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Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar 

för industrin. Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskom-

pressorer, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg 

och monteringssystem till relaterad eftermarknad och uthyrning. I nära sam-

arbete med kunder och affärspartners, och med mer är 130 års erfarenhet, 

utvecklar Atlas Copco för högre produktivitet. 

Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, når Gruppen mer än 150 marknader 

globalt. Under 2005 hade Atlas Copco 27 000 anställda och en omsättning 

på 53 miljarder kronor.
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Atlas Copco har tagit ytterligare 
ett steg mot visionen First in 
Mind—First in Choice™.

Användningen av naturgas ökar
och Atlas Copco är pionjär på denna 
kraftigt växande marknad.

Nya mutterdragare förbättrar
trafi ksäkerheten i Japan.

First in Mind—First in Choice™ 
är Gruppens starka vision.

Är det möjligt för chefer från
hela världen att dela samma värde-
ringar?

Atlas Copcos anställda i Indien 
ger barn en ljusare framtid.

14

30

Spanien, kallas för siestans land, men det har också 
långa arbetsdagar, hög produktivitet och stor utveck-
lingspotential.

25

Högteknologisk utrustning 
medger ökad produktivitet genom 
att borriggar kan läsas av trådlöst.



17
Lifton Bulgaria EOOD i Bulgarien och verksamheten 
i Lifton Breaker A/S, Danmark. Lifton är en ledande 
tillverkare av hydraulisk handhållen och riggburen 
demoleringsutrustning samt relaterade produkter 
för global anläggnings-, demolerings-, gruv- och 
maskinuthyrningsindustri.

11
GSE tech-motive, USA. Företaget till verkar
och säljer specialiserad åtdragningsutrust-
ning för kunder med säkerhetskritiska 
monteringstillämpningar, framför allt 
inom fordonsindustrin. 

21
BIAB Tryckluft AB, Sverige. BIAB 
distribuerar kompressorer och 
tryckluftsutrustning i Sverige.

Januari Februari MarsÅr

2005
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Stora framgångar under 2005

RET AVSLUTADES STARKT med en ökning av order-
ingången på 24% jämfört med föregående år. Den 

totala faktureringen uppgick till MSEK 52 742 
(43 192), trots betydande utmaningar i form av väsentligt 
höjda priser på råvaror och köpta komponenter. Fokuserat 
arbete med att öka priser och effektivitet har bidragit till ett 
rörelseresultat på MSEK 9 403 (6 651). Detta är en ökning med 
41% och motsvarar en rörelsemarginal på 17.8%. Vinst före 
skatt steg 46% till en marginal på 17.6%. Vinsten per aktie 
ökade 41% och nådde SEK 10.43 (7.41). Totalt utbetalades 
MSEK 6 078 till våra aktieägare genom vår årliga ut delning 
samt det obligatoriska inlösenför farandet av aktier.

Strategiska initiativ gav resultat

Under året var den övergripande efterfrågan på marknaden 
mycket god. De fl esta betydande geografi ska marknaderna 
hade mycket god tillväxt. Atlas Copco har, under de senaste 
tre åren, fokuserat på strategiska initiativ och aktiviteter för 
att växa på fyra viktiga marknader: Kina, Indien, Ryss land 
och USA. Detta har resulterat i mycket höga årliga tillväxt-
siffror på dessa marknader.

Sett ur ett industrisegmentperspektiv har gruvmarknaden 
visat anmärkningsvärd styrka, underbyggd av den starka efter-

frågan från Kina. Bygg- och anläggnings industrin har, både 
för tung och lätt entreprenadutrustning, haft god tillväxt i 
Nordamerika och under året ökat gradvis i Europa. Process- 
och tillverkningsindustrin har för att förbättra sin kvalitet 
på de fl esta marknader ökat sina investeringar i utrustning. 

Flera varumärken stärker Kompressortekniks 

starka marknadsposition

Vårt affärsområde Kompressorteknik har haft ännu ett år 
med utmärkta resultat. Kraftig tillväxt har uppnåtts på nästan 
alla marknader för de fl esta produktområden. Detta gäller 
såväl försäljning av utrustning som den mycket viktiga och 
inkomstbringande eftermarknaden. Särskilt kraftig tillväxt 
noteras på de viktiga fokusmarknaderna Kina, Indien, 
Ryssland och USA. Marknadspositionerna har förbättrats 
av en strid ström av nya produkter på marknaderna för olje-
fria, olje insprutade och portabla kompressorer. Affärsom-
rådet har också gjort synnerligen bra ifrån sig inom områ-
det för kompressorsystem för fartyg som transporterar 
fl ytande naturgas.

En grundsten för utvecklingen av god volymtillväxt har 
varit fl ervarumärkeskonceptet. En bredare marknadsnärvaro 
inom försäljning och djupare penetration har upp nåtts genom 

Verksamheten växer
Förvärv under 2005, datum för överenskommelser

År 2005 kan karaktäriseras som ett år då Atlas Copco tog ännu ett steg för att 
nå vår vision: First in Mind—First in Choice™, det vill säga den som kunden först 
tänker på och sedan väljer. Förutom att dra fördel av god efterfrågan i de fl esta 
delar av världen lyckades vi också stärka vår konkurrenskraft på många marknader 
och inom de fl esta av produktsegmenten.



1
Lutos, Tjeckien, tillverkar och marknads-
för ett sortiment av luftkompressorer 
med lågt tryck, så kallade blåsmaskiner. 

16
Contex AC d.d. i Slovenien och Contex d.o.o.

i Kroatien. Den förra säljer och servar enbart 
Atlas Copco-utrustning och erbjuder ett sorti-
ment av kompressorer, entreprenad- och 
gruvutrustning samt handhållna kraftverktyg. 
Contex d.o.o. erbjuder service och maskinut-
hyrning som sin huvudsakliga verksamhet. 

April Maj Juni
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6
Intermech Ltd, Nya Zeeland utvecklar, tillverkar 
och marknadsför kompressorer och kringutrustning 
för komprimerad naturgas på bensinstationer till 
fordon som drivs av naturgas.

                                     28
CRM, Consolidated Rock Machinery, Sydafrika, 
distribuerar utrustning för ovanjordsborrning, 
portabla kompressorer, kompaktutrustning samt 
riggburen och handhållen anläggnings- och demo-
leringsutrustning och är även tillverkare av hydrau-
liska lyftsystem och pneumatiska verktyg. 

Juli Augusti September
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bättre uppdelning, differentiering och positionering av exi-
sterande varumärken samt förvärv av nya varumärken.

Förvärv spelar en viktig roll i vår strategi för tillväxt. 
Under året förvärvades fl era specialiserade företag, såsom 
Lutos i Tjeckien som gör blåsmaskiner, Intermech på Nya 
Zeeland som gör kompressorer för komprimerad naturgas, 
Ketting i Nederländerna som gör kompressorer till rederier 
och Pneumatech Inc, USA, som gör luftbehandlingsutrust-
ning. Dessutom förvärvades ett fl ertal strategiskt viktiga 
distributörer i Europa och USA.

Anläggnings- och gruvteknik siktar högt

Vårt näst största affärsområde slog rekord i tillväxt och lön-
samhet. Understödd av den mycket starka efterfrågan inom 
gruvindustrin och god tillväxt inom bygg- och anläggnings-
sektorn växte affärsområdets orderingång 48%. Såväl för-
säljning av utrustning som eftermarknaden utvecklades 
mycket bra. Bakom det goda resultatet ligger framgångsrika 
lanseringar av nya produkter, fl er försäljnings- och service-
ingenjörer på fältet samt förbättrade tillverknings- och dist-
ributionskoncept.

Vidare har viktiga förvärv genomförts. Lifton i Bulgarien 
och CRM i Sydafrika kompletterar både produkt- och mark-
nadsområdena. Affärsområdet har idag, efter en lyckad 
integration av förvärven gjorda under 2004/2005, en mycket 
effektiv produktions- och lagerstruktur som omfattar Nord- 
och Sydamerika, Europa och Asien. Detta, i kombination 
med en mycket effektiv eftermarknadsorganisation, är en 
utmärkt plattform för fortsatt tillväxt.

Industriteknik fokuserar på industrin

Detta affärsområde fokuserar idag på industriella kraftverk-
tyg och monteringssystem. Verksamheten för professionella 
elverktyg såldes i januari 2005 och ingick således inte i affärs-
området under 2005.

De främsta kundsegmenten för industriverktyg är for-

“Förvärv spelar en 
viktig roll i vår strategi 

för tillväxt.” 

donsindustrin, fordonsindustrins eftermarknad samt verk-
stadsindustrin. Sammantaget var efterfrågan relativt god i 
Nord- och Sydamerika samt Asien, men något sämre i 
Europa.
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Fuji Air Tools 

Co. Ltd, Japan, 
tillverkar tryck-
luftsdrivna
verktyg.

13
Pneumatech Inc och ConservAIR 

Technologies Company LLP, USA. 
Pneumatech till verkar tryckluftsut-
rustning och utrustning för tork-
ning och fi ltrering av gas för luft be-
handlingsindustrin.

Oktober November December

30
BLM s.r.l. i Italien, är 
specialiserade på test-
utrustning för moment- 
och åtdragningsappli-
kationer. 

2
Creemers Compressors 

B.V, Nederländerna, är 
verksamma inom kompres-
sorer och inriktar sig på det 
växande segmentet bil-
verkstäder och grossister. 

          11
Ketting Handel B.V, Neder-
länderna, har erfarenhet 
av design, montering och 
underhåll av startpaket och 
kompressorsystem för an-
vändning ombord på fartyg. 

•  Ökade investeringar i produktutveckling för att höja 
takten för produktlanseringar och på detta sätt förbättra 
graden av produktförnyelse.

•  Väsentlig höjning av antalet försäljnings- och serviceingen-
jörer för att öka närvaro och penetrering inom både utrust-
nings- och eftermarknadsområdet. Jämfört med för tre år 
sedan har vi idag 30–40% mer folk på fältet, till exempel 
försäljningsingenjörer och servicetekniker, som hjälper 
våra kunder.

•  Intensifi erat sökande efter lämpliga förvärv och förbättrad 
kompetens för genomförande av förvärv. För att nå vårt 
mål på 8% årlig tillväxt är en god förvärvsprocess en nöd-
vändighet.

Vidare har viktiga resurser och uppmärksamhet givits till 
området företagets sociala ansvar. Betydande utbildnings-
aktiviteter har genomförts för att säkerställa att våra anställda 
förstår och följer vår affärskod och att Atlas Copco uppfyller 
högsta standard för socialt och etiskt ansvar. Vår hållbar-
hetsrapportering har vidareutvecklats och vi gör framsteg 
inom viktiga områden. Vi har också fått ett värdefullt 
erkännande för vårt hållbarhetsarbete.

Vi är övertygade om att vi har vidareutvecklat bolaget i en 
riktning som kommer att göra det möjligt för oss att nå upp 
till era förväntningar under 2006. Samtidigt ser marknads-
utsikterna på kort sikt positiva ut för Atlas Copco. Efterfrå-
gan på våra produkter och tjänster väntas ligga kvar på 
nuvarande höga nivå från alla viktiga industrisegment.

Alla intressenter är viktiga för Atlas Copco. Vår ambition 
är att möta kraven från dem som investerar tid, pengar och 
intresse i Atlas Copco. På styrelsens vägnar vill jag tacka 
alla medarbetare för ert engagerade arbete och alla övriga 
intressenter för ert värdefulla stöd.

Tack!

Gunnar Brock
VD och koncernchef
Stockholm, 2 februari 2006
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Industriteknik lägger stora resurser på produktutveckling 
och många nya produkter lanserades under 2005. Betydande 
investeringar gjordes också för att öka vår marknadsnärvaro. 
Våra försäljnings- och serviceingenjörer bearbetar markna-
den på ett bättre sätt för att utnyttja de möjligheter vår 
mycket starka produktportfölj erbjuder. Vår marknadsan-
del växte tack vare lanseringen av nya produkter och den 
förbättrade försäljnings- och servicetäckningen.

Ett fl ertal förvärv genomfördes för att utöka och för-
bättra vår marknadstäckning: GSE Techmotive i USA, 
Scanrotor i Sverige och BLM i Italien. Utöver detta teckna-
des avtal om att förvärva Fuji Air Tools i Japan.

Konkurrenskraftig

differentiering för Maskinuthyrning

Vår nordamerikanska maskinuthyrningsverksamhet fort-
satte att förbättras och de levererade imponerande res ultat. 
Kommersiell byggnation visade relativt god efterfrågan. 
Detta, tillsammans med förbättrad effek tivitet och vunna 
marknadsandelar, bidrog till den fi na prestationen.

Under året har mycket kraft lagts på att förbättra effekti-
viteten i kundkontakterna för att särskilja oss från våra kon-
kurrenter och skapa en varaktig varumärkesdifferen tiering.

Våra hyresintäkter har ökat med 15% under året tack vare, 
till lika delar, pris- och volymökningar. Utnyttjandegraden 
har nått nivåer som överträffar allt och motsvarar den hög-
sta någonsin på 70%. Den del av fl ottan som inte kan hyras 
ut har nått den lägsta nivån någonsin på endast 10% tack 
vare effektivare service och transporter. Hyresfl ottans ålder 
har under det sista kvartalet sjunkit till 30 månader och är 
nu en av de yngsta fl ottorna i branschen.

Vi ska nu undersöka möjligheten att avyttra denna 
maskinuthyrningsverksamhet. Verksamheten och dess 
karaktäristik skiljer sig mycket från Atlas Copcos industri-
ella verksamhet och möjligheterna att fi nna och utveckla 
synergier är begränsade.

Viktiga framsteg

2005 var ett mycket framgångsrikt år för Atlas Copco och 
mycket arbete lades ned på att ytterligare stärka våra ledande 
marknadspositioner och därmed vår plattform för fortsatt 
tillväxt. Några av de åtgärder som vidtagits har varit:



TLAS COPCOS GLOBALA SATSNING på oljeindustrins 
speciella kompressorbehov har fört med sig ett nytt 

behov: under 2006 kommer över 30 service tekniker 
genomgå en säkerhetsutbildning som gör att de kan arbeta 
ombord på oljeplattformar. Initialt valdes en liten testgrupp 
ut som fi ck genomgå utbildningen på ett utbildningscenter i 
Rotterdam i Nederländerna. Atlas Copcos informations-
chef följde med för att föreviga händelsen.

25 september:

Jag har aldrig drömt om att bli stjärna i Fear Factor och jag 
kan knappt förmå mig till att åka berg- och dalbana på nöjes-

parkerna. Hur kunde jag bli uttagen till den pilotgrupp som 
skulle testa säkerhetsutbildningen för de som ska arbeta på 
oljeplattformar? 

Även om tänderna skallrar är jag åtminstone inte fegast – 
jag dök i alla fall upp, två andra i gruppen uteblev helt. 
Så vi blev bara tre från Atlas Copco: Bob Zegers, Kris 
Herremans och jag själv, Cathrine Stjärnekull.

26 september:

Att köra bil genom världens största hamn, Rotterdam, var 
fascinerande även om vi bara åkte i utkanten. Företaget som
anordnade säkerhetsutbildningen är stort och välrenomme-

rat. Vi samlades i cafeterian tillsammans med en rad 
andra grupper som skulle genomgå grundläggande 
utbildning för arbete ombord på oljeplattformar, 
uppfräschningskurser, livräddningskurser med snabb 
båt, fortbildning för brandpersonal etc. Jag kände 
mig ganska ensam som representant för hälften av 
världens befolkning tills ännu en kvinna dök upp. 
Varför bara två tuffa kvinnor bland hundratals män?

Brandsläckning i teori och praktik var det första 
kursmomentet. Alla borde lära sig vilka bränder 
som kan släckas med vilken sorts brandsläckare. 
Vatten fungerar inte på gasbränder, men pulver-
släckare ska fungera på alla bränder som inte är för 
omfattande. Vi fi ck också lära oss att det är viktigt 
att allt görs i rätt ordning: sätta sig i säkerhet, 
larma, kolla om någon är instängd, sedan släcka 
elden eller se till att den hålls i schack. 

I brandmansdräkt och skyddsmask fi ck vi passera 
genom en mörk korridor där det brann längst bort – 
hela tiden med en hand på personen framför så att 
ingen skulle tappas bort. Det var lättast att gå först 
och  knepigast att snubbla fram i mitten. Brandchefen 
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Nederländerna

Extrem utbildning för 
service på oljeplattformar

När det skotska företaget Kolfor köptes 2004 stärkte Atlas Copco sin ställning på 
en ny nisch: uthyrning av specialutrustade kompressorer och generatorer som 
används ombord på oljeplattformar. De ska inte bara motstå extrema förhållanden 
som kraftiga vindar, saltvatten och risk för bränder, de ska också motsvara de 
stränga regler som gäller inom olje- och gasindustrin.

De tre brandmännen från Atlas Copco: Cathrine Stjärnekull, Bob Zegers och Kris Herremans.
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ropade ”Headcount” för att vi skulle vänja oss vid att kolla 
att alla var med. Hur kunde det vara så svårt att räkna till sju?

Eftermiddagen avslutades med säkerhetsteori för arbete 
ombord på oljeplattformar. Tumma aldrig på säkerheten – 
det är allas ansvar att ingen olycka inträffar. Jag fi ck också 
lära mig att ”nästan incidenter” ska rapporteras. Att exem-
pelvis tappa en skruvnyckel i en trappa kan innebära att 
någon riskerar att få den i huvudet.

27 september:

Hjärt-lungräddning: 15 bröstkompressioner, 2 inblåsningar, 
15 bröstkompressioner, 2 inblåsningar… Varför tränar inte 
alla hjärt-lungräddning regelbundet? Hur många liv skulle 
inte det kunna rädda?

På eftermiddagen ägnade vi oss mer åt livet till sjöss och 
ombord på oljeplattformarna, i teori och praktik. Med torr-
dräkt och fl ytväst tränade vi att klättra uppför rep stegar, 
vända på en livbåt, komma upp i en livbåt, vi lärde oss också 

att OM man faller över bord ska man inte simma utan röra 
sig sakta och om fl era faller i samtidigt håller man värmen 
genom att hålla ihop.

När vi skulle ta oss från plattformen ner i livbåtarna tjöt 
en siren i mörkret, vinden ven och vågorna piskade. ”Head-
count” vid samlingsplatsen. Alla med – snabbt ner i livbå-
tarna. I stället för att hoppa ner i vattnet försökte vi förbli 
torra så länge som möjligt för att inte bli nedkylda. Liv-
båten halades in. Bråttom, bråttom – jag skyndade ner för 
repstegen och kastade mig i gummibåten. Jag var tvungen 
att försöka hålla båten stilla i vågorna så att mina kamrater 
inte skulle falla i vattnet. En stor fl äkt ven en armlängds 
avstånd från mitt högeröra och vattnet piskade mig i ansiktet. 
Plötsligt fi ck någon panik och slängde sig från oljeplattfor-
men ner i det kalla vattnet. Adrenalinet pumpade, även om 
det bara var en övning. Efteråt var vi helt slut, men mycket 
nöjda. Rädslan hade runnit av mig och jag längtade efter 
nästa dags äventyr.

Utbildningen

Den grundläggande säker-
hetsutbildningen för oljeplatt-
formar är en tredag arskurs
som är giltig i fyra år.

Uppfräschningskursen är 
en dag lång. Denna utbildning 
är det lägsta kravet på säker-
hetsutbildning och gäller på 
oljeplattformar på många håll 
i världen. 

Kursen är godkänd av olje-
industrins utbildningsorgani-
sation OPITO och den neder-
ländska olje- och gasproduk-
tionsorganisationen NOGEPA.

Har en drake fastnat där inne?26 sep: Var lugn om det brinner.

En pulversläckare kan släcka alla bränder – men den lämnar ett kaos efter sig. Klart för ”headcount”.

Bob kan andas!
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28 september:

För några år sedan kraschlandade en helikopter i havet på 
väg tillbaka från en oljeplattform. Alla ombord hade genom-
gått en säkerhetsutbildning, så de visste precis hur de skulle 
ta sig ut när helikoptern kantrade och sjönk upp och ned i 
vattnet. Bob, Kris och jag skulle träna just detta, inte bara 
en, utan sex gånger. Jag hann bli mer och mer nervös där jag 
stod och väntade på bassängkanten. Men jag var inte den 
enda som var nervös – det gällde också de mer erfarna som 
varit ute på oljeplattformar i fl era år. Att sitta fastspänd i en 
helikopter som kraschlandar och sjunker upp och ned i vatt-
net är inget man längtar efter, även om man är van att 
arbeta på en plattform långt ute till havs.

När helikopterns rotorblad möter vattenytan går de av, 
något som låter som två kraftiga smällar. Sedan pressas vatt-
net in i helikoptern och det gäller att ta ett djupt andetag. 
Fönstren kan inte lossas förrän trycket inne i helikoptern är 
samma som utanför – först då ska man lossa säkerhetsbältet 
och simma upp till ytan. Lossar man säkerhetsbältet för tidigt 

trycks man upp mot taket och fastnar inne i helikoptern. 
På träningen lyckades de fl esta av oss hålla andan i ungefär 

en minut. I fi ckan på säkerhetsdräktens framsida fanns en så 
kallad airpocket. Om man tog ett djupt andetag och blåste in 
luften i luftfi ckan fungerade den som en extra lunga. Det 
var faktiskt möjligt att andas denna luft fyra–fem gånger till, 
vilket gav oss ytterligare ungefär en minuts respit under vatt-
net. Lite yra av koldioxiden blev vi, men det gick.

Hurra – efter tre dagars träning klarade jag inte bara kur-
sen, jag fi ck också en hel del nyttiga och användbara erfaren-
heter. Atlas Copcos servicetekniker kan verkligen se fram 
emot en grundlig träning som passar när de ska arbeta på 
oljeplattformar.

Cathrine Stjärnekull
Informationschef

I en nödsituation måste personal på 

oljeplattformar vara beredda att 

klättra eller hoppa ner i vattnet.

27 sep: Andas han?

Håll ihop och bevara lugnet. Räck oss din hand!

När spänningen släpper 

kommer skrattet.

Man överbord!
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Specialanpassad

för nya marknader

På oljeplattformar används kompressorer till att driva 
borren och blåsa bort sediment, tömma rör på vatten, 
men också till att avisa helikopterplattan, samt att bilda 
en ”vattenvägg” så att den överskottsolja som måste 
brännas av inte får oljeriggen att fatta eld. 

Genom att utnyttja de expertkunskaper som nyligen 
förvärvade skotska Kolfor har, bygger Atlas Copco kom-
pressorer som är specialkonstruerade för de extrema 
förhållanden som råder ombord på oljeplattformar.
 Två kompressorer (TwinAir) monteras i en cirka 6 meter 
lång specialkonstruerad container, där kompressorerna 
är skyddade för väder och vind samtidigt som de är 
enkla att fl ytta med helikopter. Containrarna är också 
utrustade med eget larmsystem och brandsläckare.

28 sep: Fritt fall i en livbåt.

Fastspänd i livbåten – inte rädd alls... På väg mot vattenytan. Hurra, jag klarade det!

SOS, SOS, SOS – en helikopter 

har kraschlandat i havet.

Det finns bara en tanke i huvudet: 

ut och upp!
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Mellanöstern

Pionjärer på en kraftigt
växande marknad

NÄR NATURGAS KYLS NER till 
–160 °C vid normalt tryck, 
kondenseras gasen till vätska 

och blir fl ytande naturgas, LNG 
(liquefi ed natural gas). I fl ytande 
form är det både enklare och mer 
ekonomiskt att transportera 
naturgasen.

Under det senaste decenniet har LNG-seg-
mentet utvecklats från att vara ett bränsle på en nischmark-
nad till att spela på en kraftigt expanderande global mark-
nad. Atlas Copcos erfarenhet inom LNG sträcker sig mer 
än 30 år tillbaka i tiden. Då installerades företagets första 
naturgaskompressor för tankfartyg ombord på ”Venator” 
som transporterade fl ytande naturgas från oljeplattformar 
in till land. Efter ”Venator” har fl era innovationer och för-
bättringar utvecklats för tillämpningar inom naturgasområ-
det både till lands och till sjöss. I dag fi nns mer än 250 kom-
pressorer i drift på 73 tankfartyg runt om i världen och mer 
än hälften av alla LNG-tankers har utrustning från Atlas 
Copco ombord. Dessutom levererar Atlas Copco maskiner 
och utrustning för LNG-tillämpningar i land. 

Återkondensering av gas ombord ger fl era fördelar

Tidigare drevs de fl esta LNG-fartygen av naturgas som drev 
en ångturbin när gasen förångades. Utvecklingen av åter-
kondensering av fl ytande naturgas ombord på tankfartyg 

Användningen av naturgas ökar. Ofta krävs transporter på tusentals kilometer 
innan den når sitt slutmål. I de fl esta fall är det väldigt oekonomiskt att bygga och 
använda pipelines. Ett alternativ är att transportera gasen i vätskeform i special-
byggda tankfartyg

har istället gjort att det  börjar bli 
mer populärt att driva tankfartyg 
med diesel, ett bränsle som är mer 
energieffektivt. 

När världens första system för 
återkondensering av naturgas togs 
i bruk på tankfartyget ”Jamal” 
under 2000, ingick Atlas Copcos 

kompressorer och expandrar i systemet. ”Jamal” marke-
rar ett tekniskt genombrott – istället för att låta förångad 
naturgas driva fartyget kan den förångade naturgasen åter-
kondenseras och återföras till lasten – den bevaras. Tankfar-
tygen kan istället drivas av dieselmotorer med lågt varvtal, 
som är mer effektiva och har lägre underhållskostnader. 
Dieseldrivna fartyg kan innebära stora kostnadsbesparingar 
för redarna, samtidigt som mängden fl ytande naturgas som 
kan levereras till slutkunden ökar. 

”Eventuella skillnader i driftkostnader  mellan ett fartyg med 
återkondenseringsanläggning och dieselmotor jämfört med 
ett med ångturbin överträffas vida av den vinst som kan göras 
genom försäljning av återkondenserad fl ytande naturgas”, 
förklarar Harald Dany, produktchef för fl ytande naturgas 
på Atlas Copcos division ”Gas and Process” i Köln, Tyskland.

Långvariga partner och branschpionjärer

Atlas Copco har varit föregångare och branschpionjär för 
den här sortens utrustning och företagets expertkunnande 

”Våra team samarbetar utmärkt och vi får värde-
fullt stöd i tekniska frågor för våra kunder.”

Tore Lunde, försäljningsdirektör i Hamworthy Gas Systems AS
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Hur bildas naturgas?

har under senare år lett fram till fl era viktiga innovationer. 
Atlas Copcos division Gas and Process har tillsammans 

med den norska marinspecialisten Hamworthy Gas Systems 
utvecklat en ny process för den växande marknaden för fl y-
tande naturgas. Under 2003 genomförde Atlas Copco ett 
pilotprojekt utanför den norska kusten där man installerade 
en maskin som kombinerar kompressorns och expanderns 
funktioner – kompandern. Två maskiner har blivit en, vilket 
sparar utrymme då konstruktionen är kompakt. Den är också 
mer energieffektiv och har lägre driftkostnader totalt sett.

De teknologiska framstegen inom området för fl ytande 
naturgas har bidragit till att Atlas Copcos division ”Gas and 
process” fått ett banbrytande kontrakt inom LNG samt en 
omfattande tilläggsorder. Båda orderna kom från Hamwor-
thy, som de samarbetat med under lång tid. Våren 2005 la det 

norska bolaget en order på turbokompressorer med integre-
rade växellådor, som ska användas ombord på fartyg som 
fraktar LNG från Qatar till Storbritannien. För den andra 
fasen i projektet la Hamworthy en tilläggsorder på åtta kom-
pandrar och lika många kompressorer.

”Vi är mycket glada över det samarbete med Atlas Copco 
som rör våra återkondenseringssystem för fl ytande naturgas 
till lands och de nya lösningarna för LNG-fartygen med åter-
kondenseringssystem,” säger Tore Lunde, försäljningsdirektör 
på Hamworthy Gas Systems AS, Norge. ”Våra team arbetar 
utmärkt tillsammans och vi får värdefullt stöd i tekniska frågor 
gentemot våra kunder. Atlas Copco är en pålitlig samarbets-
partner som håller leveranstiderna. Det är utomordentligt 
viktigt med de snäva tidsramarna vi har i våra projekt.”

Naturgas är ett fossilt bränsle. Liksom olja och kol har det bil-
dats från rester av växter, djur och mikroorganismer som 
levde för miljontals år sedan. 

Det fi nns fl era olika teorier om hur fossila bränslen bildats. 
Den mest accepterade teorin säger att fossila bränslen bildats 
när organiska ämnen (som rester av växter eller djur) kompri-
merats under jordytan under mycket högt tryck under mycket 
lång tid. Den gas som då bildats kallas för termo geniskt
metan. Liksom olja bildas termogeniskt metan av organiska 
partiklar som täcks av dy och andra sediment. Över tiden har 
alltmer sediment, dy och andra avlagringar samlats på det 
organiska materialet. Sediment och avlagringar har utövat ett 
stort tryck på det organiska materialet så att det komprimerats. 

Tillsammans med de höga temperaturer som råder djupt 
under jordytan har kolföreningarna i det organiska materialet 
brutits ned. Ju längre ner man kommer i jordskorpan, desto 
mer stiger temperaturen. Vid lägre temperaturer (ytligare 
lager) produceras mer olja än gas. Men vid högre temperatu-
rer skapas mer gas än olja. Därför fi nner man i regel 
naturgas tillsammans 
med olja i lager som 
ligger 2–3 kilometer 
under jor dytan.

Källa: Natural Gas Supply 
Association, USA

Mer än 50% av alla LNG-tankfartyg i världen 

har utrustning från Atlas Copco ombord.



Japan

Hino Motors och 
Atlas Copco visar vägen
mot ökad trafi ksäkerhet

INDUSTRITEKNIK
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FÖR ETT ÅR SEDAN LOSSNADE ETT lastbilshjul under 
körning och dödade en mor och hennes barn. Olyckan 
berodde delvis på en felaktig montering av navet och 

delvis på en felaktig åtdragning av hjulmuttrarna när en 
serviceverkstad bytte däck.

Regeringsdirektiv

Den japanska regeringens departement för land, infrastruk-
tur och transport reagerade genom att utfärda ett offi ciellt 
direktiv till landets tillverkare av yrkesfordon. Direktivet 
uppmanade dem att förbättra säkerheten genom att göra en 
översyn av åtdragningsmetoderna och kvalitetskontrollen 
för hjulmontering på monteringsanläggningar och service-
verkstäder.

I dag rekommenderar den japanska organisationen för 
biltillverkarkare (JAMA) att mutterdragare används, men 
hur bra det blir åtdraget beror på operatörens skicklighet 
och erfarenhet. Samtidigt har han eller hon ett mycket tungt 
ansvar på sin lott.

Hino Motors visar vägen

Hino Motors är en ledande tillverkare av last-
bilar, bussar och lättare yrkesfordon i Japan. 
Huvudkontoret ligger i Tokyo och man 
har mer än 9 000 anställda. Efter att ha 
sett över situationen antog Hino 
Motors och deras samarbetspart-
ner Hino Tsucho utmaningen att 
hitta en metod för korrekt åtdrag-
ning som kunde befria operatören 
från det tunga ansvaret.

Projektet genomfördes i hela 
organisationen och alla anställda 
på fabriker, hos återförsäljare och 
serviceverksstäder uppmärk-
sammades på problemet.

Extremt bra precision

Atlas Copco Japan träffade repre-
sentanter från Hino för att infor-

INDUSTRITEKNIK

Efter en serie allvarliga olyckor som orsakats av hjul som lossnat från yrkesfordon 
har den japanska regeringen konstaterat att lastbilstillverkare och försäljare måste 
förbättra sina metoder för hjulmontering. Hino Motors visar vägen genom att 
utrusta sin monteringsanläggning, sina försäljningsställen och serviceverkstäder 
med en ny mutterdragare från Atlas Copco som har en konstant hög nivå på 
åtdragningen, oavsett montörens egen skicklighet.

mera dem om den nya avancerade mutterdragaren LTP 51-
MT 2, som stänger av sig själv när det förinställda momentet 
uppnåtts. Härigenom erbjuds en extremt god åtdragnings-
precision. Verktyget är samtidigt, lätt och kompakt, med 
mycket låga buller- och vibrationsnivåer.

”Standardmutterdragaren användes redan på fl era stäl-
len i Hino Motors fabriker och operatörerna kunde vittna 
om dess tillförlitlighet” berättar Taiji Ito, Busi-
ness Line Manager på Atlas Copco i 
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Japan. ”Vi besökte Hinoförsäljare över hela Japan, träffade 
ingenjörer och demonstrerade fördelarna med den åtdrag-
ningskontroll som kommer av att LTP 51-MT används. 
Med starka rekommendationer från Hinos fabriksingen-
jörer var det inte svårt att övertyga Hinos återförsäljare om 
verktygets fördelar. Sedan anpassade vi verktyget så att det 
passar alla storlekar på Hinos lastbilar.”

En ström av order

Sedan hösten 2005 har en ständig ström av nya order kom-
mit in från Hinos återförsäljare till Atlas Copco Japan.

”Hino har 41 återförsäljare i Japan med totalt 252 service-
verkstäder som varje dag utför säkerhetskontroller av for-
don,” säger Taiji Ito. ”För närvarande använder ungefär 
60 av 252 verkstäder LTP 51-MT. Verktygsprecisionen 
säkerställs genom dagliga kontroller och obligatorisk årlig 
kalibrering av verktygen.

Allt eftersom Hino och andra potentiella kunder i 
Japan förstår nödvändigheten av precision vid åtdrag-
ning och hur det nya verktyget bidrar till detta, för-
väntar sig Atlas Copco Japan en kraftig tillväxt av 
försäljningen.

LTP 51 Multi-Torque – mutter-

dragare som kan uppnå fl era 

vridmoment

En mutterdragare som ”kan stänga av sig själv” är ett 
avancerat verktyg, som är exakt, tyst och extremt snabbt.
För många verkstäder har det dock inte varit ekonomiskt 
att äga ett verktyg som bara kan utföra en sak. Med den 
nya möjligheten att välja fl era vridmoment kan en mutter-
dragare förvandlas till fyra. Operatören kan på förhand 
ställa in fyra olika åtdragningsnivåer per verktyg, därmed 
kan ett verktyg användas till fyra olika uppgifter.
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Airbus nya superjumbo A380 är det största passagerarfl ygplan som någonsin till-
verkats. Med den allra senaste tekniken inom material, system och industriella 
processer uppfyller planet de allra strängaste internationella certifi eringskraven. 
Atlas Copcos varumärke CP är stolt leverantör av verktyg till detta projekt.

Storbritannien

Avtal på hög nivå

Vid utvecklingen av A380 har Airbus samarbetat med 

ca 60 storfl ygplatser för att säkerställa att fl ygplatserna 

kan ta emot superjumbon.



FLYGTRAFIKEN VÄNTAS FORTSÄTTA att öka. Genom 
att Airbus A380 rymmer hela 555 personer, kan det 
minska trängseln i luftrummet. Påtagligt reducerade 

buller- och utsläppsnivåer minskar också påverkan på miljön. 
Den nya generationen motorer, samt vingarnas och land-
ningsställets avancerade konstruktion gör att A380 inte bara 
uppfyller dagens bullergränser – planet blir också mycket 
tystare än den närmaste konkurrentens plan och avger bara 
hälften av bullernivåerna vid start. 

Samarbete över kulturgränser

CP:s marknadsbolag i Storbritannien har varit starkt enga-
gerade i projektet. Hittills har CP levererat mer än 3 000 
verktyg till Airbus och samarbetar nära med alla Airbus 
fabriker i Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Spanien.

CP tillfrågades om att medverka i ett ramavtal som omfattar 
hela EADS (European Aeronautic, Defense and Space 
Company), dvs alla företag inom EADS, bl a Airbus, Euro-
copter, EFW, ATR, Dornier, Sogerma, Socata och Astrium. 
Syftet var att harmonisera inköp och leveranser för både 
EADS och CP. Det slutliga avtalet började tillämpas i bör-
jan av 2005. Att få fl era olika kulturer inom både CP och 
EADS att samarbeta var en verklig utmaning, men med 
avtalet på plats är de ömsesidiga fördelarna tydliga. 

Specialanpassade verktyg

”Till en så stor fabrik med många olika behov kan produk-
terna i katalogen bara utgöra en liten del av de produkter 
och tjänster som en så stor kund som Airbus behöver få till-
godosedda. Vi har fått ta fram kompletterande produkter 
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När projektet startade ansvarade fabriken i Broughton, Storbritannien, för till-

verkningen av vingarna. Vingarnas storlek innebar fl era utmaningar för fabriken. 

Bland annat var man tvungen att frakta vingarna med pråm till Toulouse i 

Frankrike där slutmonteringen sker. Vingarna var för tunga för att fraktas med 

vanliga Beluga-plan.

Airbus S.A.S. 2005 ©
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som förbättrar våra CP-verktyg och där något saknats i vårt 
ordinarie sortiment har vi fått ta fram andra verktyg,” för-
klarar Howard Thomas, som ansvarar för CP:s Airbus-konto 
i Storbritannien. ”Teknisk support har spelat en nyckelroll 
genom att modifi era standardprodukter som ska förenkla 
användningen och göra identifi eringen enklare. De har 
också gjort regelbundna besök för att identifi era och utföra 
förebyggande underhåll.” 

Strömlinjeformade processer

CP och Airbus har infört elektronisk dokumenthantering 
mellan de båda företagen. En inköpsorder från Airbus 
skickas direkt till marknadsbolaget. När varan levereras 
sänds följesedel och faktura tillbaka elektroniskt. Utan 
mänskliga mellanhänder läggs följesedeln och fakturan 
omedelbart in i Airbus system, vilket innebär att eventuella 
problem kan hanteras snabbt och effektivt eftersom båda 
parter omedelbart får kännedom om ordern.

En elektronisk katalog har införts på Airbus. Priserna 
anges i ramavtalet och med hjälp av nyckelord är det möjligt 
att söka i katalogens sortiment. Användaren får också tek-
niska specifi kationer och bilder på produkten. Sökresultatet 
kan sedan användas som underlag för beställningen, vilket 
effektiviserar processerna och skapar mervärde.

”Starkt fokus på denna nyckelkund och en försäkran om 
att vi är kundorienterade har skapat en framgångrik relation 
mellan Airbus och CP”, säger Paul Humphreys, marknads-
chef på CPs marknadsbolag i Storbritannien. James Plane 
på Airbus inköp fortsätter: ”Framtida framgång hos en sådan 
högprofi lkund som Airbus är att CP fortsätter erbjuda 
största möjliga stöd”. 

Airbus och CP över hela världen

På den globala marknad som råder idag lägger Airbus även 
ut en del arbete på företag i andra länder, som i Kina. Med 
globala försäljnings- och service kanaler, omfattande kun-
skaper och erfarenheter från åratals samarbete med Airbus 
stödjer CP aktivt dessa företag.

Hög komfort

A380, det största passagerarfl ygplan som någonsin 
byggts, kommer att erbjuda ett helt nytt sätt att fl yga på 
de stora långdistansrutterna som London-Singapore och 
Los Angeles-Sydney.

Planet kan ta 35% fl er passagerare än sin närmaste 
medtävlare och har 50% större golvyta, vilket ger passa-
gerarna högre komfort och mer utrymme att sträcka på 
benen. Den höga verkningsgraden och den avancerade 
tekniken har resulterat i 15–20% lägre kostnad per passa-
gerarkilometer medan räckvidden är 10% större än för 
andra stora fl ygplan. 

Grundmodellen i A380-familjen är ett passagerarplan 
med plats för 555 passagerare i tre klasser och en räck-
vidd på upp till 15 000 km/8 000 nm.

CP erbjuder fl ygplans-

industrin ett omfattande 

produktsortiment

Även idag borras de fl esta hål i fl ygplansvingar 
för hand och med det stora antalet material som används 
är det viktigt att ha rätt verktyg för applikationen. En kon-
stant innovationsprocess som håller fl ygplansindustrins 
utvecklingstakt är nödvändig för att garantera att kun-
derna har vad de behöver för att arbetet ska utföras så 
effektivt som möjligt. 

Airbus och CP har utvecklat många specialverktyg för 
att på bästa möjliga sätt underlätta för operatören. Exem-
pelvis har ett verktyg utvecklats som håller fast det som 
ska monteras medan det dras åt. De har gjort det möjligt 
för operatören att stå kvar i ergonomiskt riktiga och 
bekväma positioner medan muttrar dras åt på mindre 
tillgängliga platser.

Airbus S.A.S. 2005 © Airbus S.A.S. 2005 ©
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ARJE DAG HAR RSC EQUIPMENT RENTAL mer än 1 000 
bilar ute på vägarna för att leverera eller hämta utrust-

ning hos sina kunder. Denna enorma mängd transport-
fordon behövs för att företagets hyrfl otta på närmare        

150 000 olika maskiner ska komma till rätt kund i rätt tid. 
Tidigare hade RSC ingen standardprocess för leverans och 
avhämtning av utrustning. Det gjorde att transportfordonen 
inte alltid blev rationellt lastade eller effektivt dirigerade, 
vilket ledde till bristande effektivitet och frustrerade kunder. 

Under 2005 installerade RSC ett innovativt satellitbase-
rat system för uppföljning av transportfordonen. Med cen-
traliserade distributionsenheter och satellitteknik på trans-
portfordonen har företaget reducerat mängden utrustning 
som är på väg till leverans, hämtning eller transitering, sam-
tidigt som bränslekostnaderna minskat och tillgänglig heten 
för kunderna ökat kraftigt. 

Tidigare kunde det dröja fl era dagar från att kunden sagt 
upp förhyrningen av maskinen tills den hämtades av RSC. 
En maskin som är på väg att hämtas eller transiteras är inte 
tillgänglig för andra kunder. Att förkorta den här mellan-
perioden skulle inte bara innebära minskade kostnader, det 
skulle också vara en möjlighet att förbättra servicen till 
kunderna.

Att identifi era behoven

Den drivande kraften i detta och andra förbättringsinitiativ 
hos RSC är engagemanget att erbjuda en jämn och pålitlig 

För hyrkunder är snabb leverans av maskin utrustning oerhört viktigt – det kan vara 
skillnaden mellan att lyckas eller misslyckas med ett projekt.

 USA

Ny process för att hämta
 och lämna utrustning
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service och därigenom få kundernas förtroende. Förbätt-
ringar som RSC redan har förverkligat, liksom många av de 
som fortfarande är under utveckling, kommer inte från 
företagsledningen utan har i stället startat som idéer hos 
medarbetare som identifi erat problem, ineffek tiviteter och 
möjligheter och som ville hitta lösningar.

Idén till hämtnings- och leveransprojektet kom till när 
William Harper, som ansvarar för fordon och transporter 
inom RSC, själv såg den bristande effektiviteten vid hämt-
ningar och leveranser. Det gjorde honom motiverad att 
sätta i gång med projektet. ”Jag började fundera över det 
slöseri med tid, resurser och arbete som det här innebar. Jag 
insåg att samma scenario antagligen upprepades i andra regio-
ner och bestämde mig för att det måste  fi nnas en möjlighet 
att rätta till processen, eller åtminstone förbättra den,” säger 
William.

Med sin erfarenhet från budtransporter var Hopper rätt 
man för att förbättra processen. Tillsammans med en grupp 
medarbetare har han drivit utvecklingsarbetet och den tek-
niska förnyelsen inom lastning, fordonsutnyttjande och 
nyckeltal för hämtning och lämning. ”Vi hade precis påbör-
jat kontinuerliga förbättringsprojekt på RCS och detta var 
ett av fem projekt. Ledningens engagemang och ekonomiska 
stöd har starkt bidragit till framgången,” säger William.

I projektet utrustade RSC sina transportfordon med GPS-
teknik och skapade 48 centraliserade distributionsnav i geo-
grafi ska områden där RSC hade många anläggningar. På så 

Profi leringsmöjligheter

Under det senaste året har RSC fokuserat på att utveckla och 
lansera innovativa tjänster och processer – som det nya hämt-
nings- och leveranssystemet – och har därmed placerat sig i 
branschens frontlinje i Nordamerika. Profi lering av företaget 
genom innovativa lösningar är en av nycklarna till framtida till-
växt för RSC.

”För att nå framgång på en konkurrensutsatt marknad som 
maskinuthyrningsbranschen krävs extraordinära åtgärder om 
man ska skilja sig från mängden”, säger Dan Carver, distrikts-
chef för RSV i Phoenix, Arizona. ”När kunderna har så många 
maskinuthyrare att välja bland räcker det inte att erbjuda samma 
servicenivå som andra. Vi måste profi lera oss för att överleva 
och det som ger oss vår särställning måste vara kundservice.”

Att leverera resultat

k Hämtningstiderna reducerades med mer än 50%.

k Det totala antalet fordon i gång minskade med 
100 enheter. 

k En årlig bränslebesparing på över 2.3 miljoner liter tack 
vare att tomgångstiden minimerades och att färre 
fordon var i gång.

k En betydligt större del av maskinparken blev tillgänglig 
för uthyrning.

k Minskad miljöpåverkan genom reducerade utsläpp.



MASKINUTHYRNING

Nya rutiner för hämtning och 

leverans av utrustning ger bättre 

resultat och ökad effektivitet tack 

vare användningen av satellit teknik.

sätt kan de olika distributionscentra spåra leve-
ransfordonens positioner i realtid. Distributö-
rerna kan nu vara mer fl exibla med att omdirigera 
förarna, kombinera leveranser och hämtningar, ge 
kunderna mer aktuell information om de beställda 
maskinernas status och informera säljpersonalen om 
utrustningens tillgänglighet.
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MASKINUTHYRNING

DET VAR VERKLIGEN EN REGNIG VÅR, det regnade 
nästan varje dag”, säger Campin, vice VD på 
Allied  Construction. ”Marken var genomblöt och 

det var svårt att komma fram till bygget. De maskiner vi 
hade beställt var vi tvungna att byta ut med kort  varsel.”

För att förse Allied Construction med rätt utrustning 
hade RSC Equipment Rentals representant Debra Living-
ston regelbundna möten med projektledaren för att 
bestäm ma vilken utrustning som behövdes. 

”Vi höll koll på deras behov och gav dem den utrustning de 
behövde så snabbt som möjligt, för att höja deras produktivi-
tet”, säger Debra Livingston.

Under hela projektet fortsatte RSC och Allied Construction 
att träffas och diskutera utrustningsbehoven. 

”De var fantastiskt snabba – RSC levererade och häm-
tade maskinerna i rätt tid, ofta var det omgående”, säger 

Campin. ”De bidrog också till att minska stilleståndstiden 
genom att våra byggare aldrig behövde vänta på maski-
nerna. De hjälpte oss hålla uppe produktiviteten och bli 
klara med jobbet.”

Trots krävande förhållanden kunde Allied Construction 
fullfölja sin del av projektet i tid.

När Joe Campin och hans arbetslag på Allied Construction i Kansas City, Missouri, 
drabbades av urusla väderförhållanden, måste de i sista minuten få tag på ytterli-
gare utrustning – det satte RSC Equipment Rental på prov.

”

Fokuserade på att lösa 
kundens förändrade behov

Joe Campin från Allied Construction tillsammans 
med Debra Livingston från RSC Equipment Rental

”Vi hade ett otroligt snävt 
tidsschema med oerhörda 
behov av maskiner, och RSC 
var med oss hela vägen.” 

Joe Campin, 

vVD Allied Construction
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Finland

Högteknologisk 
utrustning under jord 
ökar produktiviteten

Genom att byta från dagbrott till gruvdrift under jord har Outokumpu Stainless Steel 
skapat förutsättningar för en verkligt modern verksamhet, med mycket avancerad 
utrustning och senaste tillgängliga metoder. 



EMIS KROMITGRUVA är första länken i en mycket 
kostnadseffektiv  produktionskedja, som är fullt inte-

grerad från gruva till stålverk. Gruvan ligger i norra 
Finland och producerar styckemalm och andra kromitkon-
centrat, som används som råmaterial i före tagets stålverk. 

Produktionen i dagbrott påbörjades 1968. 2003 började 
brytningen under jord. ”Dagbrottet blev oekonomiskt efter-
som gråbergsandelen blev alltför hög,” säger Juha Riikonen, 
chef för Kemis gruva.

Trådlös kommunikation

Tack vare gruvans moderna nätverk fungerar mobiltele-
foner bra även nere under jord. Detta möjliggör en effektiv 
kommunikation, där Atlas Copcos borriggar är integrerade 
i Outokumpus administrativa informations system. En ser-
ver och en nätverksadapter på varje borrigg kopplar sam-
man riggarna med gruvans nätverk, vilket gör det möjligt 
att överföra data, fjärrövervaka riggarna och göra felsök-
ning på avstånd. Data kan till och med skickas och avläsas i 

realtid mellan gruvan och Atlas Copcos fabrik i Örebro. 
”Om det blir  problem med en av riggarna kan inte bara ope-
ratören se varningen, utan den syns även på kontoret. Vi 
kan då kontakta Atlas Copco omedelbart och ge dem till-
träde till riggens elektroniska system så att de kan diagnosti-
sera felet,” säger Risto-Matti Toivanen, gruvingenjör på 
teknisk utveckling på Kemigruvan. Möjligheten till feldiag-
nostik på distans gör också att serviceteknikern kan välja 
rätt reserv delar innan han besöker borriggen i gruvan. Nät-
verksuppkopplingen uppdaterar också det administrativa 
systemet automatiskt med senaste informationen. Mitt 
under ett skift kan arbetsorder delas ut och skickas till en 
specifi k borrigg.

“Det är kostnadseffektivt  eftersom operatören alltid har 
tillgång till den senaste produktionsplaneringen och det är 
inte heller längre nödvändigt att skriva arbetsrapporter efter 
varje skift. Alla loggfi ler sparas automatiskt på planerings-
avdelningen”, säger Risto-Matti Toivanen.

”Om en av borriggarna stöter på problem
varnas riggens operatör, så även kontoret.
Vi kan omedelbart kontakta Atlas Copco
som kan gå in i borriggens elektroniska
system och diagnostisera felet.”

Risto-Matti Toivanen, gruvingenjör

teknisk utveckling på Kemigruvan

Kundstöd från Atlas Copco i Sverige 
direkt uppkopplad till maskinen.
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Gruvan är mellan 
275 meter och 

500 meter djup.

Operatör som borrar med borrigg i Kemigruvan, Finland.

Datanätverksväxel, optisk kabel för datanät-
verk och antenner för data som kommer 
trådlöst från borriggen:

Huvuddatorsystemet fi nns 
ovan jord i Kemigruvan.

GE/FE-switch

Optisk fi ber

WLAN AP
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BRON KOMMER ATT bli den längsta hängbron i Syd-
amerika. Den blir 2 750 meter lång, går 50 meter upp 
i luften och har 180 meter höga bropelare som bin-

der samman Chiles fastland med ön Chiloé. Bron kommer 
att byggas i Chacao-kanalen. Södra Chile och ön Chiloé 
är områden med utvecklingspotential för skogsbruk, jord-
bruk och fi ske, främst laxodling. Det vackra landskapet 
och potentialen för ekoturism har också gjort denna 
region till ett viktigt resmål för turister från hela världen. 
Ön Chiloé var en av de sista bastionerna för den spanska 

Chile

Nya möjligheter på 
Sydamerikas spets

Oberoende är värt att fi ra. 2010 fi rar Chile 200 år – inte bara med stora festligheter 
och fyrverkerier utan också med en bro som symboliserar landets frihet.

Chile
ArgentinaPUERTO 

MONTT

CASTRO

Chiloè
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kolonisationen, där de sista  striderna för ett oberoende 
Latinamerika utkämpades. Bron kommer att underlätta så 
att människor och produkter kan ta sig till och från denna 
ö, vilket klart förbättrar den ekonomiska potentialen. 

Empresa Constructora Puente Chiloé S.A. heter det 
konsortium som ska bygga bron. Det består av en grupp 
internationella och lokala företag som kommer att bygga 
och driva bron under ett koncessionssystem.

Markförhållanden

Innan bron kan börja byggas är det viktigt att ha gedigen 
kunskap om hur berget ser ut under havsbotten. Konstruk-
törerna behöver ha exakt geoteknisk information för att 
kunna bereda marken och eventuellt förstärka den så att 
den ska klara brons stora tyngd. 

Atlas Copco tillfrågades om de hade ett borrsystem 
som kunde garantera bästa möjliga kvalitet på borrkär-

norna under den korta tid det var 
möjligt att genomföra borrning -
en. Extremt höga infrastruktur-
kostnader förknippades med borr-
ningen tillsammans med dåliga 
väderleksförhållanden tillät inte 
några tidskrävande försök eller 

utbildningsperioder, utan systemet behövde vara 100% pro-
duktivt från första dagen. Atlas Copco Craelius borrsystem 
”Geobor S” valdes.

Borrningen sköts av Geovenor, en mycket erfaren chilensk 
borrentreprenör som har specialriggar för arbetet. En så 
kallad ”jackup”-plattform har förankrats i havsbotten 6 till 
24 meter under havsytan. 24-tums kärnrör hamras ner i bot-
ten. Inuti dessa borrar man ner till maximalt 100 meters 
djup för att få borrkärnor.

Från plattformen har man redan borrat fl era borrhål, som 
går 20 till 100 meter under havsbotten. Hittills har upptag-
ningen av borrkärnor varit i princip fullständig och geotek-
nikerna som analyserar proverna är mycket nöjda med 
resultaten.

Även innan man nått ner till berget anses marken vara 

tillräckligt stabil, då den främst består av packat grus, sand 
och stenblock. Det kommer inte att bli några problem att 
bygga brons stödpelare. 

En av de största svårigheterna under borrningen är tid-
vattensströmmar på upp mot 7 m/s, vilket gör alla arbeten 
svåra och riskabla. Till exempel krävs en mycket  kraftfull 
båt som kan gå mot strömmen för att nå plattformen. Trots 
fyra starka hydrauliska domkrafter som är fast förankrade i 
havsbotten skakar och vibrerar plattformen konstant.

”Havet är grovt och farligt, så vädret är en viktig faktor – 
det har inte varit det bästa för det här jobbet”, säger Peter 
Braun på Empresa Constructora Puente. ”Men Atlas Copco 
i Chile har försett oss med geoteknisk utrustning och tek-
niska lösningar för arbete under vatten, vilket gjort det 
möjligt för oss att ta nödvändiga prover på botten. ”När vi 
vet hur det ser ut djupt där nere kan vi börja bygga denna 
storslagna bro.”

Borrningen slutförs under 2006 och byggstarten är plane-
rad till 2007.

Geobor S

Atlas Copco Craelius borrningssystem ”Geobor S” valdes 
för att det erbjuder:

k Största möjliga diameter i kategorin: 
146 mm (102 mm kärndiameter), vilket ger de största 
kärnproverna. En stor diameter ger bättre geologisk för-
ståelse och minskar risken för att man ska missa delar 
av kärnorna.

k Konstruktionen med tre 
tuber och front spolad dia-
mantborrkrona ger prover 
som bevarar alla grund-
data så som fuktighet, 
densitet, stratifi ering etc.

k Väl beprövad i liknande 
projekt i hela världen. 

k Lokalt stöd i Chile.

Det sägs att 
Chiloé är 
potatisens

födelseplats.

“När vi vet hur det ser ut djupt där nere kan 
vi börja bygga denna storslagna bro.”

             Peter Braun, Empresa Constructura Puente Chiloé S.A, Chile
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Spaniens ekonomi har vuxit snabbare än EUs 
genomsnitt under fl era år, en trend som ser ut att 
hålla i sig.

Som det näst största landet i Europa bjuder Spanien 
på en mångfald av upplevelser och levnadsförhållan-
den. Även ur natursynpunkt är Spanien ett av Europas 
mest omväxlande länder, med alltifrån det ökenartade 
landskapet i östra Andalusien till den grönskande 
naturen och de djupa havsvikarna i Galicien. Det är 
inte förvånande att mer än 40 miljoner utlänningar 
semestrar i detta mångfasetterade land varje år.

Den spanska ekonomin utvecklas också i snabb takt. 
Under ett helt decennium har Spanien visat impone-
rande resultat. Tillväxten har varit kraftig, motsvarande 
ca 2.7% under 2004 och förväntas stiga till 3% under 
2006. Finanspolitisk konsolidering, sänkt räntenivå 
till följd av införandet av en enhetlig europeisk valuta, 

strukturreformer som pågått sedan mitten av 1990-
talet, samt en våg av immigration är faktorer som 
tillsammans skapat en gynnsam spiral av snabbt 
ökande aktivitet. Denna utveckling stöds dessutom 
av en stark jobbtillväxt. Andra utvecklingstendenser 
är bl a den ökade efterfrågan på bostäder.

Tack vare den höga avkastningen på fastighets-
investeringar jämfört med andra placeringar är bostä-
der en populär form av förmögenhetsplacering. De 
offentliga investeringarna förväntas också att växa. 

Spanien har trots den snabba utvecklingen lyckats 
bibehålla den unika charmen och mångfalden som 
är landets signum. I detta ”siestans land” är arbets-
dagarna ofta långa, produktiviteten hög och utveck-
lingspotentialen stor. Även om det senare främst är 
förknippat med infrastruktur- och tjänstesektorn utgör 
detta en framtida möjlighet även för Atlas Copco.



I PSA Peugeot Citroëns fabrik i Vigo i Spanien tillverkas 2 000 bilar per dag. Bil-
tillverkare behöver pålitliga industriverktyg som höjer produktiviteten och infriar 
kundernas höga kvalitetskrav.

TLAS COPCO ÄR EN AV fabrikens 
största leveran törer av hand-

hållna industriverktyg som 
mutter dragare, styrenheter, slipmaski-
ner etc. ”Verk tygens hållbarhet, i kom-
bination med konsulthjälpen från  
Atlas Copco och deras känsla för inno-
vationer gör att de blivit oumbärliga för 
oss. Därför är det Atlas Copco vi  tänker 
på när vi har ett problem som ska lösas, 
eller när vi har ett nytt projekt på gång”, säger Constantino 
Lopez Ordaz, chef för monteringen på PSA Peugeot 
Citroëns fabrik i Spanien.

Atlas Copcos tekniker besöker fabriken dagligen. ”Att de 
fi nns här och att vi har ett så gott samarbete gör att vi kan 
arbeta nära tillsammans och hitta lösningar som rör bättre 
ergonomi, att tillverka en ny demo eller ta fram vissa reserv-
delar”, säger Lopez Ordaz. Den nära relationen gör det 
också lätt att kommunicera, vilket leder till bättre resultat.

Gränsöverskridande kundcenter

Atlas Copcos marknadsbolag för fordonsindustrin i sydväs-
tra Europa spänner över tre kulturer och tre språkområden: 
portugisiska, spanska och franska. Marknadsbolaget har vant 
sig vid att lämna offerter inte bara på spanska utan också på 
franska, portugisiska och engelska. Det är verk ligen ett 
gränsöver skridande marknadsbolag, som täcker både Spa-
nien och Portugal i fråga om administration, olika projekt 
och marknadsföring. För fordonsindustrin får marknads-

bolaget också stöd från Frankrike. 
”Med vår funktionsövergripande orga-
nisation arbetar vi både globalt och 
lokalt på samma gång”, säger Joao 
Hebil som är landschef. 

Ur ett kundperspektiv ser Lopez 
Ordaz endast fördelar: ”Vi får  bättre 
service eftersom marknads bolaget 
täcker fl era länder där PSA-gruppen har 
sina fabriker. När medarbetare på Atlas 

Copcos gränsöverskridande marknadsbolag kommunicerar 
internt lär de sig samtidigt mer om våra fabriker.”

Att marknadsbolaget är gränsöverskridande innebär  inte 
per automatik att kontoret är stort. För att vara nära kun-
derna är säljstyrkan decentraliserad och service-teknikerna 
på fältet är stationerade på mindre kontor i  Barcelona och 
Valencia om de inte arbetar hemifrån.

Respekt är grundläggande

Det är inte bara kunden som ska vara nöjd – även Atlas Copcos 
medarbetare har nytta av samarbetet. Stefano Milanesi, pro-
duktspecialist och ansvarig för säljstöd till verkstadsindustrin 
säger: ”Att arbeta i en verkligt mångkulturell miljö har gjort 
att jag insett hur mycket jag har kvar att lära. Det vidgar 
mina vyer och jag växer i min profession. Respekt för andra 
människor och att försöka kommunicera är grundläggande 
villkor för att arbeta i den här sortens miljö, med olika män-
niskor som har olika kulturell bakgrund. Men alla har vi en 
sak gemensamt: vi vill öka kundtillfredsställelsen.” 

Atlas Copco i Spanien
Med nära 500 anställda i Spanien erbjuder Atlas Copco-gruppen både 
försäljning och service av kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning 
samt industriverktyg som marknadsförs under varumärkena Atlas Copco, 
Worthington-Creyssensac, Puska, CP och Guimerá.
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Industriteknik

Inte enbart en god leverantör
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1931
I mars 1931 bildades ett dotterbolag med namnet Atlas 
Diesel S.A. Española i Madrid. Företagets verksamhet 
var blygsam och konkurrensen var hård, men trenden 
var uppåtgående fram till dess att spanska inbördes- 

kriget satte stopp för verksamheten. När kriget var 
över hade de anställda lyckats bevara reservdelslagret 
och företaget kunde snart återuppta verksamheten.

”Atlas Copcos närvaro och vårt mycket goda för-
hållande gör att vi kan arbeta nära tillsammans och 
hitta lösningar på problem som rör allt från bättre 
ergonomi, till att tillverka en ny demo eller ta fram 
reservdelar.” 

Constantino Lopez Ordaz, 

monteringschef för PSA Peugeot, Citroën, Spanien



1956
Atlas Diesel beslutade att 
fokusera på kompressorer. 
I Spanien bytte företaget namn 
till Atlas Copco S.A. Española.

1989
Företaget delades upp i tre olika affärsområden: 
kompressorer och generatorer, anläggnings- 
och gruvteknik samt industriverktyg och monte-
ringssystem.
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maskinoperatörer. Framförallt saknas operatörer till avancerade maskiner, exem-
pelvis borriggar som används vid tunnelbyggen. Den ökade mobiliteten hos 
arbetskraften förvärrar problemet ytterligare. Regelbunden träning med hög 
kvalitet kan bara utföras när maskinerna inte är i drift, eftersom praktiska moment 
är en nödvändig del av utbildningen. 

Anläggnings- och gruvteknik

I en ny dimension

SPANIEN

I takt med utbyggnaden av Spaniens infrastruktur ökar behovet av kvalifi cerade 
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1993
Worthington Internacional Compresores S.A. införliva-
des med Atlas Copco-gruppen 1993. Företaget är baserat 
i Madrid och har fi lialer i Barcelona, Santiago de Com-
postela och Bilbao samt distributörer i de 

större industriregionerna. Det säljer kolv- och 
skruvkompressorer samt utrustning och tillbehör 
för behandling av komprimerad luft.

FÖR ATT ÖKA kundernas produktivitet ville Atlas Copco 
i Spanien utveckla en borriggssimulator som skulle 
kunna användas i utbildningssyfte. Tanken var att 

operatörer skulle kunna träna innan de  började arbeta på 
plats, vilket skulle spara mycket tid och pengar åt  kunderna.
”Lyckligtvis var ett spanskt mjukvaruföretag specialiserade 
på sådan utrustning och i november 2005 blev drömmen om 
en simulator verklighet,” säger Jaime Huidobro, chef  för 
Anläggnings- och gruvteknik i Spanien. 

Den rätta känslan

Atlas Copcos borriggssimulator använder maskinens stan-
dardhårdvara och standardprogram för att erbjuda praktisk 
utbildning med den rätta känslan och kontinuerlig feedback 
till operatören. ”Vi kan också simulera maskin haveri och få 
fullständiga rapporter på borrcykelns kvalitet. Simulatorn 
förenklar utbildningen på den här sortens utrustning betyd-
ligt. I framtiden kan den också användas för avancerad fel-
sökning av borriggens styrsystem”, säger  Huidobro. Det gör 
det möjligt att få praktisk erfarenhet utan de risker och kost-
nader som förknippas med driften av en komplett maskin. 

En betydelsefull skillnad

Efter omfattande interna tester har simulatorn visats för 
några större kunder som Obras Subterráneas, Fomento de 
Construcciones y Contratas (FCC), Acciona Infraestructuras 
och Dragados för att nämna några. Omdömena har varit 
mycket positiva från dem alla och operatörer från FCC har 
deltagit i ett första utbildningstillfälle. FCC:s operatörer 
kommer att ansvara för Atlas Copcos utrustning när Des-
peñaperros- tunneln byggs mellan Madrid och Sevilla. De 
blivande operatörerna är mycket entusiastiska över att få 
testa sina teoretiska kunskaper innan de börjar med ett rik-
tigt  projekt. 
       Simulatorn har också besökts av Joaquin Cermeño från 
Dragados, som var mycket positiv och efterfrågade utbild-
ning för sin tekniska personal.

Den här sortens utbildning stärker Atlas Copcos ledande
position ytterligare, inte bara som leverantör av utrustning, 
utan också som fokuserad leverantör av eftermarknadslös-
ningar.

Simulatorn är 
ett bra exempel 
på ett nytt verktyg 
som erbjuder 
kunden nya fördelar.

”Möjligheten att 
erbjuda praktisk 
träning för framtida 
operatörer kommer 
att minska den dyra 

introduktionen och utbildnings-
tiden på projektet, vilket är en 
klar fördel för vår produktivitet.”

Joaquin Cermeño, 

chef för Dragados maskinfl otta

SPANIEN



2003
Atlas Copco S.A.E. Holding (Spain) förvärvade 
Puska Pneumatic S.A, som är baserat i Abadiano 
Vizcaya i norra Spanien. Företaget säljer olje-
insprutade skruv- och kolvkompressorer, lamell-
kompressorer och kyltorkar.
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SPANIEN

2004
Atlas Copco S.A.E. Holding (Spain) förvärvade 
Guimerá S.A., inklusive dotterbolaget S.A.M.M. S.L., 
båda i Spanien. Guimerá S.A. är ett industriellt uthyr-
ningsföretag med huvudkontor i Barcelona och sju 
depåer, varav fem i Katalonien. En stor del av verksam-

AR OCH EN HAR KUNNAT notera ökade marknads-
andelar till följd av fl ervarumärkeskonceptet. Ett 

nytt  försök att samverka närmare gör det möjligt att 
bygga ut verksamheten ytterligare. Men hur ser egentligen 
förutsättningarna för tillväxt ut? Hur defi nierar varje varu-
märke sin position? Är samexistensen fredlig eller fi nns det 
k onfl ikter? De tre cheferna Julián Aragonés, chef för Atlas 
Copco, Antonio Lacuna, chef för Worthington Creyssensac, 
och Luis  Lazpita, försäljningschef på Puska Pneumatic, 
beskriver situationen.

Differentiering på marknaden

Varje kompressorvarumärke har något olika produkter, 
de vänder sig till olika kunder och når marknaden genom 
olika kanaler. ”Atlas Copcos produkter placerar sig överst 
i sortimentet eftersom deras tekniska egenskaper i regel är 
mer avancerade och erbjudandet till eftermarknaden är mer 
omfattande”, förklarar Aragonés. ”Men för att vara konkur-
renskraftiga behöver vi kunna erbjuda mer än enbart bra pro-
dukter. Vi marknadsför Atlas Copco som ett serviceföretag 
som också säljer produkter.” Betydelsen av kvalitetsproduk-
ter bekräftas av Lacuna: ”Innan Worthington Creyssensac 
blev en del av Atlas Copco-gruppen förlorade vi marknads-
andelar på grund av föråldrade modeller, men nu investerar 
vi mycket mer i forskning och utveckling, nya modeller etc, 

och vår image är klart förbättrad. ”Puska är välkänt och 
betraktas som ett kvalitetsvarumärke i Spanien,” säger Laz-
pita. ”Vår försäljning är ofta ett resultat av att kunderna har 
goda erfarenheter av våra kompressorer sedan tidigare. När 
kunderna vill uppgradera kommer de till oss.”

De tre varumärkena har god täckning i regionen, vilket 
gör dem till en kraft att räkna med för konkurrenterna. 
Atlas Copco, Worthington Creyseensac och deras distribu-
törer, som är specialiserade på tryckluft, är starkast i de 
industrialiserade delarna av Spanien och svagare i ej indu-
strialiserade regioner. Puska har ett mer omfattande nät-
verk av generella återförsäljare, vilket innebär att man lätt-
tare når ut i de sistnämnda regionerna. ”Icke-specialiserade 
återförsäljare kan sälja mindre enheter mer effektivt än de 
som är specialiserade på kompressorer”, förklarar Lazpita. 

Kundens beslut

I år har samarbetet mellan de tre varumärkena kommit i 
rampljuset. De tre cheferna har börjat träffas för att disku-
tera möjliga samarbetsområden.

Trots samarbetet är de tre varumärkena fortfarande 
konkurrenter på fältet. Det händer att de kontaktar samma 
kunder, men detta tycks inte vara något stort problem för 
dem. Vem som vinner ordern beror på vad de kan erbjuda, 
exempelvis i form av produkter,  service, snabbhet och pålit-

Kompressorteknik

Att förverkliga 
fl ervarumärkeskonceptet

I många länder marknadsför Atlas Copco-gruppen industri kompressorer under 
mer än ett varumärke. I Spanien är tre varumärken aktiva på kompressor-
marknaden: Atlas Copco, Worthington Creyssensac och Puska Pneumatic. 
De konkurrerar med olika produkter, kunder och kanaler till marknaden. 
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heten utgörs av uthyrning av generatorer för elproduktion för industri-
och evene mangsmarknaden. Härtill kommer uthyrning av temperatur-
kontrollenheter, luftkompressorer, svetsutrustning och en del bygg-
maskiner. Guimerá äger S.A.M.M. S.L., ett specialiserat uthyrningsföretag 
i Tarragona med två depåer, som betjänar den petrokemiska industrin.

SPANIEN

lighet. ”Det är alltid 
kunden som bestäm-
mer vilket erbjudande 
som passar hans eller 
hennes behov bäst,” betonar Aragonés. ”Konkurrensen 
mellan oss är av godo, vi behöver den för att förbättra oss.”

Transparensen mellan varumärkena gör att alla tre kan 
arbeta med korrekta data för att analysera sin egen position 
och för benchmarking. ”Vi erbjuder olika tjänster, produk-
ter och kompetenser till stöd för våra kunder och vi kan öka 
vår kundandel genom att lära av varandra. Till exempel 
skulle Atlas Copco behöva utvecklas när det gäller distribu-
tionen inom segmentet under 90 kW, Worthington Creys-
sensac skulle kunna utöka sitt distributionsnät i svagare 
regioner och Puska skulle kunna öka sin eftermarknad”, 

säger Aragonés. Lacuna tillägger: ”Att ta tillvara synergi-
effekterna i en stor grupp stärker alla varumärkena. Men 
det fungerar också omvänt – när prestigefyllda lokala 
märken med sina geo grafi ska nischer och kompletterande 
distributionskanaler infogas i företagsgruppen gagnar det 
hela gruppen.”

När det gäller produktutveckling är varje varumärke 
noga med att följa marknadens behov och de överför konti-
nuerligt sådan information till sina produktbolag i  Belgien, 
Frankrike respektive Italien. Produktbolagen strävar efter 
att tillverka klart differentierade produkter, men också med 
maximal effektivitet. ”Vi samverkar hela tiden med kunderna 
för att få nya idéer till utveckling av produkterna. Vi måste 
analysera vad som händer med kundernas installationer för 
att se vad de verkligen behöver”, förklarar Aragonés. ”Vi ser 
både på kundernas behov och på konkurrenternas nya pro-
dukter och funktioner för att kunna ligga i frontlinjen. Och 
naturligtvis vill de fl esta kunder ha bästa möjliga produkter 
till lägsta möjliga pris!”

Kompressorvarumärkena i Spanien omfattar något olika 
produkter, de vänder sig till olika kunder och använder 
olika kanaler för att nå marknaden.

Atlas Copco säljer skruv-, kolv- 
och centrifugalkompressorer 
och luftdrivna kvalitetstillbe-
hör. Företaget säljer kompres-
sorer från 1 till 2 000 kW och 
tillbehör till tryckluftsanlägg ningar till alla sorters kunder 
inom verkstadsindustrin över hela landet. Försäljningen 
sker genom direktförsäljning och med hjälp av en distri-
butör i varje region som är specialiserad på tryckluft. 

Worthingtons Creyssensacs kom-
pressorer går upp till 160 kW. De 
är inriktade mot industrikunder, 
ofta med stora installationer. För-
säljningen sker huvudsakligen 

genom direktförsäljning och är koncentrerad till ett fåtal 
viktigare regioner i Spanien. Båda företagen är starka på 
eftermarknaden.

Puska säljer skruv-, kolv- och 
lamellkompressorer, ofta täm-
ligen små, till slutanvändare i 
mindre och medelstora industrier och till verkstäder 
av alla slag. Kunderna nås främst av omkring 1 000 gene-
rella och specialiserade återförsäljare. Eftermarknaden för 
små kompressorer är dock mindre.

Julián Aragonés, 
chef för Atlas Copco 
S.A.E. CT Divison

Antonio Lacuna, chef för Worthing-
ton Internacional Compresores S.A.

Luis Lazpita, försäljningschef 
för Puska Pneumatic S.A.
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SPONSRING

RIGINALSKEPPET GÖTHEBORG byggdes av svenska 
Ostindiska kompaniet 1738 i Stockholm. Tragiskt 

nog sjönk skeppet i Göteborgs hamn när hon kom 
tillbaka från sin tredje resa 1745. En kopia av skeppet, en 
symbol för vänskaplig handel mellan Sverige och Kina, satte 
segel i Göteborg i oktober 2005. Hon når Shanghai i sep-
tember 2006 och ska återvända till Göteborg ett år senare.

Många värderingar delas av Götheborg och Atlas Copco, 
en känsla för såväl tradition som innovation och en vilja att 
möta utmaningar, samt inte minst ett långsiktigt engage-
mang för varje projekt. 

Kinas betydelse

När ostindiefararna seglade för första gången var Kina en 
viktig handelsnation som svarade för en tredjedel av värl-
dens BNP. Mer än 250 år senare är handeln med Kina åter-
igen mycket betydelsefull. Atlas Copco har haft verksamhet 
i Kina sedan 1920-talet och var faktiskt ett av de första 
utländska företagen som öppnade kontor där 1984. Idag 
har Atlas Copco mer än 100 kontor och 7 fabriker i Kina 
och cirka 1 800 anställda. Kina svarar för närmare 6% av 

Gruppens verksamhet, en siffra som Atlas Copco vill öka 
i framtiden.

Det unika projekt som Götheborg utgör erbjuder nya 
möjligheter att bygga långsiktiga relationer med myndig-
heter och kunder. Det enorma intresse som skeppet Göthe-
borg skapar stärker varumärket Atlas Copco på några av 
världens viktigaste marknader. Tyngdpunkten ligger på 
marknadsföring av varumärket Atlas Copco i Kina, men 
kundevenemang anordnas också i Sverige, Spanien, Syd-
afrika och i andra länder där skeppet stan nar till.

”Att återskapa och segla ett skepp som detta visar att det 
fi nns människor som är engagerade i verkligt långsiktiga 
projekt. Jag hoppas att våra kunder ser att även Atlas Copco 
står för detta”, säger Andreas Malmberg, chef för mark-
nadsbolaget Anläggnings- och gruvteknik i Sverige. 

”Det svenska skeppet Götheborg har rönt stor uppmärk-
samhet med många artiklar i tidningar och TV-inslag. 
Vi är mycket stolta över att få vara en av huvudsponsorerna 
på denna resa då den symboliserar de tidiga handels- och 
vänskapsrelationer som utvecklats mellan Sverige och
 Kina genom åren – och vi är del i det här äventyret. 

För fulla segel mot Kina
Atlas Copco-gruppen har stigit ombord som sponsor på skeppet Götheborgs 
fantastiska resa från Sverige till Kina.
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Våra anställda ser fram emot det 
unika tillfället att stärka våra relatio-
ner med våra samarbetspartners och 
kunder i september 2006 när skeppet 

ligger i hamn i Shanghai,” säger Leif  Boll, chef för Atlas 
Copco Kompressorteknik i Kina.

Traditionellt hantverk möter modern teknologi

Skeppet Götheborg ser till det yttre ut som en svensk ostindie-
farare från 1700-talet, men innehåller modern utrustning 
under vattenlinjen. Under byggandet av Götheborg drevs 
luftverktygen av en skruvkompressor från Atlas Copco. 
Idag används en oljefri skruvkompressor från Atlas Copco 
under däck för att ge luft ombord för sådana uppgifter som 
att öppna och stänga de pneumatiska ventilerna till bränsle-
tankarna och slagvattnet. En kyltork ser till att luften är fri 
från fukt. Det fi nns också en kolvkompressor med högt 
tryck ombord som startar de två huvudmotorerna och som 
fungerar som reservkraft i enlighet med sjöfartens säker-
hetsbestämmelser. 

Hans Erik Emanuelsson, chefs ingenjör ombord på 
Götheborg säger: ”Jag har varit till sjöss sedan 1975 och 
har arbetat med Atlas Copcos kompressorer på andra far-
tyg och vet att de är tillförlitliga. Till och från behöver 
vi reservdelar i förebyggande syfte 
och naturligtvis vet jag att om vi 
exempelvis skulle behöva service 
när vi kommer till Kapstaden, så 
kan jag ringa till Atlas Copco i 
Kapstaden.”

Läs mer om resan på 
www.atlascopco.com
eller www.soic.se

39A T L A S  C O P C O  2 0 0 5

Bränsletank

Länsvattentank

Elverk
– ett klarar

ström-
försörjningen,

ett i reserv
Renings-

verk

Toalettenhet
Ankar-
tross

Kyl och
frys

Nödutgång

Vattentankar

Sprinkler-
pump

Läns-
pump

Proviantrum

Renseri

Förpik

Tvättmaskiner
och tumlare

Ventilations-
aggregat

UndreUndre
rumrum

Huvudmotorer om
550 hästkrafter vardera

– kan ge skeppet en
fart på 8 knop

Nödutgångar

Kallkök

Kabyss

Timmermannens
hytt

Hytter
för kockar

Hängkojer

Hängkojer Förråd

Hytt för
lättmatroser

Hytt för matroser

Fasta dubbelkojer

Skans med 30 sovplatser

Skans med 31 sovplatser

Segelmakarens hytt
Tredje styrmans hytt

Rorkult
– styrs från

ratten på
väderdäck

Vattentätt
skott

(stålvägg)

Dusch

Toaletter

Diskrum
Serveringsrum

Ventilations-
aggregat

UndreUndre
däckdäck

Ankar-
spel

Galleri

Stora
kajutan

Skepps-
läkarens

hytt

Sjukhytt

Andre
styrmans

hytt
Brand-

redskap

Pentry
Intendentens hytt

Maskinchefens hytt
Kanon – normalt surrad 
längs fartygssidan 

Kanon i skjutläge

Nödgenerator

Färg-
förråd

Lotshytt

Dusch

Kanon-
däckdäck

Beting
(anordning

för att hantera
ankartrossarna)

Balkong

Lilla
kajutan

Överstyrmans
hytt

Navigations-
hytt

Spel för att
hissa upp

mastsektioner

Kranbalk

Klockstapel

Kaptens hytt

Dubbel ratt
Rorgängarens plats

Manöverpulpet för motorerna

Väder-
däck

Räddningsflotte

Räddningsbåt

Takfönster över rorgängarenSol-Sol-
däckdäck

Huvudkompressorn
ombord på skeppet.

Leif Boll



Indien

Mot en ljusare framtid
Disha är ett barnhem som stöds av Atlas Copco. Anställda i Indien har gått 
samman över divisionsgränserna för att lokalt hjälpa barn i Pune till en mer 
hoppingivande framtid.

ENLIGT PHILLIP DAVIDSON, som är chef för  Atlas 
Copco India, var projektet inte bara ett uttryck för 
Atlas Copcos fi lantropiska ideal och målsättningen 

att engagera sig konstruktivt i lokalsamhället – det gav 
också ett tillfälle att stödja teambuilding inom lednings-

gruppen. ”Som ett led i att träna grupp-
arbete fi ck 35 seniora chefer på Atlas 
Copco Indien besöka Disha, där man 
identifi erade olika behov som barnhem-
met hade. Flera arbetsgrupper skapades 
för att hitta lösningar på de problem 
som barnhemmet har i dag”, säger 
Davidson, som för närvarande är ord-

förande i styrkommittén för projektet. Dessutom har David-
son åtagit sig den  krävande uppgiften att samla in medel för 
att bygga mer ändamålsenliga lokaler åt barnhemmet.

Ett långsiktigt engagemang

Kishore Sidhwani, som ansvarar för Anläggnings- och gruv-
tekniks indiska marknadsbolag, säger att hans målsättning 
på längre sikt är att skapa en fond som kan garantera att 
barnen får näringsriktiga måltider. Till dess är hans roll att 
varje månad samla in bidrag från sina kollegor som ska täcka 
kostnaderna för grönsaker och mjölk till barnen i Disha. 
Han fortsätter: ”Det var Pournima, Dishas grundare, som 
med sitt osjälviska engagemang för barnhemmet inspire-
rade mig att stödja Disha.” Han tillägger: ”Det här påmin-

ner oss om vårt individuella ansvar för 
samhället. Att jag gör detta som medar-
betare på Atlas Copco stärker också 
mina band till företaget och kollegerna. 
På vårt allra första möte bestämde vi att 
vi inte bara skulle bidra med pengar 
utan också ge av vår tid  för att förbättra 
förhållandena i barnhemmet. Jag tror 

dessutom att vår arbetsgrupp har svetsats samman genom 
att arbeta tillsammans i ett meningsfullt samhällsprojekt. 
Det har också stärkt bilden av Atlas Copco i Pune hos dem 
som känner till vårt engagemang i Disha.”
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HÅLLBARHET

Atlas Copcos policy för bistånd 

och samhällsengagemang

”Gruppen stöder lärande och utveckling genom samarbete 
med lokala samhällen. Vi tror att detta bidrar till en hållbar 
utveckling av företagets egen verksamhet och bidrar till 
samhällsutvecklingen för kommande generationer.

Gruppen uppmuntrar sina dotterbolag att medverka 
i och stödja lokala engagemang i lämpliga utvalda och 
fokuserade samhällsaktiviteter. Detta engagemang är vär-
defullt för lokala samhällen samtidigt som det stöder den 
långsiktiga utvecklingen av Gruppens verksamhet.”

Phillip Davidson

Kishore Sidhwani
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HÅLLBARHET

Disha

Disha är hindi och betyder ”vägen”.

Disha är en välgörenhetsorganisa-
tion som bildades 1997 och leds av 
Pournima Gadiya.

På barnhemmet bor det 20 fl ickor 
och 10 pojkar mellan 2 och 18 år. 
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FÖRVERKL IGADE STRATEGIER

Ken Willson, 
Industriteknik, Sydafrika:

 ”Jag är stolt 
över att arbeta 
i ett så dynamiskt 
företag.”

Cosme Dorado, Industriteknik, Kina:

 ”Det är viktigt att skapa 
en laganda, så att vi 
tillsammans kan bli First in 
Mind—First in Choice™.”

 Jim Levitt, Anläggnings- och 
gruvteknik, USA:

”Den interaktiva 
delen var fantastisk 
– alla var verkligen 

engagerade.”

”Internet har förändrat både samhället och företagsklimatet helt 

och hållet. Verkligheten har blivit transparent och allt är synligt 

för andra”, sa gästtalaren Kjell A Nordström, rankad som en 

av världens främsta managementtänkare.
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FÖRVERKL IGADE STRATEGIER

Carlos Maia, 
Industriteknik, Brasilien:

 ”Ett evenemang 
som det här blir 
en intern upp-
fräschning av 
våra värd eringar.”

Yvonne Hedin, Atlas Copco AB, Sverige:

”Det är bra att strategin 
förstärks hos alla.”

Sergio Camozzi, 
Anläggnings- och gruvteknik, Australien:

 ”För mig är möten som 
detta framför allt ett tillfälle 
att träffa människor och 
diskutera lösningar på 
likartade affärsproblem.”

Samarbete 
i storformat

ETT KRAFTFULLT SÄTT ATT STÄRKA visionen och 
värderingarna och bygga en plattform för kontinu-
erlig tillväxt, är att träffas. Under 2005 träffades 

300 chefer från 70 länder i Gruppen för att diskutera strate-
gier för att uppnå Gruppens vision: First in Mind—First 
in Choice™.

Under ett par dagar möttes chefer från samtliga affärs-
områden för att diskutera hur de skulle kunna utvidga sina 
verksamheter och styra mot kontinuerlig och lönsam till-
växt på alla marknader.

Atlas Copco har en stark företagskultur. 
Men är det verkligen möjligt för en decen-
traliserad företagsgrupp att dela en vision? 
Kan chefer runtom i världen dela samma 
värderingar?

3



”Det är viktigt att Atlas Copco-gruppen 

ses som en innovatör som sätter höga mål 

och som överträffar även högt ställda för-

väntningar”, framhöll koncernchefen 

Gunnar Brock.

Elektronisk interaktion

När mer än 300 chefer samlas är man för många för att 
kunna mötas ansikte mot ansikte, men på det här mötet 
underlättades dialogen av den digitala tekniken.

Kameror, mikrofoner och datorer hjälpte cheferna att 
få kontakt med koncernledningen och etablera en dialog. 
Gunnar Brock, VD och koncernchef, beskrev hur han 
ansåg att visionen skulle nås och hur företagskulturen 
skulle kunna stärkas. När han ställde en fråga till publiken 
kunde de samlade cheferna diskutera vid sina bord innan 
deras svar visades på stora skärmar.

Det stora mötet med människor från hela världen var 
inte bara ett sätt att styra i enlighet med strategin, det gav 
också en möjlighet att stärka företagskulturen, samtidigt 
som många fi ck möta gamla vänner och utnyttja möjlig-
heten att jämföra hur olika marknadsbolag arbetar.

3
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FÖRVERKL IGADE STRATEGIER

Horst Wasel, Prime Energy, USA:

”Det är en fantastisk möjlighet att inte bara 
fokusera på strategier och affärsplaner utan 
också få möta folk från hela Gruppen, kommuni-
cera bättre och lära mer.”

Radoslav Vojnovic, Kompressorteknik, Ryssland:

 ”Maskinuthyrningsbranschen i Ryssland 
är fortfarande outvecklad. Det var 
mycket intressant att få höra hur det 
sköts i USA.”
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ATLAS COPCO-GRUPPEN

Atlas Copco i korthet
Affärsidé

Atlas Copco är en global världsledande koncern som erbju-
der industrin produktivitetshöjande lösningar med hjälp av 
trycklufts- och gasutrustning, generatorer, anläggnings- och 
gruvutrustning, monteringssystem, industriverktyg samt 
maskinuthyrning. 

Vision

Atlas Copco-gruppens vision är att vara First in Mind—
First in Choice™ , den som nuvarande och blivande kunder 
samt andra viktiga intressenter tänker på först och sedan väljer.

Strategi

Atlas Copco har starka positioner och är globalt marknads-
ledande i de fl esta segment där Gruppen erbjuder produkter 
och tjänster. Gruppen fortsätter stärka sin position inom 
segment där man redan är stark och har kärnkompetens. 
Inom segment där positionen inte är marknadsledande – och 
heller inte har möjlighet att uppnå sådana utan alltför stora 
uppoffringar – har Gruppen valt att avyttra verksamheten. 

För att nå visionen First in Mind—First in Choice™  arbe-
tar Gruppen enligt tre övergripande strategiska riktlinjer:

Organisk och förvärvad tillväxt
Tillväxten ska främst vara organisk, med stöd av utvalda 
förvärv. 

Tillväxten kan ske genom:
•  geografi sk expansion, som att man öppnar nya 

marknadsbolag
•  ökad marknadsbearbetning, med mer service- och 

försäljningspersonal
•  att förvärva fl er kanaler till marknaden, genom exempelvis 

fl er varumärken eller distributionskanaler
•  att kontinuerligt lansera nya produkter till 

existerande applikationer
•  fi nna nya applikationer till existerande produkter
•  förvärva produkter till existerande applikationer
•  förvärva teknologi/expertis i närliggande applikationer

Innovationer och ständiga förbättringar
För att vara marknadsledande krävs kontinuerligt stora 
investeringar i forskning och utveckling. Kunden ska erbju-
das förstklassiga produkter och lösningar som ökar deras 
produktivitet. Produkterna och lösningarna ska dessutom 
erbjuda kunden ytterligare fördelar i jämförelse med sina 
föregångare eller med vad konkurrenterna erbjuder.  

Stärkt eftermarknad
Eftermarknaden omfattar tillbehör, förbrukningsvaror, 
reservdelar, service och underhåll samt utbildning. En stärkt 
eftermarknad ger ett stabilt intäktsfl öde, hög tillväxtpoten-
tial och optimerade affärsprocesser, samtidigt som produkt-
utvecklarna får ökad förståelse för användarnas behov och 
önskemål.

Länder som täcks av Atlas Copcos marknadsbolag

Produktionsanläggningar
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Exklusive nedskrivning av goodwill 2002. Omräknad enligt IFRS 2004.

Finansiella mål

Det övergripande målet är att växa och uppnå en avkastning 
på sysselsatt kapital som alltid överstiger Gruppens genom-
snittliga totala kapitalkostnad. De fi nansiella målen är:
•  att uppnå en årlig tillväxt på 8%,
•  att uppnå en rörelsemarginal på 15%, och
•   att kontinuerligt öka rörelsekapitalets effektivitet, när det 

gäller anläggningstillgångar, lager, kundfordringar och 
utnyttjande av hyresfl otta.

Detta resulterar i att aktieägarvärde skapas och ökar konti-
nuerligt.

De senaste fem åren har den årliga tillväxten i genomsnitt 
varit 6.7%, exklusive valutaomräkningseffekt. Under samma 
period uppgick Gruppens rörelsemarginal till i genomsnitt 
13.7%. Under 2005 var rörelsemarginalen 17.8%.

Faktorer som påverkar Atlas Copco-

gruppens försäljning

Investeringar i kapitalvaror inom den privata och offentliga 
sektorn, såsom tillverkningsindustri, infrastruktur och gruv-
drift påverkar Atlas Copcos försäljning. Viktiga kundgrup-
per inom tillverknings- och processindustrin efterfrågar och 
investerar i tryckluftsprodukter och lösningar, industriverk-
tyg samt monteringssystem. Sådana industriinvesteringar är 
betydelsefulla och påverkas av kundernas strävan att öka sin 

produktivitet, kvalitet och kapacitet. Kunder inom anlägg-
nings- och gruvindustrierna investerar i utrustning, såsom 
borriggar, borrverktyg, spett, portabla kompressorer och 
generatorer. Stora infrastrukturinvesteringar, såsom tunnel-
byggnation för vägar, järnvägar och vattenkraftverk är ofta 
beroende av politiska beslut. Privata investeringar från anlägg-
nings- och gruvindustrierna kan påverkas av ett antal fakto-
rer, såsom den underliggande bygg- och anläggningsaktivi-
teten, räntenivåer, metallpriser samt lagernivåer av metall.

Kunder efterfrågar också service, underhåll, utbildning, 
reservdelar, tillbehör, förbrukningsvaror och hyresutrust-
ning. Denna efterfrågan uppkommer under den tid utrust-
ningen eller produkterna används, under industriproduk-
tion, bygg- och anläggningsaktivitet eller malmbrytning. 
Dessutom fi nns en trend att hyra istället för äga sin utrust-
ning, vilket leder till ökad efterfrågan då kunderna i allt 
större utsträckning letar efter leverantörer som erbjuder 
tilläggstjänster eller koncept, snarare än enbart utrustning. 
Atlas Copco strävar efter att erbjuda mer service och efter-
marknadsprodukter i enlighet med Gruppens eftermark-
nadsstrategi för användningen av produkterna. Efterfrågan 
för dessa tjänster och produkter är relativt stabil jämfört 
med den på utrustning. Idag genererar eftermarknaden och 
uthyrning nästan hälften av Atlas Copcos fakturering.  
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Hållbar utveckling
Det är en stor utmaning att lyckas balansera ekonomiska, 
miljömässiga och sociala dimensioner i ett affärsdrivande 
företag. Inom Atlas Copco-gruppen mäts kontinuerligt för-
ändringar i de olika dimensionerna. 

Inom den ekonomiska dimensionen består utmaningen i 
att fortsätta generera och distribuera ett allt större föräd-
lingsvärde till de viktigaste intressentgrupperna. Detta kan 
bäst göras genom att nya, bättre produkter utvecklas och att 
produktiviteten fortlöpande förbättras samtidigt som Atlas 
Copco fortsätter att arbeta enligt den beprövade utveck-
lingsmodellen som tillämpas för varje operativ verksamhet 
inom Gruppen: ”först stabilitet, därefter lönsamhet och 
slutligen tillväxt”.

Inom den miljörelaterade dimensionen är den viktigaste 
frågan hur kunderna använder och utrangerar Atlas Cop-
cos produkter. När nya produkter utvecklas och tillverkas 
ska produkten inte bara vara bättre än sin föregångare och 
bättre än vad konkurrenterna erbjuder. Hänsyn tas också 
till att miljöpåverkan ska begränsas jämfört med föregående 
generation, samtidigt som resursanvändningen i produk-
tionsprocessen relativt sett ska fortsätta att minska.  

Inom den sociala hållbarhetsdimensionen är den största 
utmaningen att rekrytera, utveckla och behålla professionella 
medarbetare, samtidigt som det är viktigt att säkerställa att 
arbetsrätten och de mänskliga rättigheterna respekteras.

Medarbetare
Atlas Copcos tillväxt är nära sammankopplad till hur väl 
Gruppen lyckas vara en god arbetsgivare som attraherar, 
utvecklar och behåller kvalifi cerade och motiverade anställda, 
vilket är enda sättet att uppnå visionen. Då den globala 
verksamheten sköts av fl era företag arbetar Atlas Copco 
mycket med kontinuerlig kompetensutveckling, att man 
delar med sig av sina kunskaper och implementerar de 
grundläggande värderingarna: samverkan, engagemang 
och förnyelse. Alla förväntas bidra genom att sträva efter 
att uppnå Gruppens och sina egna mål. 

Varumärken
Atlas Copco det ledande globala varumärket

För att nå den övergripande visionen First in Mind—First 
in Choice™, det vill säga den kunderna tänker på först och 
sedan väljer, äger Gruppen mer än 20 varumärken. Med fl era 
varumärken i portföljen har koncernen större möjlighet att 
totalt sett kunna erbjuda det olika kunder efterfrågar.

Varje varumärke i koncernen ska ha ett tydligt varumär-
keslöfte som uttrycker varumärkets själ och som skiljer det 
från konkurrenterna. Det ska också vara väl defi nierat till 
vilka industrisegment och till vilka geografi ska marknader 
varje varumärke vänder sig, samt vilka distributionskanaler 
som ska användas. Varumärket Atlas Copco erbjuder glo-
balt produkter av högsta världsklass. Varumärket komplet-
teras av fl era regionalt starka varumärken. 

Under 2005 har det pågått ett arbete att vässa Atlas Copco-
varumärkets löfte ytterligare. Undersökningar och intervjuer 
har visat att Atlas Copco har en mycket stark företagskultur 
och ett välkänt varumärke i de branscher man är verksamt. 

Ett varumärke är starkt när målgruppen känner igen det, associerar det med 
kvalitet och nyskapande samt känner förtroende och lojalitet med det. Ett starkt 
varumärke lockar också kunder att prova andra produkter i sortimentet. Faktum 
är att ju större investering, desto mer sannolikt är det att kunden väljer att 
köpa ett varumärke han eller hon litar på.

Varumärken, % av försäljningen

Övriga, 2%

Worthington Creyssensac, 1%

Prime Energy, 1%

CP, 4%

RSC Equipment Rental, 23%

Atlas Copco, 69%



48 A T L A S  C O P C O  2 0 0 5

ATLAS COPCO-GRUPPEN

I korthet

Kompressorteknik

Maskinuthyrning

Anläggnings- och gruvteknik

Industriteknik

Verksamhet Varumärken

Affärsområdet Kompressorteknik utvecklar, tillverkar, 
marknadsför, distribuerar och utför service på oljefria och 
oljeinsprutade stationära kompressorer, portabla kompres-
sorer, gas- och processkompressorer, expansionsturbiner, 
generatorer, luftbehandlingsutrustning (tryckluftstorkar, 
kylare och fi lter) samt styrsystem för tryckluft. Dessutom 
erbjuder affärsområdet specialiserad uthyrning av främst 
kompressorer och generatorer. 
 Utveckling, tillverkning och montering är koncentrerad 
till Belgien, med ytterligare enheter i Brasilien, Frankrike, 
Indien, Italien, Kina, Nederländerna, Storbritannien, Tysk-
land och USA.

Affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik utvecklar, till-
verkar och marknadsför bergborrverktyg, bergborriggar för 
tunnel- och gruvapplikationer, ovanjordsriggar, last-utrust-
ning, prospekteringsborrningsutrustning och entreprena-
dutrustning.
 Affärsområdet har sina huvudsakliga produktutveck-
lings- och tillverkningsenheter i Sverige och USA, med 
ytterligare enheter i Finland, Indien, Japan, Kanada, Kina, 
Sydafrika, Tyskland och Österrike.

Affärsområdet Industriteknik utvecklar, tillverkar och mark-
nadsför högkvalitativa industriverktyg, monteringssystem 
samt produkter och tjänster till eftermarknaden. Affärsområdet 
svarar mot behoven från avancerad industriell tillverkning, 
såsom fordons- och fl ygplansindustri, verkstadsindustri och 
underhåll, samt bilverkstäder. 
 Industriteknik har sin huvudsakliga produktutveckling och 
tillverkning i Frankrike, Italien, Japan, Storbritannien, Sverige 
och USA, med speciella applikationscenter för monterings-
system på fl era andra marknader.

Affärsområdet Maskinuthyrning, med 465 depåer i 38 stater i 
USA, i 5 provinser i Kanada samt i Mexico, erbjuder maskinut-
hyrning med tillhörande service till kunder inom segmenten 
bygg-, anläggnings- och tillverkningsindustri samt till villa-
ägare. Försäljning av begagnad utrustning, reservdelar, tillbe-
hör och förbrukningsvaror stödjer verksamheten.
 Affärsområdet har två välrenommerade varumärken: RSC 
Equipment Rental arbetar med generell maskinuthyrning till 
bygg-, anläggnings- och industrikunder, medan Prime Energy 
erbjuder oljefri tryckluft, generatorer och klimatanläggningar 
till ett brett spektrum av industrier.

Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitets-
höjande lösningar för industrin. Produkterna och tjänsterna 
sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer,  gruv-
och anläggningsutrustning, industriverktyg och monterings-
system till relaterad eftermarknad och uthyrning. I nära sam-

arbete med kunder och affärspartners, och med mer är 130 
års erfarenhet, utvecklar Atlas Copco för högre produktivitet. 
Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, når Gruppen mer än 
150 marknader globalt. Under 2005 hade Atlas Copco 27 000 
anställda och en omsättning på 53 miljarder kronor.
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GUNNAR BROCK 
VD och koncernchef i 
Atlas Copco-gruppen.

BENGT KVARNBÄCK 
Vice VD för Atlas Copco AB 
och chef för affärsområdet 
Kompressorteknik.

MARIANNE HAMILTON 
Personaldirektör.

BJÖRN ROSENGREN 
Chef för affärsområdet 
Anläggnings- och gruvteknik.

FREDRIK MÖLLER
Vice VD för Atlas Copco AB 
och chef för affärsområdet 
Industriteknik.

TOM ZORN
Chef för affärsområdet 
Maskinuthyrning.

HANS OLA MEYER 
Finans- och ekonomidirektör.

HANS SANDBERG 
Chefsjurist.

ANNIKA BERGLUND 
Informationsdirektör.

Björn Rosengren

Annika Berglund

Hans Ola Meyer

Fredrik Möller

Marianne Hamilton

Tom Zorn

Bengt Kvarnbäck

Hans Sandberg

Gunnar Brock
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Atlas Copco AB
105 23 Stockholm 

Tel: 08-743 80 00
Org.nr: 556014-2720

www.atlascopco.com

Adresser

Algeriet  +213 (0)21 69 35 58
Argentina +54 (0)11 47 17 22 00
Australien +61 (0)2 96 21 99 99
Bahrain +973 17 22 15 51

Belgien +32 (0)2 689 05 11
Bolivia  +591 (0)3 343 68 68
Brasilien  +55 (0)11 41 96 87 00
Bulgarien  +359 (0)82 81 05 55

Chile  +56 (0)2 442 36 00
Colombia +57 (0)1 291 54 90
Cypern +357 22 48 07 40
Danmark +45 43 45 46 11

Egypten +20 (0)2 610 03 37
Filippinerna  +63 (0)2 823 81 78
Finland +358 (0)9 29 64 41
Frankrike +33 (0)1 39 09 30 00
Ghana +233 (0)21 77 45 12
Grekland +30 (0)210 349 96 00

Hongkong +852 27 97 66 00
Indien  +91(0)20 27 14 64 16 17
Indonesia  +62 (0)21 780 10 08
Iran  +98 (0)21 669 377 11

Irland  +353 (0)1 450 59 78
Italien  +39 02 61 79 91
Japan  +81 (0)3 57 65 78 01
Kanada  +1 514 366 26 26

Kazakstan  +7 (0)3272 58 85 34
Kenya  +254 (0)20 82 52 65
Kina  +86 (0)21 62 55 13 31
Korea +82 (0)2 21 89 40 00

Makedonien +389 (0)2 311 23 83
Malaysia  +60 (0)3 51 23 88 88
Marocko +212 (0)22 60 00 40
Mexico  +52 (0)55 553 21 06 00
Mongoliet + 976 (1)1 99 11 48 16

Namibia +264 (0)61 26 13 96
Neder-
länderna  +31 (0)78 623 02 30
Norge +47 64 86 08 60

Nya Zeeland  +64 (0)9 579 40 69
Peru  +51 (0)1 411 61 00
Polen  +48 (0)22 572 68 00
Portugal  +351 21 416 85 00

Rumänien +40 021 351 37 62
Ryssland +7 495 933 55 50
Saudiarabien +966 (0)2 693 33 57
Schweiz  +41 (0)32 374 14 14

Serbien och
Montenegro +381 (0)11 311 66 18
Singapore  +65 68 62 28 11
Slovakien +421 (0)32 743 80 01
Slovenien +386 (0)1 234 27 10
Spanien  +34 91 627 91 00

Storbritannien +44 (0)1442 26 12 01
Sverige 08 743 80 00
Sydafrika +27 (0)11 821 90 00
Taiwan +886 (0)3 479 68 38

Thailand  +66 (0)38 56 29 00
Tjeckien +420 (0) 225 43 40 00
Turkiet  +90 (0)216 581 0 581
Tyskland +49 (0)201 217 70

Ukraina  +380 (0)44 205 37 28
Ungern +36 (0)1 237 30 20
USA  +1 973 439 34 00
Uzbekistan +998 (0)711 20 47 64

Venezuela  +58 (0)212 256 23 11
Vietnam +84 (0)8 898 96 38
Zambia +260 (0)2 31 12 81
Zimbabwe  +263 (0)4 62 17 61
Österrike +43 (0)1 76 01 20

Atlas Copcos marknadsbolag i världen

Atlas Copco Group Center

Atlas Copco AB (publ)
105 23 Stockholm
Tel: 08-743 80 00
Fax: 08-644 90 45
www.atlascopco.com
Org.nr: 556014-2720

Atlas Copco 

Kompressorteknik

Airpower
P O Box 100
BE-2610 Wilrijk, Belgien
Tel: +32 3 870 21 11
Fax: +32 3 870 24 43

Atlas Copco 
Airtec
P O Box 101
BE-2610 Wilrijk, Belgien
Tel: +32 3 870 21 11
Fax: +32 3 870 24 43

Atlas Copco
Industrial Air 
P O Box 103
BE-2610 Wilrijk, Belgien
Tel: +32 3 870 21 11
Fax: +32 3 870 25 76

Atlas Copco
Oil-free Air 
P O Box 104
BE-2610 Wilrijk, Belgien
Tel: +32 3 870 21 11
Fax: +32 3 870 24 43

Atlas Copco
Portable Air 
P O Box 102
BE-2610 Wilrijk, Belgien
Tel: +32 3 870 21 11
Fax: +32 3 870 24 43

Atlas Copco 
Gas and Process 
Am Ziegelofen 2
DE-50999 Köln, Tyskland
Tel: +49 2236 965 00
Fax: +49 2236 965 05 22

Atlas Copco 

Anläggnings- och gruvteknik

105 23 Stockholm
Tel: 08-743 80 00
Fax: 08-644 90 45

Atlas Copco
Underground Rock Excavation
701 91 Örebro
Tel: 019-670 70 00
Fax: 019-670 70 70

Atlas Copco
Surface Drilling Equipment 
701 91 Örebro
Tel: 019-670 70 00
Fax: 019-670 72 98

Atlas Copco
Rocktec
701 91 Örebro
Tel: 019-670 70 00
Fax: 019-670 75 13

Atlas Copco 
Drilling Solutions
P O Box 462288
Garland TX 75046-2288, USA
Tel: +1 972 496 74 00
Fax: +1 972 496 74 25

Atlas Copco
Secoroc   
Box 521 
737 25 Fagersta
Tel: 0223-461 00
Fax: 0223-461 01

Atlas Copco
Construction Tools
105 23 Stockholm
Tel: 08-743 96 00
Fax: 08-743 96 50

Atlas Copco
Craelius
195 82 Märsta
Tel: 08-587 785 00
Fax: 08-591 187 82

Atlas Copco 

Industriteknik

105 23 Stockholm
Tel: 08-743 80 00
Fax: 08-644 90 45

Atlas Copco Tools and Assembly 
Systems Motor Vehicle Industry
105 23 Stockholm
Tel: 08-743 95 00
Fax: 08-640 05 46

Atlas Copco Tools and Assembly 
Systems General Industry
105 23 Stockholm
Tel: 08-743 95 00
Fax: 08-640 05 46

Chicago Pneumatic Industrial
199, Route de Clisson
B.P. 13627
FR-44236 Saint-Sébastien- sur-
Loire Cédex, Frankrike
Tel: +33 2 40 80 20 00
Fax: +33 2 40 33 27 07

Chicago Pneumatic Vehicle Service
1800 Overview Drive
Rock Hill, South Carolina 
29730-7463, USA
Tel: +1 803 817 70 00
Fax: +1 803 817 70 06

Atlas Copco
Tooltec
105 23 Stockholm
Tel: 08-743 95 00
Fax: 08-640 05 46

Atlas Copco Maskinuthyrning

Rental Service 
6929 E. Greenway Parkway, 
Suite 200
Scottsdale, AZ 85254, USA
Tel: +1 480 905 33 00
Fax: +1 480 905 34 00

Rental Service Corporation
6929 E. Greenway Parkway, 
Suite 200
Scottsdale, AZ 85254, USA
Tel: +1 480 905 33 00
Fax: +1 480 905 34 00




