De ontwikkeling verloopt steeds 
beter. Er is steeds meer politieke stabiliteit en een overvloed 
aan natuurlijke rijkdommen trekt heel wat buitenlandse 
investeerders aan. Volgens Lina Jorheden van Atlas Copco 
ziet de toekomst er goed uit.
TEKST CARI SIMMONS  FOTO JOHANNA BERGLUND EN GETTY IMAGES

AFRIKA
van de grond  af opbouwen 
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Maak kennis met  
Lina Jorheden
Huidige woonplaats: woont met haar 
Zweedse man in een appartement net 
buiten het centrum van Nairobi.
Vrije tijd: outdooractiviteiten zoals 
tennis, fietsen, trektochten, het land 
verkennen of een van de safaripar-
ken in de buurt bezoeken tijdens het 
weekend. 
Tips voor bezoekers: Het nationale 
park van Nairobi bevindt zich in de 
buurt en is heel bijzonder. Je kunt er 
zelfs even langs gaan wanneer je op 
weg naar kantoor bent.
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TOEN LINA JORHEDEN vernam dat ze 
was aangenomen als business control-
ler in Tanzania, was ze blij en angstig 
tegelijk. Nu, meer dan vijf jaar later, is 
ze doorgegroeid tot country manager 
en verantwoordelijk voor Atlas Copco’s 
mijnbouw- en steenafgravingsactivitei-
ten in Oost-Afrika. Ondertussen voelt ze 
zich helemaal thuis in Afrika.

De regio van Jorheden bestaat uit 14 
zeer uiteenlopende landen, waaronder 
Eritrea, Madagaskar en Kenia. Oorlogen, 

corruptie, armoede, gebrek aan infra-
structuur en tal van andere uitdagingen 
zijn hier alomtegenwoordig. Positieve 
noot is dat alle landen over grote natuur-
lijke rijkdommen beschikken en dat vele 
ervan een enorme vooruitgang hebben 
geboekt op het vlak van ontwikkeling. 
“Zolang er politieke stabiliteit heerst, 
zijn de groeiopportuniteiten legio”, zegt 
Jorheden. 

In de relatief korte periode dat ze in deze 
regio woont en werkt, zag ze vele veran-
deringen, waaronder een verbetering van 
de wegen en andere infrastructuur zoals 
breedbandinternet. “Nairobi is helemaal 
op hightech gericht. Veel mensen starten 
er app-bedrijven op”, vertelt Jorheden. “Er 
staat echt veel te gebeuren en je krijgt veel 
energie als je ziet dat anderen de uitdaging 
aangaan en het land vooruithelpen.”

Ze verwacht dat binnen vijf tot tien 
jaar Ethiopië en Eritrea mogelijk nog 
grotere mijnbouwmarkten voor Atlas 
Copco zullen worden dan Tanzania en 
Kenia. “Er is een langzame verandering 
merkbaar, vooral in Ethiopië, waar we 
veel bedrijven vanuit China, Turkije, Ita-
lië en andere landen zien”, zegt ze. “Er 
wordt veel gebouwd en er wordt hard 
gewerkt aan de infrastructuur die nodig 
is voor mijnbouw. Mensen durven nu in 
deze landen te investeren.” 

Jorheden begon in 2006 te werken 

Copco in Zweden. 

“Een boorinstallatie met 
uitzicht! In Nakuru, op drie 
uur rijden van Nairobi, ont-
moeten we onze klant, die 
de Atlas Copco Predator 
gebruikt voor het winnen 
van geothermische ener-
gie. Kenia was het eerste 
Afrikaanse land dat geo-
thermische energiebronnen 
bouwde en is de achtste 
grootste producent ter 
wereld.”

“Terug op het kantoor in 
Nairobi na enkele weken 
reizen. We ontvingen net 
een PowerROC boorinstalla-
tie voor een van onze Keni-
aanse klanten, die hiermee 
de productiviteit in een 
groeve wil opvoeren.”

“ Er staat echt veel te gebeuren. Je krijgt heel veel  
energie als je ziet dat anderen de uitdaging aangaan  
en het land vooruithelpen.” 

LINA JORHEDEN OP LOCATIE

MARKT / AFRIKA

Foto’s: Lina Jorheden
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Na twee jaar op het kantoor in Stock-
holm verhuisde ze naar Luxemburg voor 

uiteindelijk werd ze business controller 
in Tanzania, waar ze te maken kreeg met 
een bloeiende goudmijnmarkt. “De acti-
viteiten in Tanzania waren vrij nieuw en 
er moest nog heel wat gebeuren”, zegt ze. 

HET WAS EEN GEWELDIGE kans voor 
iemand die de regio nog maar één keer 
had bezocht, tijdens een vakantie, en die 
weinig ervaring als business controller 

‘vreselijk’ was en voegt eraan toe: “Ik 

dacht dat ik het niet zou redden. Ik kwam 
hier helemaal alleen aan en het was heel 
zwaar om tegelijkertijd een sociaal leven 

bouwen. Maar beetje bij beetje viel alles 
op zijn plaats.”

in Kenia en Tanzania, maar de rest van 
dit uitgestrekte gebied wordt door distri-
buteurs bediend. Internationale bedrij-

alleen zakendoen door samen te werken 
met plaatselijke distributeurs. 

“Mijn taak bestaat grotendeels uit 

“Voor de eerste keer op 
bezoek in Madagaskar ... 
wat een prachtig land! Van-
daag op de agenda: een 
terreinbezoek aan een van 
onze klanten die twee oude 
maar nog altijd zeer effici-
ente boorinstallaties van 
Atlas Copco gebruikt.”

“Na een urenlange rit door 
een indrukwekkend berg- 
en woestijnlandschap 
komen we eindelijk aan bij 
onze grootste klant in Eri-
trea. Nu is het tijd om met 
de productiemanager naar 
de groeve te trekken en te 
zien hoe onze machines het 
doen.”

controleren dat distributeurs voor hun 
landen een goede dekking bieden op een 
manier die past binnen Atlas Copco”, 
vertelt Jorheden. “We proberen ervoor 
te zorgen dat ze alle beschikbare cursus-
sen volgen en dat we de medewerkers 

van Atlas Copco maken. De klant mag in 
-

“ Nairobi is helemaal op hightech gericht.  
Veel mensen starten er app-bedrijven op.”

LINA JORHEDEN OP LOCATIE
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voorbereidingen om ondergronds te 
gaan. Dit legt een zekere druk op Atlas 
Copco om dezelfde overstap te maken. 
Nu de goudprijzen zijn gedaald, verloopt 
alles langzamer dan enkele jaren gele-
den. Maar Jorheden voegt hieraan toe: 
“Toch is het nog altijd een betere situatie 
dan in de rest van de wereld.” 

HET KLANTENBESTAND omvat grote 
internationale mijnbouwbedrijven, maar 
ook kleinere Chinese spelers en prijsbe-
wuste plaatselijke aannemers. “Je moet 
je productaanbod aanpassen en altijd de 
juiste producten voor de juiste klant pro-
beren te vinden”, zegt Jorheden.

Het werk dat Jorheden in Afrika doet, 
bleef niet onopgemerkt voor de rest van 
de wereld. In 2015 mocht ze de Future 
Female Leader-prijs in ontvangst nemen, 
die wordt uitgereikt door Ledarna, 
een Zweedse organisatie voor mana-
gers. Ze werd met deze onderscheiding 
beloond voor haar succes in het opbou-
wen van klantenrelaties en een inclusieve 
bedrijfscultuur. 

“Ik ben graag manager”, zegt ze. “Ik 
geef mensen graag een uitdaging en 
geloof in samenwerking om doelen te 
bereiken. Ik hoop dat ik dat in de toe-
komst verder kan blijven doen.” 

Atlas Copco in de regio
 Atlas Copco is al sinds de jaren 1930 aanwezig in  

Oost-Afrika met activiteiten in Kenia. In de beginjaren voerde 
het bedrijf boringen uit en verkocht het mijnbouwproducten. 
In de jaren 1960, toen de taak om onafhankelijk geworden lan-
den te dekken almaar complexer werd, focuste het bedrijf zich 
vooral op Kenia. In 2009 werd een afdeling in Tanzania een 
onderneming met volledige rechtspersoonlijkheid. Vandaag 
de dag is Atlas Copco Oost-Afrika verantwoordelijk voor de 
verkoop, verhuur en service via aftermarket voor Atlas Copco-
producten in Kenia, Oeganda, Ethiopië, Zuid-Soedan, Somalië, 
Eritrea, Djibouti, Rwanda, Burundi, Mauritius, Madagaskar en 
de Seychellen. 

In een relatief korte periode heeft Lina 
Jorheden veel zien veranderen binnen 
haar regio, waaronder een verbetering van 
de wegen en andere infrastructuur zoals 
breedbandinternet.

Haar ambitie om internationale ervaring op te doen bracht Lina 
Jorheden naar Afrika. “Ik ben blij met wat Atlas Copco doet, met de 
producten en met wat we voor de samenleving betekenen”, zegt ze. 

MARKT / AFRIKA
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Software zonder 

In Örebro, Zweden, onderzoeken zo’n 80 ingenieurs hoe 
mijnbouw er in de toekomst gaat uitzien. Het recentste onder-
zoeksproject heeft betrekking op algoritmen voor autonome 
oppervlakteboorinstallaties.
TEKST PETRA LODÉN  FOTO ANDREAS HYLTÉN

menselijke  
tussenkomst  

Ola Pettersson staat aan het hoofd van 
drie teams binnen de divisie Rocktec.

SOFTWAREONTWIKKELING
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Softwareontwikkeling
 Bij de divisie Rocktec in Örebro werken zo’n 80 softwareontwikkelaars aan 

besturingssystemen, fleet management en telematica voor mijnbouwmachines 
(boorinstallaties, laders en trucks). Het telematicasysteem, Certiq genaamd, 
maakt het mogelijk om een machine op elke locatie te monitoren. Bovendien 
kan de machine automatisch data verzenden, zoals alarmen via tekstbericht of 
een Excel rapport met informatie over de productie.

TOEN OLA PETTERSSON in 2011 voor 
Atlas Copco begon te werken, was hij ver-
baasd dat er zoveel softwareontwikkelaars 
waren. “Ik dacht dat Atlas Copco louter 
een bedrijf voor machines en gereedschap 
was, maar ik vergiste me behoorlijk”, zegt 
Pettersson, groepsmanager LHD (Load 
Haul Dump) Applications binnen de divi-
sie Rocktec in Örebro, Zweden. 

Hij staat aan het hoofd van een groep 
softwareontwikkelaars die het bestu-
ringssysteem voor  mijnbouwmachines 
ontwikkelen, ofwel het brein dat de 
machine aanstuurt. Sommige machines 
zijn op zo’n manier van sensoren voorzien 
dat ze autonoom kunnen functioneren. 

Werken als softwareontwikkelaar 
bij Atlas Copco is een beetje anders 
dan bij andere grote industriële bedrij-
ven. “Hier mogen we onze algoritmen en 
software in een levensechte situatie tes-
ten”, zegt Pettersson. “Ik hou van mijn 
werk juist omdat het zo praktijkgericht 
is. We bevinden ons wel in een gewoon 
kantoor, maar naast onze bureaus han-
gen vuile, gele jassen en staan onze laar-
zen. Met amper 20 minuten autorijden 
zijn we bij onze testmijn. Het is fascine-

rend te weten dat onze software enorme 
trucks of boorinstallaties kan aansturen. 
Tegelijk is het vrij beangstigend wanneer 
er iets misgaat in de software: met zulke 
grote machines kan dat grote problemen 
veroorzaken.”

Pettersson staat aan het hoofd van drie 
teams, elk met een iets andere focus: 
automatisering (laders en trucks die 
autonoom werken, soms zonder men-
selijke tussenkomst), materiaalverwer-
king (standaardladers en -trucks met 
een cabineoperator) en telematica (klei-
ne kastjes die aan de machines worden 
bevestigd om informatie te verzamelen 
en deze draadloos te verzenden naar het 
kantoor van de klant). Hij is bijzonder 

“ Het is fascinerend te weten dat onze software 
enorme trucks of boorinstallaties kan aansturen.”

Ola Pettersson
Functie: groepsmanager LHD  

(Load Haul Dump) Applications,  
divisie Rocktec

Woont in: Örebro, Zweden.
Opleiding: doctor in computer-

wetenschappen
Loopbaan: werkte met onderwater-

robots bij Saab Defence and Security 
Group, was systeemdesigner bij ABB 

en deed robotonderzoek aan de  
Universiteit van Örebro.

Droomproject: onderwatermijnbouw 
zou een geweldige uitdaging zijn.

blij dat hij ook de kans krijgt om onder-
zoek te doen. Voor een project in samen-
werking met de Universiteit van Öre-
bro wordt gewerkt aan de ontwikkeling 
van nieuwe intelligente algoritmen voor 
autonome oppervlakteboorinstallaties. 
Hier werken verschillende boorinstal-
laties samen aan een gemeenschappelij-
ke boorklus van zo’n duizend boorgaten. 
Het systeem houdt de volgorde van het 
boren bij en als één machine onderhoud 
nodig heeft, neemt de andere het over. 
“Dit vergt een vrij geavanceerde coördi-
natie van de installaties”, zegt Pettersson. 
Zijn team heeft een aantal patentaanvra-
gen ingediend. Het product is bijna klaar 
voor productie. 



42  achieve

Wist u dat?

De voedsel- en drankenin-
dustrie moet aan strenge 
hygiëne-eisen voldoen. 
Olievrije compressoren 

van Atlas Copco worden 
gebruikt voor de verwer-

king van koffie* en voldoen 
aan de strengste normen 
voor luchtzuiverheid en 

energie-efficiëntie.  
*Atlas Copco helpt ook bij 

het maken van kopjes.

Atlas Copco ontwierp de 
eerste volledig Zweedse 
dieselmotor in 1901. De 
motoren waren klein in 

verhouding tot hun vermo-
gen en brandstofverbruik. 
Hoewel al snel hierna de 
ontwikkeling van de eer-
ste omkeerbare motor ter 
wereld volgde – waarmee 
het poolschip Fram werd 
uitgerust voor de Zuid-

poolexpeditie van Roald 
Amundsen – besloot het 

bedrijf in 1948 om zich niet 
langer toe te leggen op 

diesel motoren.   

In 1970 gebruikte 
de Italiaanse berg-
beklimmer Cesare 

Maestri een gasaan-
gedreven compres-
sor om boorhaken 
te verankeren in de 
zuidoostelijke flank 
van Cerro Torre in 
Patagonië. Op 100 
meter van de top 

stopte hij de klim en 
liet hij de compres-
sor, als bewijs, vast-
gebonden aan een 

van de laatste haken 
hangen. Deze route 
staat nu bekend als 

de Compressorroute.

Compressoren ver-
tegenwoordigen 

een tiende van het 
wereldwijde indus-
triële elektriciteits-
verbruik en hebben 
een grote impact 
op het milieu. De 
energie-efficiënte 
compressoren van 
Atlas Copco zorgen 

voor aanzienlijk min-
der CO2-uitstoot. 

Zo kunnen de VSD+ 
compressoren het 

verbruik met 50 pro-
cent terugdringen.

Koffiepauze

Baan brekende 
dieselmotoren

Boorwerken 
in de Mont 

Blanc 
Toen de Mont Blanctunnel 
in 1965 openging, was hij 

met zijn 11,6 km de langste 
tunnel ter wereld. De tun-
nel verbindt Chamonix in 
Frankrijk met Courmayeur 
in Italië en maakte destijds 
de afstand tussen Parijs en 
Rome 150 km korter. Aan 
de Italiaanse kant namen 

rotsboren van Atlas Copco 
het zware werk voor hun 

rekening. 

Walk the talk

50%
MINDER  
ENERGIE

Compressor-
route

Atlas Copco voerde onlangs een well-
nessonderzoek uit onder 2200 mede-
werkers van over de hele wereld. Daarbij 
beweerde bijna 80 procent van de res-
pondenten in goede conditie te zijn.

Paul Van Den Bosch, een van de 
bekendste sportcoaches in België en 
het brein achter de vragenlijst, zegt: 
“Blijf nooit te lang zitten. Dat is heel 
slecht voor je gezondheid. Onderzoek 
heeft zelfs al aangetoond dat zitten 
ongezonder is dan roken.”
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In de jaren 1940 legden 
lichtgewicht rotsboren 

uitgerust met steunpoten 
en geharde metalen boor-
koppen de basis voor de 

Zweedse boormethode en 
Atlas Copco’s internatio-

nale uitbreiding. De lichtere 
mobiele machines zorgden 

voor aanzienlijk minder 
handenarbeid: één man en 
één machine klaarden de 

klus. Het bedrijf besloot om 
de boormethode via eigen 
dochterondernemingen te 
verkopen. In slechts tien 

jaar, tussen 1948 en 1958, 
steeg het aantal dochter-
ondernemingen van vijf 

tot 29. Voortaan had Atlas 
Copco vaste voet op de 

wereldkaart.FO
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Een hydraulische sloopha-
mer van Atlas Copco kan een 
dreun van zo’n 530 ton geven. 
Net zoveel als het gewicht van 

130 olifanten.

Stoere 
jongen

Internationale 
uitbreiding 
dankzij de 
Zweedse 

boormethode

Petje af voor 
HardHat

Met de lancering van Atlas Copco’s HardHat 
compressorreeks tien jaar geleden brak er 
een nieuw tijdperk aan voor de bescherming 
van mobiele luchtcompressoren. De Hard-
Hat omkasting is gemaakt van LMDPE (linear 
medium-density polyethylene). Sinds de lan-
cering wordt nu in vele markten de HardHat 
gebruikt in plaats van de metalen standaard-
behuizing. Met een verkoop van duizenden 
stuks in de voorbije tien jaar vestigde Atlas 
Copco een nieuwe norm voor mobiele com-
pressoren met een omkasting die perfect 
geschikt is voor de zware bedrijfsomstandig-
heden in de constructie- en verhuurmarkt.

In 2016 wordt de 8-reeks geïntroduceerd 
met de eerste grote wijziging in het ontwerp 
van de HardHat in tien jaar. De 8-reeks gaat 
de nieuwe norm worden op het vlak van effi-
ciëntie, robuustheid en prestaties.
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DUURZAAMHEID

AL MEER dan tien jaar wordt 
Atlas Copco erkend als 
wereldleider in duurzaam-
heid, met een hoge ranking 
voor innovatie van Forbes en 
een plaats in de top 100 van de 
meest duurzame bedrijven ter 
wereld, die tijdens het World 
Economic Forum wordt voor-
gesteld. 

Klanten van Atlas Copco 
over de hele wereld waarde-
ren de kostenvoordelen van 
premium producten alsook de 
vooruitgang die Atlas Copco 

Zo kunnen ze immers vol-
doen aan de overheidsregels 
voor een verminderde CO2-
uitstoot en een groter behoud 
van natuurlijke rijkdommen, 
regels die door de Conferen-
tie van Partijen (COP) van de 
Verenigde Naties zijn vast-
gelegd. 

Atlas Copco investeert in 

duurzaamheid omdat bespa-
ringen in energie en hulp-
bronnen ten goede komen aan 
de welvaart van het bedrijf 
zelf en ook van klanten.

Sinds 1873 maakt Atlas 
Copco machines en gereed-
schappen die nodig zijn voor 
de ontwikkeling van infra-
structuur en de exploitatie 
van grondstoffen. Het bedrijf 
draagt bij aan de funda-
menten van een land met de 
levering van geavanceerde 
machines, die werkzaamhe-
den zoals materiaalwinning, 
aanleg van wegen en steden-
bouw mogelijk maken. Een 
belangrijke reden voor het 
langdurige bestaan van het 
bedrijf is dat het de behoef-
ten van klanten door en door 
begrijpt en de best mogelijke 
producten aanbiedt om de 
klus te klaren. Nu klimaatver-
andering een prioriteit voor 

de hele wereld is, gaat Atlas 
Copco nog een stapje verder 
in zijn streven naar duur-
zame innovatie. Het bedrijf 
wil de eigen welvaart en die 
van zijn klanten bevorderen 
en tegelijk tegemoetkomen 
aan de steeds ambitieuzere 
overheidsmaatregelen op het 
vlak van energieverbruik en 
emissie. 

Momenteel zet het Fortune 
500 bedrijf een tandje bij door 
zijn doelstellingen voor duur-
zame innovatie en producti-
viteit uit te breiden. Naast de 
huidige inspanningen voor 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en het milieu, zet 
Atlas Copco zich ook in voor 
duurzame rendabiliteit voor 
het bedrijf en zijn klanten. 
Dat doet het bedrijf via vier 
grote business area’s: Indus-
trial Technique, Construction 
Technique, Mining and Rock 

Excavation Technique en 
Compressor Technique. 

DE BUSINESS AREA Indus-
trial Technique brengt vol-
gens Tobias Hahn, president 
Industrial Assembly Solu-
tions, deze principes in de 
praktijk door autoproducen-
ten te helpen zuinigere voer-
tuigen te bouwen. “We zijn 
zeer innovatief”, zegt hij. “We 
helpen onze klanten auto’s te 
ontwerpen en produceren die 
voldoen aan de huidige regel-
geving. We helpen ze minder 
hulpbronnen te gebruiken en 
het voertuiggewicht te ver-
lagen, wat leidt tot een lager 
verbruik en minder CO2-uit-
stoot. We kunnen onze mate 
van innovatie meten door de 
manier waarop we erin sla-
gen onze klanten te helpen om 
aan de huidige en toekomstige 
regelgeving te voldoen.”

Duurzaamheid in   
ALLE BUSINESS AREA’S

De business area’s van Atlas Copco doen voortdurend aanzien-
lijke investeringen in duurzaamheid. Ze weten immers dat een 

invloed hebben op de bedrijfsresultaten van klanten.
TEKST TRISH RILEY  FOTO ATLAS COPCO EN ISTOCKPHOTO

Britse bedrijven rapporteren CO2-uitstoot
Groot-Brittannië was het eerste land dat bedrijven ver-
plichtte om uitstootcijfers voor de hele organisatie te rap-
porteren. Sinds 2013 moeten alle aan de Britse beurs 
genoteerde bedrijven hun uitstoot van broeikasgassen 
opnemen in hun jaarverslag. Dit geldt voor alle Britse NV’s 
op de primaire markt van de London Stock Exchange, zoals 
die van de FTSE 100, of die genoteerd staan aan de New 
York Stock Exchange of Nasdaq. 

Wist u....
... dat Atlas Copco opnieuw als meest duur-
zame fabrikant van machines op de presti-
gieuze jaarlijkse Global 100 lijst prijkt?
... dat het International Energy Agency 
schat dat er ruim 3 biljoen USD moet wor-
den geïnvesteerd in hernieuwbare ener-
giebronnen en energie-efficiëntie om de 
ambities van COP21 waar te maken?
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“Milieubewustzijn is al 
wat de klok slaat. Onze indus-
triële oplossingen maken 
gebruik van systemen die 
auto’s lichter helpen maken. 
Dat is een belangrijke factor 
nu de wetgeving bepaalt dat 
de CO2-uitstoot van vooral 
privévoertuigen moet worden 
verminderd”, aldus Hahn. 
“Onze producten weerspie-
gelen deze tendens. De enige 
manier om het allerbeste 
product te leveren, is door 
topkwaliteit en de grootste 
klantenwaarde te bieden. 

-
ente toeleveringsketen heb-
ben. We willen voorkomen 
dat onze klanten goederen en 
metalen moeten afdanken. 
Dat is verspilling van energie, 
geld en natuurlijke rijkdom-
men.” 

De divisie Industrial 
Assembly Solutions is de 
belangrijkste leverancier van 
speciale klink- en lijmdis-
pensersystemen die zulke 
hypermoderne technologie 
mogelijk maken. “Dankzij 
onze geavanceerde oplossin-
gen kunnen we systemen ont-
wikkelen en aan onze klanten 
leveren waarmee aluminium 
auto-onderdelen zodanig aan 

nen naleven. Hoe minder 
hulpbronnen in de productie 
worden gebruikt, hoe beter 
voor het milieu en de ecolo-
gische voetafdruk. De pro-
ductie is minder duur en zo 
kunnen we onze doelstelling 
op het vlak van duurzaam-
heid behalen en maken we de 
producten van onze klanten 

IN DE BUSINESS AREA 
Mining and Rock Excavation 
heeft Victor Tapia, president 
Surface and Exploration Dril-
ling, de kans om machines 
te produceren die geschikt 
zijn voor de meest verafge-
legen gebieden ter wereld en 
die bovendien voldoen aan 
de vereisten op het vlak van 
energieverbruik en emissie. 

“We kunnen dit verwe-
zenlijken door ons niet alleen 
op het product zelf te rich-
ten, maar ook op de volledige 
waardeketen – leveranciers, 
interne processen en klan-
ten – om zo onze KPI’s (key 
performance indicators) voor 
innovatie in duurzame pro-
ductiviteit te behalen”, zegt 
hij. “We hebben het hier over 
grote investeringen voor onze 
klanten en we moeten dan ook 

Wat is duurzame productiviteit?
De merkbelofte van Atlas Copco, ‘Commit-
ted to sustainable productivity’, betekent dat 
elke medewerker alles in het werk stelt om 
betrouwbare, duurzame resultaten te verze-
keren terwijl we tegelijk op een verantwoorde 
manier omgaan met menselijke, natuurlijke 
en economische hulpbronnen. We gaan uit 
van de drie P’s: people/planet/profit.

“ We helpen ze 
minder hulp-
bronnen te 
gebruiken en 
het voertuig-
gewicht te 
verlagen.”
Tobias Hahn

elkaar worden bevestigd dat 
de productie minder duur is 
en de auto’s bovendien lichter 
en zuiniger worden.” 

Een mooi voorbeeld hier-
van is de Ford F-150 pick-up, 
de best verkochte auto ter 
wereld. “Ford benut optimaal 
onze technologie voor zelf-
borende klinknagels bij de 
productie van zijn F-150 licht-
gewicht pick-up”, zegt Hahn.

Atlas Copco helpt dit werk 

“Voor deze producten wordt 
veel lijm gebruikt”, zegt hij. 
“De chemische bestandde-
len in deze lijmen zijn vrij 
duur en daarom willen we 
een minimale verspilling. 
Dat is één voorbeeld waar 
we kunnen helpen om de 
duurzaamheid van de klant 
te verbeteren. Als onze eind-
gebruiker 10 procent min-
der lijm gebruikt, betekent 
dat een forse besparing voor 
hem.” 

“Voor ons draait alles om 
de ontwikkeling van een 
hoogwaardig product. Hoe 
innovatiever we zijn, hoe 
sneller klanten nieuwe tech-
nologieën kunnen implemen-
teren en hoe waarschijnlijker 
dat ze de nieuwe regels kun-

Check!
Atlas Copco rapporteert al tien jaar duurzaamheidspres-
taties op basis van het Global Reporting Initiative (GRI). U 
kunt de KPI’s (key performance indicators) van Atlas Cop-
co bekijken in de rapporten in de GRI Sustainability Dis-
closure Database. KPI’s worden gebruikt voor het meten 
van het succes van een organisatie of activiteit. Alle divi-
sies van Atlas Copco doen een beroep op duidelijk gedefi-
nieerde en relevante KPI’s.

Wat is
De merk
ted to s
elke me
betrouw
keren te
manier
en econ
van de d

kun-
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zeker zijn dat onze klanten 
een ROI behalen die overeen 
stemt met hun verwachtin-
gen. We zijn wereldleider in 
technologie maar ook in de 
service die we op de werven 
aanbieden. We willen die 
positie behouden.”

Een grote uitdaging voor 
Tapia zijn de uiteenlopende 
activiteiten van zijn klanten. 
De divisie ontwerpt, produ-
ceert en verkoopt machines 
voor exploratie en oppervlak-
teboringen in de mijnbouw- 
en constructie-industrie. 
Sommige klanten moeten 
schietgaten boren met ver-
schillende boortechnieken, 
terwijl anderen zeer diepe 
boringen moeten uitvoeren 
voor onderzoek naar minera-
len. Tapia’s divisie levert een 
uitgebreid productaanbod om 
aan al deze behoeften te vol-
doen. “We willen de energie-

verhogen dankzij een ver-
minderd energieverbruik van 
de machine in verhouding tot 
de resultaten, het aantal ton-
nen opgeblazen delfstoffen 
of geboorde meters”, zegt hij. 
“Elke nieuwe machine die we 

-
enter zijn dan de vorige.”

De SmartROC boorinstal-
latie die in 2014 is gelanceerd, 
helpt mijnbouw- en afgra-
vingsteams om de boorac-
tiviteiten te beperken door 

gebruik te maken van geavan-
ceerde softwaretechnologie 
die het materiaal lokaliseert, 
en dus alleen boort waar 
nodig. Dit zorgde voor 45 
procent minder brandstofver-
bruik. “We willen dat resul-
taat nog verder verbeteren”, 
zegt hij. “Dat zijn energiebe-
sparingen die aantikken.”

Dit is slechts het begin van 
Tapia’s streven naar duur-
zame productiviteit. “We 
kijken niet alleen naar de 
energiebron die de machine 
gebruikt”, zegt hij. “We moe-
ten materieel leveren dat uit-
stekend presteert en wordt 
ondersteund door een uit-
muntende service. We leiden 
operators en technici op om 
storingen te voorkomen en 
zorgen ervoor dat ze, waar 
nodig, de juiste onderdelen 
voorhanden hebben. We moe-
ten zorgen dat de machines 
die worden ingezet op afgele-
gen plaatsen waar wisselstuk-
ken niet meteen beschikbaar 
zijn, zeer gemakkelijk te 
onderhouden zijn. Daarom 
ontwerpen en produceren we 
de machines op zo’n manier 
dat er tijdens de volledige 
levensduur geen onvoorziene 
werkonderbrekingen zijn. Dat 
werkt door in alle functies 
binnen de waardeketen van 
onze organisatie.” 

Een andere uitdaging is de 
naleving van de wettelijke 

regels die wereldwijd op het 
vlak van duurzaamheid wor-
den vastgelegd. “Dit is niet 
alleen een verplichting van 
overheidswege maar ook een 
kans: steeds meer bedrijven 
zien duurzaamheid als een 
concurrentievoordeel voor 
hun bedrijfsactiviteiten.”

DE BUSINESS AREA Con-
struction Technique heeft, 
net als andere spelers in de 
industrie, grote investeringen 
gedaan in technologie voor 
zuivere motoren. Maar vol-
gens Business Division pre-
sident Paul Hense gaat Atlas 
Copco Road Construction 
een stap verder. “De nieuw-
ste generatie asfalteermachi-
nes gebruikt nieuwe digitale 
technologie voor assistentie-
systemen voor de operator. 
Zo zorgt onze DYN@LINK 
er niet alleen voor dat onze 
klant brandstof bespaart, 
maar ook de kwaliteit van 
zijn asfalteerwerk kan meten 
en verbeteren, met als gevolg 
wegdekken die langer mee-
gaan”, legt hij uit.

Axel Mooren, Design 
and Development manager 
Pavers, staat aan het hoofd 
van de productie van deze 
asfalteermachines, die een 
asfaltlaag tot 14 meter breed 
in één keer kunnen leggen. 
“Ik kan met trots stellen dat 
we onze concurrenten het 

“ Elke nieuwe 
machine die 
we ontwer-
pen, moet 

-
ter zijn dan 
de vorige.”
Victor Tapia

Duurzaamheidsrapporten in opmars
Zweedse bedrijven behoren tot de beste ter wereld qua rapportering van 
hun prestaties op het vlak van duurzaamheid. Maar liefst 87 procent van 
de bedrijven rapporteert op de een of andere manier duurzaamheidsactivi-
teiten en 82 procent doet dit in het jaarverslag, zo blijkt uit een onderzoek 
onder 250 van de grootste ondernemingen ter wereld. Vier op de vijf bedrij-
ven geeft informatie over de CO2-uitstoot, maar de aard en kwaliteit van 
deze informatie is erg verschillend. De helft rapporteert ook doelstellingen 
voor een vermindering van de CO2-uitstoot. Bron: KPMG
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nakijken geven en toonaan-
gevend zijn op het vlak van 

Mooren.
Omdat de brandstofkos-

ten gedurende de levensduur 
van een asfalteermachine 
een groot deel van de Total 
Cost of Ownership uitma-

een belangrijke factor voor 
klanten. “Onze premium 
asfalteermachines scoren 
opvallend beter in energie-

in een lagere Total Cost of 
Ownership voor onze klan-

enkele jaren heb je de investe-
ring in de premium asfalteer-

De divisie van Mooren 
maakte deze opvallende 
daling mogelijk dankzij de 

een techniek die het motor-
toerental en het brandstofver-
bruik automatisch aanpast 

bijvoorbeeld het asfalteren 

een zware basecoat of dunne-
re toplaag. “Operators zouden 
het motortoerental zelf kun-

-
ben het zo druk met andere 
zaken dat het motortoerental 

-
door je in feite werkt met een 
motor met een vast toeren-

liet die taak van de operator 
overnemen door intelligente 
sensoren in zijn hydrauli-

die worden aangestuurd door 
een algoritme in de bestu-
ringsmodule van de motor. 
Hiervoor is een patentaan-
vraag ingediend. “Deze opti-
malisering resulteerde in 

Mooren. “Hiermee wordt het 
motortoerental tot een mini-
mum beperkt opdat de syste-
men die door de hydraulische 
pompen en motoren worden 

nodig werken. Dit resulteert 

een stillere motorwerking en 
een langere levensduur van 

Rekening houdend met de 
doelstelling om tegen 2020 

20 procent te verhogen ten 
opzichte van de cijfers uit 
2010 en om te kunnen vol-
doen aan de regelgeving voor 

-
forme asfalteermachine met 
VarioSpeed als premium 
model aan. In 2016 zal deze 
VarioSpeed innovatie stan-
daard worden voorzien in 
alle premium asfalteerma-
chines in combinatie met de 

-
dere motor met een minimale 

“ De nieuwste 
generatie 
asfalteerma-
chines ge-
bruikt nieu-
we digitale 
technologie 
voor assis-
tentiesyste-
men voor de 

Paul Hense

uitstoot van dieselpartikels 

maar ook een iets zuiniger 

lagere CO2-uitstoot resulteert. 
We leveren voortdurende 
inspanningen om systemen 
te optimaliseren zodat ze 
minder brandstof verbrui-
ken. VarioSpeed is een van de 
oplossingen van het voorbije 
jaar die het meest tot dit resul-

In de business area Com-

klanten om een betere ener-

dankzij compressoren van 
het type VSD en VSD+: pers-
luchtcompressoren met vari-
abele toerenregeling. In 1994 

de eerste VSD compressor. 
Tegenwoordig staan VSD 
compressoren bekend om 

-
gebreid aanbod op de markt.

 “Een belangrijk doel in 
productontwikkeling is dat 
we onze klanten de kans 

want dat levert op lange ter-
mijn het grootste voordeel 

-

en onderhoudskosten voor 
een compressor wegen niet 
op tegen de  energiekosten: 

De introductie van het Efficiency Eccentrics systeem levert een 
energie- en brandstofbesparing op voor Atlas Copco´s middelzware 
trilrolwalsen. De excentrische elementen hebben bijna 11 kW min-
der stroom nodig om de trillingswerking op te starten. Het gevolg 
is een daling in het energieverbruik bij het opstarten van tot wel 50 
procent. Dankzij de kleinere energiebehoefte is het brandstofver-
bruik minder groot en kunnen kleinere motoren worden gebruikt, 
terwijl de verdichtingsprestaties onveranderd blijven.

Energie-efficiënte verdichting
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70 procent van de totale 
levenscycluskosten van een 
compressor gaat naar energie. 
De productie van perslucht 
kan ruim 40 procent verte-
genwoordigen van de totale 
elektriciteitsfactuur van een 
fabriek. “In één jaar kan een 
compressor ruwweg evenveel 
energie verbruiken als de kos-
ten voor de initiële aankoop”, 
aldus Ooms. 

VSD-compressoren zijn 
uitgerust met een speciale 
motor met variabele toerenre-
geling: variable speed drive, 
kortweg VSD. Die regelt het 
toerental om het compres-
sorvermogen af te stemmen 
op het feitelijke verbruik. 
“Je kunt het vergelijken met 
een auto”, zegt Ooms. “Een 
compressor met vast toeren-
tal ‘rijdt’ 100 km per uur of 
staat stil. Dat is prima als voor 
de toepassing een perslucht-
toevoer op vollast of nullast 
nodig is. Dat geldt echter niet 
voor de meeste toepassingen, 
omdat het persluchtverbruik 
meestal schommelt. En dan 
komt de VSD-compressor in 
beeld. Een VSD-compressor 
stemt het toerental van de 
motor eenvoudigweg af op het 
verbruik.” 

In 2013 lanceerde de divi-
sie Industrial Air de GA 
VSD+. Deze nieuwe com-
pressor heeft een perma-
nentmagneetmotor, die een 
gemiddelde energiebesparing 

van 50 procent oplevert ver-
geleken met een compressor 
met vast toerental. “Een groot 
pluspunt van deze nieuwe 
technologie is dat de klant, 
dankzij het kleinere vloer-
oppervlak en de stille wer-
king, de compressor niet in 
een aparte compressorlokaal 
hoeft te plaatsen”, zegt Ooms. 
“Zo ligt de Total Cost of 
Ownership zelfs nog lager.” 
VSD+-technologie vermin-
dert niet alleen het energie-
verbruik, maar biedt ook een 
werkbereik dat uniek is in de 
industrie.

ZOALS ALLE GOEDE mana-
gers weten, is zorg dragen 
voor de klant de beste manier 
om succesvol te zijn. “Ver-
schillende klanten hebben 
verschillende noden en dank-
zij onze innovaties bieden we 
een antwoord op deze noden”, 
zegt Ooms. “Zo zijn oliegeïn-
jecteerde schroefcompresso-
ren altijd het meest courante 
type compressoren geweest 
voor de toepassing van VSD. 
De roterende elementen 
zijn uitermate geschikt voor 
VSD-regeling. Voor sommige 
toepassingen is olievrije lucht 
vereist, maar daar hebben we 
ook oplossingen voor. Ik denk 
bijvoorbeeld aan de olievrije 
tandcompressoren van het 
type ZT/ZR VSD, watergeïn-
jecteerde schroefcompresso-
ren van het type AQ VSD en 

“ We moeten 
op energie 
besparen, 
want dat 
levert op 
lange termijn 
het grootste 
voordeel op.”
Joeri Ooms

olievrije schroefcompresso-
ren van het type Z VSD.”

Dankzij de grootschalige 
impact van internationale 
bedrijven als Atlas Copco 
kunnen deze ontwikkelin-
gen een groot verschil bete-
kenen voor onze toekomst. 
Atlas Copco neemt het voor-
touw door ervoor te zorgen 
dat zijn bedrijfspraktijken 
en producten goed zijn voor 
de planeet, voor de mensen 
en voor de welvaart. De staat 
van dienst van leidinggeven-
den Hahn, Tapia, Mooren en 
Ooms, die allemaal al zo’n 20 
jaar of meer voor Atlas Copco 
werken, alsook de bijna 150 
jaar dat het bedrijf al bestaat, 
tonen duidelijk aan dat Atlas 
Copco de ogen op de toe-
komst heeft gericht.

“Het komt erop neer dat je 
de anderen moet overtuigen 
dat je goed doet, niet alleen 
voor jezelf maar voor de hele 
samenleving”, zegt Tapia. 
“Wij zijn goede mensen. Als 
goede bedrijven de handen 
in elkaar slaan, zal iedereen 
vanzelf volgen. Wij moeten 
als leidinggevenden topre-
sultaten leveren, niet gewoon 
voor ons bedrijf maar ook 
voor onze klanten. Dan zal de 
rest ons volgen. Niet gewoon 
omdat we vriendelijk en goed 
zijn, maar omdat we ervan 
overtuigd zijn dat het ons een 
concurrentievoordeel biedt. 
Alles komt goed.”  

Een intern ontwikkelde motor levert een 
efficiëntie die overeenkomt met IE4 (motor-
klasse Super Premium Efficiency). De motor 
en de transmissie hebben één gezamen-
lijke aandrijfas en zijn verticaal uitgelijnd 
met het oog op een kleiner vloeroppervlak, 
meer bepaald 55 procent kleiner dan de 

standaardserie. De transmissie is compleet 
gesloten. Eén oliecircuit koelt de motor en 
smeert het element en de lagers. Het resul-
taat is een stille, betrouwbare en compacte 
compressor, die niet alleen ruimte- en ener-
giebesparend is, maar ook voor een kleinere 
ecologische voetafdruk (CO2-uitstoot) zorgt. 

GA VSD+-compressor met variabele toerenregeling
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BOUWAANNEMER XIONGLIANG Ye 
heeft de opdracht gekregen om een berg 
in Zhuhai, China, te verzetten. Op deze 
plek wordt namelijk ruimte gecreëerd 
voor hotels, restaurants en een winkel-
centrum met als troef een spectaculair 
zeezicht.

-
nes voor snelle boorwerken en stabiliteit 
maar ook een vlotte ondersteuning waren 
een must, gezien het harde gesteente. “De 
machines die we gebruiken, zijn sterk en 
van uitstekende kwaliteit, zodat ik geen 
geld hoef uit te geven aan reparaties”, 
zegt Ye over de mobiele luchtcompres-
soren van Atlas Copco die hij kocht voor 

zijn boorinstallaties. “Ze helpen me ook 
brandstof te besparen.”

 Hij maakt intensief gebruik van zijn 
compressoren. Binnenkort zijn ze 20 
uur per dag in bedrijf.” Ye heeft een ser-
viceovereenkomst met Atlas Copco: 
een serviceplan op jaarbasis, inclusief 
onderdelen en 1000 onderhoudsuren en 
inspectie. “De onderhoudstechnicus van 
Atlas Copco hielp me enkele problemen 
snel op te lossen. Bovendien inspecte-
ren ze de machines regelmatig en geven 
ze me goed advies”, vertelt hij. “Dankzij 
goed onderhoud en een serviceplan  
stel ik mijn machines en mijn project 
 veilig.” 

Zhuhai China

Een klant van Atlas Copco in China verplaatst een 
berg van 4 miljoen kubieke meter met behulp van 
mobiele Atlas Copco luchtcompressoren. 
TEKST ATLAS COPCO FOTO ATLAS COPCO

BERGEN  
VERZETTEN

De constructiesite bevindt zich in de 
buurt van Macau, waar een 50 km lange 
overzeese brug in aanbouw is om Zhuhai, 
Macau en Hongkong met elkaar te ver-
binden.

Klant Xiongliang Ye (met helm) samen 
met vertegenwoordigers van Atlas Copco 
Construction Technique (v.l.n.r.) Lyndon 
Shi, Adrian Ridge en Allan Wang.
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Ontwikkeld voor 
SNELHEID

Internetgebaseerde innovaties zoals apps voor mobiele 
apparaten maken het leven een stuk gemakkelijker voor 
iedereen, van distributeur tot eindgebruiker. 
TEKST ANNA GULLERS  FOTO ATLAS COPCO EN CARLOS S. PEREYRA / GETTY IMAGES
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” Waar onze klanten ook gaan of staan,  
ze hebben ons altijd op zak.”

Wist u...
   dat 71 procent van de gebruikers van de Construction app regelmatige 
gebruikers zijn? Dit hoge cijfer is te danken aan de betrokkenheid van de 
gebruikers en hoe nuttig deze app is (20 procent van alle apps wordt slechts 
eenmaal gebruikt).

   dat de app gemiddeld 4,75 minuten gebruikt wordt en de gebruiker  
12 schermen (pagina’s) bekijkt?

BINNEN DE INDUSTRIE worden we 
tegenwoordig geconfronteerd met een 
massale hoeveelheid informatie en een 
voortdurende stroom van nieuws over pro-
ducten en updates. Al deze informatie 
moet bovendien de gebruikers binnen de 
kortst mogelijke tijd bereiken. 

Voor klanten van Atlas Copco is een app 
de eenvoudigste manier om op de hoogte te 
blijven. De app is een dagelijks hulpmiddel 
dat het leven vergemakkelijkt voor ieder-
een die te maken heeft met het gebruik, de 
aankoop of de verkoop van Atlas Copco 
machines.

De business area Construction Tech-
nique van Atlas Copco heeft een app 
gelanceerd voor gebruik op tablets en 
smartphones – iOS en Android. Deze app 
is bedoeld voor de hele constructiemarkt 
en streamt het product- en serviceaanbod 
van alle verschillende divisies naar het 
mobiele apparaat. Zo heeft de gebruiker 
altijd zicht op de recentste informatie en 
technische gegevens over constructiema-
chines. Bovendien is het mogelijk om ook 
trainingvideo’s, interviews over activitei-

“Dankzij één enkele app voor alle con-
structiemachines voorkomen we ver-
warring bij de klant”, zegt Daniel Egaña, 
webmanager Construction Technique bij 
Atlas Copco. “Ook laat het de omvang van 
ons volledige aanbod zien, met inbegrip 

van onderdelen en diverse service.” 
De inhoud is gemakkelijk te delen via 

e-mail of sociale netwerken zoals Twit-
ter of Facebook. De contactgegevens van 
het dichtstbijzijnde customer center wor-
den getoond op basis van de locatie van de 
gebruiker en er is een tool voor pushbe-
richten, die informatie naar een bepaald 
doelpubliek stuurt. 

op een verafgelegen werf kunt gebruiken. 
Zeker voor de constructiemarkt is dit een 
erg handige eigenschap.

“De gebruikers ontvangen pushberich-
ten – in hun eigen taal en gelokaliseerd op 
basis van het land – over productlancerin-
gen, campagnes, nuttige informatie, enz.”, 
vertelt Egaña. “Zo is er een constante com-
municatie met onze prospects, klanten 
en dealers, ook als ze onderweg zijn. Met 
andere woorden: Waar onze klanten ook 
gaan of staan, ze hebben ons altijd op zak.”

Het basisidee van deze app was om het 

INNOVATIE/ALTIJD MOBIELER

leven voor medewerkers, dealers en klan-
ten te vereenvoudigen door er een dage-
lijks hulpmiddel van te maken. 

“Ik gebruik de app wanneer zaken snel 
moeten gaan en ik dringend informatie 
nodig heb”, zegt Heiko Sterz, sales engi-
neer Construction Tools, Duitsland. “Als 
ik vragen van klanten krijg, is het erg han-
dig om hen informatie rechtstreeks uit de 
app te bezorgen, vooral wanneer ik onder-

weg ben.” 
Een jaar na zijn 

lancering wint de 
Construction app 
steeds meer aan 
populariteit. Tot op 
heden hebben men-
sen uit 130 landen 
de app gedown-
load. Hij is momen-
teel in negen talen 
beschikbaar. 

Mobiele apparaten 
bieden nieuwe 
mogelijkheden voor 
klanten, verkopers  
en distributeurs.

Daniel Egaña, 
webmanager  
Construction  
Technique.
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Dieper graven voor de
WETENSCHAP
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ATLASCOPCOSAURUS

DINOSAUR COVE BEVINDT zich langs 
de grillige kustlijn in het zuidoosten van 
Australië. Beukende golven zorgen voor 
constante erosie in deze regio, die hele-
maal niet meer lijkt op de habitat van de 
Atlascopcosaurus meer dan 100 miljoen 
jaar geleden. Toen was dit nog een groene 
vallei in de smalle strook die ontstond 
doordat Australië en Antarctica zich van 
elkaar afscheurden. In het voorjaar trad de 
valleirivier buiten zijn oevers door smel-
tende sneeuw van de omliggende bergen. 
De stroming van het water veroorzaakte 
afkalving van de rivieroevers en nam 
modder, puin en skeletbeenderen mee. In 
de daaropvolgende miljoenen jaren fossi-
liseerden de beenderen in de lagen zand en 
klei. Zo raakten ze samengedrukt en diep 
begraven in hard gesteente. 

“Wat we in de jaren 1980 in het gesteen-
te ontdekten, was eigenlijk materiaal 
afkomstig van oeverafkalving door een 
stroom die richting zee vloeide”, zegt 
paleontologe Patricia Vickers-Rich.

De eerste sporen van het bestaan van 

Het verhaal van de Atlascopcosaurus begon 106 miljoen 
jaar geleden. Maar de geschiedenis van deze kleine, sterke, 

plantenetende dinosaurus bleef verborgen totdat Thomas Rich 
en Patricia Vickers-Rich, twee paleontologen, en hun team 

de eerste overblijfselen ontdekten. Ze noemden de nieuwe soort 
naar de leverancier van de machines die werden gebruikt 

voor de opgravingen. 
TEKST SUSANNA LINDGREN  FOTO TOBIAS OHLS

dinosauriërs langs de zuidkust van Aus-
tralië werden ontdekt door William Fer-
gusson in 1903. Daarna gebeurde er niets 
bijzonders tot aan de nieuwe ontdekkin-
gen in 1978.

“Tot dan wisten we niet goed wat we 
moesten zoeken”, zegt collega-paleon-
toloog Thomas Rich. “Deze vondsten 
leken niet op de ontdekkingen elders in 
de wereld. Met deze nieuwe kennis zoch-
ten we langs de kust naar gesteente van 

ongeveer dezelfde ouderdom. In 1980 zet-
ten we voor het eerst voet in wat nu bekend 
is als Dinosaur Cove.”

Het opgraven begon vier jaar later met 
een team dat oorspronkelijk bestond uit 
vrijwilligers van het Museum Victoria. 
Vanwege de onherbergzame omgeving 
was de kans op fossielen relatief groot. 

“Deze speciale omstandigheden vereis-
ten speciale machines”, vertelt Rich. “Om 
ons doel te bereiken, moesten we een tun-
nel door de rots maken, tot net boven de 
laag waar volgens ons de fossielen verbor-
gen zaten.”

Bill Loads, manager bij Atlas Copco  
in Victoria in die tijd, begeleidde dit 

“ Met zijn grote achter-
poten en korte voor-
poten leek hij op een 
kleine kangoeroe.”  
Thomas Rich 

De Atlascopcosaurus loadsi.IL
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ATLASCOPCOSAURUS

Botten als bewijs
 De grootste dinosauriër 

die tot op heden in Aus-
tralië is ontdekt, was naar 
schatting 30 meter lang en 
woog waarschijnlijk meer 
dan 30 ton. Daarmee verge-
leken is de Atlascopcosau-
rus, die een gewicht van 
zo’n 125 kg heeft, maar een 
kleintje. 

spannende project en stelde de machines 
ter beschikking om dit harde gesteente de 
baas te kunnen.

“Zonder de boren, boorhamer en hulp-
gereedschappen van Atlas Copco waren 
we nergens geraakt”, zegt Rich, terwijl hij 
toevoegt dat de Panther-boor zijn favoriete 
gereedschap is. “Hij woog zo’n 25 à 30 kg, 
maar eenmaal geïnstalleerd, was er geen 
stoppen aan.”

Voor elke springoperatie waren er min-
stens 36 boorgaten nodig, die werden 
geladen met springstoffen en voorzien van 
ontstekingsdraad. 

“De springwerken verliepen moeizaam 
omdat de structuur van het gesteente ver-
anderde naarmate we dieper gingen. Soms 
bereidden we een hele detonatie voor 
en gebeurde er niets. En bij de volgende 
poging was er meteen een hele meter weg-
geblazen.”

DE ATLASCOPCOSAURUS behoorde 
tot een verzameling van vele verschillen-
de dieren die op de vindplaats in de jaren 
1980 werden opgegraven. Er werd een 
kaak met tanden gevonden, waardoor de 

“Voor ons, Australiërs, is het gemakke-
lijk je voor te stellen hoe de dino er moge-
lijk uitzag”, vertelt Rich. “Met zijn grote 
achterpoten en korte voorpoten leek hij op 
een kleine kangoeroe, maar dan zonder 
uitwendige oren en haar. En hij sprong niet. 
De soort die we gevonden hebben, had 
waarschijnlijk een hoogte van één meter, 
maar we weten niet of het nog een jong of 
al een volwassen dier was, aangezien we 
maar een paar exemplaren hebben.”

Als dank voor de ondersteuning van 
Atlas Copco tijdens het project kreeg deze 

-
cosaurus loadsi (de tweede naam verwijst 
naar Bill Loads, de manager van Atlas 
Copco).

“We vonden dit een gepaste naam voor 
een dinosauriër die de wetenschap of 
mensheid niet had gekend zonder de hulp 
van Atlas Copco”, zegt Rich.

Opvallend voor de Atlascopcosaurus 
en de andere soorten die in Dinosaur Cove 
zijn ontdekt, is dat ze nergens anders ter 
wereld zijn teruggevonden. 

“Op sommige plaatsen vind je mis-
schien één soort van deze familie van klei-
ne planteneters, de hypsilophodontidae”, 
zegt Patricia Vickers-Rich. “Wij vonden 
er minstens drie, misschien vijf. Volgens 

“ Om ons doel te bereiken, moesten we onder de 
grond zoeken. We moesten een tunnel door de 
rots maken, tot net boven de laag waar volgens 
ons de fossielen verborgen zaten.” 

Thomas Rich

ons komt dit omdat zij de enige soort 
waren die sterk genoeg was om de felle, 
koude winters in die tijd te overleven. 
De meeste pooldinosauriërs woonden 
in gebieden die nu nog altijd poolstreken 
zijn, wat maakt dat de opgravingen zeer 
duur zijn. 

Recente vondsten op een nieuwe site 
in de buurt van Dinosaur Cove brengen 
mogelijk nieuwe informatie aan het licht.

“We vonden een deel van een skelet 
dat van een Atlascopcosaurus zou kun-
nen zijn, maar helaas is dit deel niet aan de 
schedel verbonden”, zegt Vickers-Rich. 
“Dit jaar vonden we een bovenkaak en dat 
is veelbelovend.” 

“We gebruikten een Atlas Copco Panther-boor van 
dit type”, legt Thomas Rich uit tijdens een bezoek 
aan de mijn onder het Atlas Copco-hoofdkantoor in 
Nacka, Zweden.



  achieve  55     

Constructie Marokko

MAROKKAANSE  
OPKNAPBEURT

De Hassan II mos-
kee, een van de 

grootste moskee-
en in de wereld, 

bevindt zich vlak 
bij de haven van 

 Casablanca.

AL EEUWENLANG IS Casablan-
ca in Marokko een drukke haven-
stad. Momenteel is het een van 
de grootste kunstmatige havens 
ter wereld. Er kunnen tot wel 
40 schepen tegelijk aanmeren. 
Naast een commerciële haven, 
een vishaven en een jachthaven 
heeft Casablanca ook facilitei-
ten en infrastructuur om schepen 
te water te laten en te dokken op 
scheepswerven.

In 1906 startte Casablanca met 
renovatiewerken en in 2015 werd 
er een belangrijke stap gezet met 
de aanleg van een grotere vis-
sershaven, waarbij machines van 
Atlas Copco worden ingescha-
keld. Na voltooiing van de wer-
ken – in januari 2017 volgens de 
planning – zal de haven ruim 
tweemaal zo groot zijn.

“Voor sloopwerken onder 
water heb je speciale machines 

nodig”, zegt Mustapha El Idris-
si, sales engineer bij Atlas  Copco 
Marokko. “De compressor en 
de kit met beschermend materi-
aal zijn onmisbaar om ernstige 
schade te voorkomen: de aanslui-
tingskit voor onderwatertoepas-
singen pompt perslucht van de 
compressor naar de slagkamer 
van de sloophamer. Dit voorkomt 
dat er water kan indringen in de 
hamer.”  
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Mobiele compresso-
ren en hydraulische 
sloophamers van 
Atlas Copco worden 
ingezet voor de uit-
breiding van de visha-
ven in Casablanca.



Omgaan met ‘WAT ALS’
DRUKVERLIES BIJ MEDISCHE gassen of 
vacuüms is iets wat verpleegkundigen in 
ziekenhuizen liever niet meemaken. Maar 
wat als het toch gebeurt? Gewoonlijk waar-
schuwen lampjes of zoemers wanneer er een 
probleem met medisch gas is. Het leven van 
patiënten staat op het spel als er verwarring 
ontstaat en er kostbare tijd verloren gaat wan-
neer het personeel zich de procedure probeert 
te herinneren voor een situatie die ze waar-

schijnlijk nog nooit hebben meegemaakt. 
-

Solutions van Atlas Copco zet deze alarmen 
om in cruciale helpers in het noodactieplan. 

eerste ter wereld dat ziekenhuismedewerkers 
aangepaste waarschuwingen en instructies 
voor ingrijpen geeft. Zo wordt voorkomen dat 
kwetsbare levens onnodig op het spel staan. 
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 HET LEVEN VAN VELE  pasgeborenen 
werd gered dankzij zuivere medische 
ademlucht geleverd door Atlas Copco.
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