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Atlas Copcos kompressorer och ljustorn vinner Red Dot 
designpriser  

Stockholm den 4 april 2017: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara 

produktivitetslösningar, har vunnit två prestigefyllda Red Dot designpriser 2017 för 

portabla kompressorer och ett LED-ljustorn.  

“Vi är stolta över att återigen uppmärksammas med detta framstående pris för enastående 

design”, säger Andrew Walker, chef för Atlas Copcos affärsområde Bygg- och 

anläggningsteknik. “Som alltid har vår produktdesign fokuserat på att erbjuda verkliga 

fördelar för kunden såsom ökad prestanda och operatörskomfort samt att minska 

bränsleförbrukningen och servicebehovet.”  

Red Dot-priset för 2017 uppmärksammar Atlas Copcos portabla kompressorer i 8-serien, 

och Atlas Copcos LED-ljustorn HiLight H5+. Båda produkterna är utformade och 

tillverkade av divisionen Portable Energy i affärsområdet Bygg- och anläggningsteknik.  

Kompressorerna i 8-serien uppmärksammas för att de höjer designstandarden när det 

gäller storlek, vikt, effektivitet och prestanda samt genom den senaste tuffa och estetiskt 

tilltalande HardHat® kåpan. Ljustornet uppmärksammas för sina innovativa optiska linser 

som maximerar ljusspridning.   

Den officiella Red Dot-galan kommer att äga rum i Essen, Tyskland, den 3 juli. 

          

En portabel kompressor i 8-serien och LED-ljustornet HiLight H5+ 

 

För mer information kontakta: 

Ola Kinnander, Presschef 
08 743 8060 eller 070 347 2455 
media@se.atlascopco.com 

Andrew Walker, Affärsområdeschef  
Bygg- och anläggningsteknik +32 3 401 93 29 
andrew.walker@be.atlascopco.com 

 

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 fler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco en omsättning på 101 miljarder 
kronor och cirka 45 000 anställda. Mer information finns på www.atlascopcogroup.com. 
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