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Atlas Copco-fabrik i Indien drivs av solceller 

Stockholm den 9 mars 2018: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara 

produktivitetslösningar, har börjat förse sin kompressorfabrik i Chakan, Indien, 

med energi som nästan uteslutande kommer från solceller.  Det är en del i det arbete 

som pågår inom Atlas Copco för att minska verksamhetens miljöpåverkan.  

Den högteknologiska fabriken tillverkar kompressorer för den indiska och globala 
marknaden. Cirka 80 procent av energin som används i fabriken är nu förnybar, vilket 

minskar koldioxidutsläppen med 600 ton per år.  

”Energieffektivitet är en av Atlas Copcos topprioriteringar, och vi är stolta över hur 

denna moderna indiska fabrik sätter en ny standard”, säger Vagner Rego, chef för Atlas 
Copcos affärsområde Kompressorteknik. ”Alla tjänar på detta då det gynnar både miljön 
och vårt finansiella resultat”.  

Fabriken som är 19 000 kvadratmeter stor har både tillverkning och kontorsplatser. Den 

byggdes i enlighet med LEED (Leadership in Environmental Energy and Design).  

Sedan fabriken öppnade 2013 har energieffektivitet varit på agendan. T.ex. är taket 

isolerat för att inte behöva använda luftkonditionering. Det finns också en anläggning för 
att samla in regnvatten vilket gör att fabriken är självförsörjande på vatten åtta av årets 

tolv månader.  

Investeringarna i solcellsanläggningar i Indien är Atlas Copcos senaste initiativ för att 

minska miljöpåverkan från verksamheten. Andra exempel är installationen av 
anläggningar för att värma vatten med hjälp av solenergi på taket av ett servicecenter i 
kompressorfabriken i Antwerpen, Belgien. 
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Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder 

innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings - och gruvutrustning, 

industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på 

produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i 

Stockholm och kunder i f ler än 180 länder. Under 2017 hade Atlas Copco en omsättning på 116 miljarder 

kronor och cirka 47 000 anställda. Mer information f inns på w ww.atlascopcogroup.com. 
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