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Atlas Copco inviger utökat innovationscenter i Tyskland 

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

produktivitetslösningar, har invigt ett utökat innovationscenter i Bretten, Tyskland, 

för att kunna tillgodose kundernas ökande krav på att testa och utveckla innovativa 

monteringslösningar.  

I den nya högteknologiska anläggningen får kunder från fordonsindustrin och övrig 
industri möjligheten att utveckla och testa olika avancerade sammanfogningsmetoder 

under ett och samma tak.  

”Innovationscentret ger oss en ökad kapacitet för innovation och att skapa lösningar 

tillsammans med våra kunder, säger Henrik Elmin, chef för affärsområdet Industriteknik.  
 
Den tyska anläggningen är ett av tio innovationscenter runt om i världen, från Kina till 
USA. Expansionen av denna anläggning ökar antalet möjliga projekt som kan testas från 

cirka 250 till 500 årligen. Utökad yta var också nödvändigt för att kunna utbilda kunder 
och anställda, ett nytt logistiksystem och mer kontorsyta för medarbetare. Över 400 
anställda kommer att arbeta i centret som framför allt kommer att serva central- och 
sydvästra Europa.  

Atlas Copco har investerat omkring MEUR 6.8 (MSEK 70) på uppgraderingen av centret.  

 

Nya monteringsmetoder används allt mer av till exempel fordonsindustrin som vill 

använda lättare material som aluminium istället för stål för att göra fordonen mer 
bränslesnåla. Traditionell svetsning fungerar sämre med de lättare materialen, vilket 
öppnar upp för alternativa teknologier inom montering.  
Atlas Copco har tre starka varumärken inom industriella monteringslösningar. SCA, 

Henrob och Atlas Copco. Divisionen konsoliderar nu de tre varumärkena under 
varumärket Atlas Copco för att förbättra service för kunderna. SCA och Henrob kommer 
att vara kvar som produktvarunamn.  
Bytet av varumärken påbörjades tidigt under 2017 och förväntas vara slutfört under 2018.  
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Sara Liljedal, Presschef 
08 743 80 60 eller 072 144 1038  
media@se.atlascopco.com 

 

Henrik Elmin, Affärsområdeschef för 
Industriteknik 
070 527 9335 
henrik.elmin@se.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 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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