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Atlas Copco vinner stora order i Saudiarabien 
Stockholm den 19 maj 2011: Atlas Copco har fått två stora order kopplade till 
aluminiumprojektet Ma’aden i Saudiarabien. Beställningarna, som värderas till 
totalt mer än MUSD 50 (MSEK 300), visar på bolagets ledande ställning som 
leverantör av trycklufts- och gasutrustning i regionen.  
 
Atlas Copco kommer att leverera 20 turbokompressorer för användning i kraftproduktion 
vid en ny anläggning utanför Jubail i Saudiarabien. Kunden är ett konsortium bestående av 
entreprenadbolaget Al-Arrab och kinesiska Sepco III Electric Construction Corporation. 
Det kombinerade kraft- och avsaltningsverket ska generera 2 400 MW ström samt ånga 
och vatten till det saudiarabiska gruvbolaget Ma’adens aluminiumanläggning. 
 
Tidigare i år vann Atlas Copco ett kontrakt för att leverera ett helt tryckluftssystem som 
nyckelfärdig lösning till Ma’adens aluminiumsmältverk. Ordern inbegriper fem stycken av 
Atlas Copcos största oljefria kompressorer samt två mindre kompressorer och torkar. 
 
”Atlas Copco har demonstrerad kunskap och erfarenhet från den här sortens projekt i 
hela världen. Detta, kopplat till den stora driftsäkerheten hos våra produkter, gjorde att vi 
fick de här beställningarna,” säger Stephan Kuhn, affärsområdeschef för Atlas Copco 
Kompressorteknik. ”Investeringar i aluminiumsmältverk i Mellanöstern ökar och vi har 
en stark närvaro i det här marknadssegmentet.” 
 
Ordern för kraftproduktion bokades under det andra kvartalet och är värd cirka MUSD 40. 
Utrustningen ska levereras under första halvan av 2012. Ordern till aluminiumsmältverket 
bokfördes redan under det första kvartalet. 
 
Ma’adens aluminiumanläggning får en kapacitet på 740 000 ton aluminium. Den kommer 
att bestå av ett raffinaderi, ett smältverk och ett valsverk.  
 
 
Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och 
gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa 
produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i 
Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2010 hade Atlas Copco omkring 33 000 anställda och 
en omsättning på 70 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com. 
 
Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik utvecklar, tillverkar, marknadsför och utför service på 
oljefria och oljeinsprutade stationära kompressorer, portabla kompressorer, gas- och processkompressorer, 
expansionsturbiner, eldrivna generatorer, luftbehandlingsutrustning samt styrsystem för tryckluft.  Man 
erbjuder dessutom specialiserad uthyrning av utrustningar. Affärsområdet utvecklar för ökad produktivitet i 
applikationer inom tillverkande, anläggnings- och processindustrierna globalt. Den viktigaste 
produktutvecklingsenheten och produktionscenter finns i Antwerpen, Belgien. 


