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Fax: 019-670 70 70

Atlas Copco Tools and Assembly
Systems Motor Vehicle Industry
105 23 Stockholm
Telefon: 08-743 95 00
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Fax: 08-591 187 82
Atlas Copco
Road Construction Equipment
105 23 Stockholm
Telefon: 08-743 83 00
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Atlas Copco firar 25 år
med Vatten åt Alla

Atlas Copco har hundratals marknadsbolag över hela världen.
Besök www.atlascopco.com för kontaktuppgifter.
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dörren till kunder i världsklass
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Intäkter per affärsområde

En världsledande
leverantör av lösningar
som ökar produktiviteten
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Andel av koncernens intäkter

Atlas Copcos produkter och tjänster sträcker sig från utrustning för tryckluft
och gas, generatorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och
monteringssystem till eftermarknad och uthyrning.

Intäkter per kundkategori
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Tillverkning, 25%
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I nära samarbete med kunderna och med 136 års erfarenhet arbetar Atlas
Copco med produktivitetsstärkande utveckling och innovationer.
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Mellanöstern, 9%

Gruv, 6%

Processindustri, 26%

Tillverkning, 36%

Sydamerika, 7%

Europa, 44%

Med huvudkontor i Stockholm når Gruppen mer än 160 marknader globalt. År
2008 hade Atlas Copco en omsättning på 74 miljarder kronor (7,7 miljarder euro)
och 34 000 anställda.
Läs mer om företaget på www.atlascopco.com
Andel av koncernens intäkter
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Innehåll

9
En innovativ metod för asfaltsutläggning förkortar arbetstiden, minskar utsläppen och kan göra vägarna mer slitstarka,
vilket ger långsiktiga besparingar.

16
Med hjälp av Atlas Copcos slipmaskiner förstärks hållbarheten i de vindkraftstorn som tillverkas av ENERCON
i Malmö, en av världens främsta leverantörer av vindkraftverk.

24
För Atlas Copco innebär ansvarsfullt företagande i
Afrika söder om Sahara bland annat HIV/AIDS-program,
utvärdering av leverantörer och en satsning på utbildning av tekniker.

22
En italiensk chokladtillverkare, känd i hela världen för
sina Kinder-ägg och andra godsaker, förlitar sig på
Atlas Copco för att få ren och oljefri luft i produktionen.

44
Tryckluft blåser liv i vetenskapen på Science Museum
i London med hjälp av interaktiva och pedagogiska
utställningsföremål.

f o k u s p å i n n o v at i o n e r

Innovationer som
ger hållbar tillväxt
Atlas Copcos starka tradition att vara ett innovativt företag är idag viktigare än någonsin.
Vårt engagemang för högre produktivitet och energieffektivitet stöder våra kunder
under den rådande ekonomiska nedgången, samtidigt som det bidrar till att skapa ett
mer hållbart samhälle.

V

i ä r m a r k na d sl e da n de inom våra tre affärsområden: kompressorer, gruv- och anläggningsutrustning samt industriverktyg. När vi strävar
efter att öka vårt försprång måste vi göra det med ett
starkt och långsiktigt fokus på hållbar utveckling. Vi
måste ha en tydlig strategi för forskning och utveckling
med målet att skapa varaktigt kundvärde.
Hur uppnår vi detta? Särskilt under ekonomiskt osäkra
tider är goda kundrelationer helt avgörande. De senaste
åren har vi i koncernen infört mätningar av kundnöjdhet
och lojalitet. Dessa undersökningar har blivit en viktig del
av Atlas Copcos affärsprocesser. De hjälper oss att förbättra våra rutiner och tjänster. De blir också drivkrafter
i innovationsarbetet, eftersom de ger oss värdefulla kunskaper om kundernas behov.

Innovationer inom alla affärsområden
Inom affärsområdet Gruv- och anläggningsteknik samarbetar vi med kunderna för att utveckla självgående borr-

system, som kommer att öka både produktiviteten och
säkerheten i gruvorna. Ökad borrhastighet är ett viktigt
önskemål från kunderna och är ett mål som kan uppnås
med olika slags innovationer. Under förra året presenterades nya datoriserade borrsystem och dessutom service
avtal som förlänger produkternas livscykel – två exempel
på hur Atlas Copco skapar förutsättningar för effektivitetsförbättringar.
Kompressorteknik, vårt största affärsområde, arbetar
kontinuerligt med att sänka kundernas totala ägandekostnader för produkterna. Innovationer som VSD (Variable
Speed Drive) kan hjälpa kunderna att minska energikostnaden för tryckluft med upp till 35 procent. Förra året
genomfördes ett rekordstort antal AirScan™-analyser,
som innebär att vi ger kunderna råd om hur de kan optimera utrustningen, få ned energikostnaderna och minska
sin miljöpåverkan. Vinsterna för samhället är betydande.
Tusentals gigawatt-timmar kan sparas med hjälp av
sådana effektiviseringar.

Ansvarstagande miljöhantering

Produktutveckling

Miljöledningssystem (EMS)

Andel intäkter i förhållande till
produkternas ålder

Andelen anställda
på arbetsplatser
med miljöledningssystem: 65%

Atlas Copco arbetar ständigt med att förbättra sitt miljöarbete och höja miljömed
vetenheten i organisationen. Sammanlagt
65 procent (föreg. år: 44) av Atlas Copcos
anställda arbetar på arbetsplatser med
miljöledningssystem (EMS; Environmental
Management System), vilket är 7 000 fler
personer än år 2007. Målet är 100 procent.

18%
41%
55%
43%
25%

ISO 14001

4

Andelen ISO
14001-certifierade
produktionsanläggningar i förhållande
till försäljnings
kostnaden, 92%
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År 2008 var andelen certifierade anläggningar 92 procent i förhållande till försäljningskostnaden, vilket är en liten ökning
från föregående år. Målet är att alla produktionsenheter ska vara ISO 14001-certifierade. Enheter som inte är certifierade har
fått i uppdrag att implementera Atlas
Copcos miljöledningssystem.

22%
39%
23%
Kompressorteknik

> 6 år

Gruv- och
anläggningsteknik

3–6 år

< 3 år

34%

Industriteknik

f o k u s p å i n n o v at i o n e r

Inom affärsområdet Industriteknik blir monteringssystemen allt effektivare tack vare avancerad styrprogramvara.
Förbättrad ergonomi höjer produktiviteten samtidigt som
man reducerar hälsoriskerna för de anställda. Bland nya
produkter kan en serie skruvdragare med låg vikt nämnas.
De passar för tillämpningar med begränsad framkomlighet och är lika snabba, kraftfulla och exakta som befintliga verktyg på marknaden − som är dubbelt så stora.

Leva som man lär
Med dessa nya produkter och tjänster visar vi för våra
kunder att de alltid kan förvänta sig det bästa av oss.
Atlas Copcos mål är också höga i arbetet med hållbar
utveckling. Koncernens största miljöpåverkan sker indirekt, via kundernas användning av våra produkter, men
det finns också mycket vi kan göra internt för att bidra till
en renare värld.
Atlas Copco har satt upp mål bland annat för att
minska koldioxidutsläppen och förbrukningen av energi
och råvaror i produktionen. Det mesta av detta arbete
utvecklades positivt förra året men mycket återstår att
göra, inte minst vad gäller förpackningar och vattenanvändning. Vi kommer här att leta efter möjliga förbättringar av våra processer. Ett av de viktigaste målen är att
alla affärsenheter ska införa miljöhanteringssystem.
Antalet enheter med sådana system fördubblades nästan
under 2008.
Förra året gjordes också många andra miljöinsatser
inom koncernen. Ett exempel är de investeringar i ny
utrustning som gjordes på CMT:s spettfabrik i Kalmar
och som minskar den negativa miljöpåverkan med 90 procent. 2008 års vinnare av Atlas Copcos miljöpris är den
arbetsgrupp inom skruvkompressorteknik som lanserade
en gjutjärnsrotor som minskar materialkostnaderna med
50 procent.

Hållbar och lönsam tillväxt
Det senaste exemplet för oss tillbaka till ämnet innovationer och visar hur viktiga dessa är både för vår tillväxt och
för våra möjligheter att ha en positiv inverkan på allas vår
livsmiljö. Atlas Copcos fokus på dessa områden kommer
att ge stora fördelar för kunderna, med minskade kostnader och högre produktivitet.
Under år 2008 ökade vi våra investeringar i forskning
och utveckling med 14 procent, till mer än 1,6 miljarder
kronor. Den nuvarande lågkonjunkturen kan vara den
djupaste som Atlas Copco upplevt i modern tid, men att
bromsa den tekniska utvecklingen skulle vara ett dyrt sätt
att minska kostnaderna. I stället måste vi identifiera och
utveckla nya möjligheter genom att investera i nya produkter, innovation och nya marknader.
Som ny chef för detta fantastiska bolag vill jag behålla
vårt starka fokus på utveckling för att vi ska kunna bidra
till en hållbar miljö och i snabb takt introducera nya produkter. På så vis kan vi fortsätta att vara attraktiva för alla
våra kunder.

Tack!

Ronnie Leten, koncernchef
Stockholm den 1 juni 2009
Ronnie Leten efterträdde den 1 juni 2009 Gunnar Brock
som koncernchef för Atlas Copco.
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Visste du att?
• Var och en av oss behöver minst 1 liter
vatten om dagen för att överleva.
• Mer än 65 procent av jordens befolkning
lider brist på vatten.
• Omkring 1,2 miljarder människor saknar
tillgång till rent dricksvatten.
• Ett av sex barn föds till ett liv i fattigdom
och utan rent vatten.
• Varje dag dör cirka 5 500 barn i sjukdomar
som kunde ha förhindrats med bättre
vattenkvalitet.
• 20 000 personer dör varje dag i vattenrelaterade sjukdomar.
• Cirka 50 kronor i månaden räcker för att
förse mer än 100 personer med dricks
vatten.
• Genom att bidra med lika mycket som de
anställda stöder Atlas Copco Vatten åt Alla
(Water for All).

Källor: www.worldwaterday.org
www.unwater.org

6
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Vatten åt Alla
– ett livsviktigt projekt
Sedan starten 1984 har organisationen Vatten åt Alla, som drivs av anställda på Atlas
Copco, gett nästan en miljon människor tillgång till rent drickvatten. Målet är att skapa
brunnar och källor som kan ge dricksvatten under minst 30 år.

I

Vatten åt Alla 25-årsjubileum. Detta uppmärksammas genom att koncernen sponsrar en internationell teckningstävling för barn och dessutom ger extra
stöd åt lokala Vatten åt Alla-organisationer ute i världen.
Målet för 2009 är att det ska finnas personaldrivna Vatten
åt Alla-organisationer i 25 länder.
För att dricksvattenprojekten ska löpa så smidigt som
möjligt samarbetar Vatten åt Alla alltid med lokala, politiskt oberoende hjälporganisationer. Det är dessa organisationer som leder projekten och ansvarar för att de insamlade
medlen används enligt riktlinjerna för Vatten åt Alla. Ibland
tar man hjälp av Atlas Copco-utrustning för att genomföra
projekten. Det lokala samhället tillhandahåller arbetskraft
och ansvarar för reservdelar.
Vattenförsörjningen uppnår man i regel genom att gräva
eller borra en brunn och installera handpumpar, men ibland
år firar

handlar det i stället om att skydda befintliga källor. Atlas
Copco uppmuntrar lärande och utveckling genom sitt engagemang i lokalsamhällena. Vatten åt Alla fortsätter att vara
koncernens prioriterade biståndsprojekt, eftersom det bärs
upp av ett stort engagemang bland personalen.
Atlas Copco stödjer arbetet med att hitta nya medlemmar
och uppmuntrar den anda av medmänsklighet som präglar
organisationen. Företaget bidrar med lika mycket pengar
som de anställda.
Målet är att alla anställda, oavsett arbetsplats, ska
kunna gå med i organisationen och stödja arbetet med att
förse tusentals människor med rent dricksvatten varje år.
Idag finns Vatten åt Alla (Water for All) i tio länder –
Sverige, Belgien, Kina, Tyskland, Storbritannien, Indien,
Italien, Sydafrika, Spanien och USA – och 12 länder är på
väg att ansluta sig.

a t las co p co 2 0 0 9
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Anusha Botha
Andrea Funcia, Spanien, 11 år

Indien, 8 år

Yiwen Wang, Kina, 6 år

Liv Lismonde, Belgien, 7 år

Hundratals barn från 22 länder deltog i Vatten åt Allas internationella teckningstävling för barn. Priser delades ut i 11 olika
ålderskategorier. Här visar vi några av de många fantastiska bidragen.

Starkt engagemang i Kina
Efter att Vatten åt Alla kom till i Kina i början av år
2009 har bidragen överträffat alla förväntningar.
Det gör det möjligt att hjälpa fler byar än planerat.
Tack vare ekonomiskt stöd från cirka 2 600 anställda
(nästan 65 procent av personalen på Atlas Copco i
Kina) och bidrag från Atlas Copco och hjälporganisationen PLAN International beräknas det insamlade
kapitalet växa till ungefär 1 miljon RMB (1,19 miljoner
kronor) på ett och ett halvt år.
Från början var det meningen att fyra byar skulle få
rent dricksvatten, men nu räcker pengarna till sex byar.
Det betyder att 4 000 män, kvinnor och barn får förbättrade sanitära förhållanden och därmed bättre förutsättningar för god hälsa och högre livskvalitet.
I juli 2009 startar det första projektet i Longdedistriktet i den autonoma regionen Ningxia Hui i nordvästra Kina. Regionen är en av fem autonoma områden med etniska minoriteter i Kina och anses vara i
stort behov att förbättringar på vattenområdet. För att

8
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säkerställa en hållbar utveckling drivs projektet av
lokalinvånare som också ansvarar för underhållet.
Vatten åt Allas partner PLAN International ansvarar
för utbildning och planering samt tillhandahåller verktyg, metoder och material.
Arbetet genomförs i en by i taget. Det är först när
man är helt klar på en plats och dessutom utsett personer som ska svara för underhållet som man går vidare
till nästa by. Den största fördelen med det här arbetssättet är att man kan följa projekten på nära håll och
verkligen försäkra sig om att installationen blir korrekt och långsiktigt fungerande.
I projektarbetet ingår att informera om hälsa och
hygien. Därefter utförs anläggningsarbetet av byborna
själva. Resultatet är ett system för vattenförsörjning
och sanitet som är lätt att sköta. Slutligen utbildas ett
antal personer i hur man underhåller det nya systemet.
I december år 2010 räknar Vatten åt Alla i Kina med
att ha avslutat sex projekt, men man nöjer sig inte med
det. Man hoppas kunna fortsätta det viktiga arbetet i
andra delar av Kina, med stöd från Atlas Copco.

vä g a n l ä g g n i n g

Compactasphalt®

Det ledande tyska entreprenadföretaget
Johann Bunte Bauunternehmung GmbH &
Co KG har använt Compactasphalt-metoden
i vägbyggen som tillsammans omfattar en
yta på mer än 1,5 miljoner kvadratmeter.
Arne Eichstaedt, chef för Buntes kontor i
Brunswick, anser att metoden ger påtagliga
kvalitets-, kostnads- och tidsvinster.

Banar väg för
effektivare vägbyggen
Metoden Compactasphalt®, patenterad år 1993 av professor Elk Richter i tyska Erfurt,
revolutionerar arbetet med att anlägga vägar. Metoden bygger på att de två översta
lagren läggs ut, ett i taget, under samma arbetspass. Den traditionella metoden innebär
att man lägger ut dessa lager under två separata pass, med risk för att dåliga väder
förhållanden sinkar arbetet.
a t las co p co 2 0 0 9
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”Detta är framtiden”
Tyska Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co KG
är ett ledande bygg- och anläggningsföretag baserat i
Papenburg. Sedan 2004 har man använt Compactasphaltmetoden i vägbyggen som tillsammans omfattar en yta på
mer än 1,5 miljoner kvadratmeter. Företaget använder en
moduluppbyggd asfaltsutläggare från Dynapac, som även
fungerar med den ”gamla” utläggningsmetoden. ”För

”En kund som värnar om
hög kvalitet och väljer
Compactasphalt slipper
underhåll under decennier.”
	Roland Egervári, produktspecialist,
Dynapac asfaltsutläggare

större vägbyggen är Compactasphalt framtiden”, säger
Arne Eichstaedt, som är chef för Buntes kontor i
Brunswick. ”Vi är förvissade om att kvaliteten blir hög
och ser också att metoden ger ekonomiska och tidsmässiga
fördelar.” Efter att Compactasphalt-metoden testats
under 15 år godkändes den i januari 2008 av den tyska
motsvarigheten till Vägverket. Fram till dess hade i princip
samma metod använts under 50 år. Compactasphaltmetoden förväntas nu snabbt bli godkänd också i många
andra länder. Anläggningstiden kan på så sätt halveras,
vilket minskar störningar i trafiken. Dessutom finns som
sagt stora fördelar för teknik, ekonomi och miljö.

God packning tar tid
Att asfalten packas väl är avgörande när man bygger
vägar, men vältarna tar tid på sig att utföra sitt viktiga
arbete. När asfalten hinner svalna minskar packnings
effekten och därmed vägbanans hållbarhet.
”När man lägger binde- och slitlagren på samma gång
handlar det om 12 centimeter tjock asfalt”, förklarar
Roland Egervári, specialist på asfaltsutläggare hos Dynapac. ”Eftersom det kombinerade lagret som man lägger ut
med Compactasphalt är tjockare förlängs den effektiva
packningstiden med en faktor på minst sju.” Det är särskilt viktigt vid utläggningsarbete i dåligt väder, som gör
att temperaturen på asfalten sjunker snabbare.
Eftersom de två lagren läggs ”hot-on-hot” (båda är
varma) gör Compactasphalt-metoden att det räcker med
ett översta lager på två centimeter i stället för fyra centimeter som vid konventionell utläggning. Slitlagret är dyrt,
så för anläggningsföretaget och i sista hand skattebetalarna handlar det om stora besparingar. Jämfört med det
traditionella sättet att lägga ut asfalt ger Compactasphalt
också bättre vidhäftning mellan de olika lagren, vilket
minskar risken för sprickor i vägen.
Vägbanor tillverkade av packad asfalt varar längre. I
genomsnitt behöver bärlagret ersättas efter 40 till 50 år,
bindelagret efter 15 till 25 år och slitlagret efter 10 till 15 år.

”Vi är övertygade om
kvaliteten och ser också att
metoden ger både ekonomiska
och tidsmässiga fördelar.”
	Arne Eichstaedt, chef för kontoret i Brunswick för
Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co KG

Compactasphalt ® -metoden ger stora besparingar: en halvering av det dyraste materialet; samtidig läggning av två lager som
brukar läggas separat ger bättre vidhäftning; väsentligt snabbare läggning. Vägytan blir mer hållbar, vilket minskar behovet av
reparationer och omläggning och ger långsiktiga kostnadsfördelar.

10
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Den moduluppbyggda asfaltsutläggare som används i Brunswick fungerar lika bra med Compactasphalt ® som
i traditionell utläggning.

Det betyder att man i regel ersätter slitlagret dubbelt så
ofta som bindelagret.
”Så fungerar det inte med Compactasphalt”, säger
Johan Arnberg, Vice President Paving & Recycling, Atlas
Copco.
”Med den här metoden kan vi ha samma utbytesintervall för slitlagret som för bindelagret. Det betyder att väghållaren vart 25:e år slipper kostnaden för en omläggning,
vilket ger stora besparingar.”

Goda resultat vid långtidstestning
Långtidstestning av Compactasphalt på en väg i den amerikanska delstaten Alabama har gett tydliga bevis på
metodens fördelar. Teststräckan, som anlagts med en
Dynapac Compactasphalt-utläggare, har utsatts för ständig trafik av 60-tons lastbilar som simulerat 18 års belastning på två år. Vägen uppvisade inga tecken på utmattning
i form av spår eller sprickor i asfalten.
”Kostnaden för det långsiktiga underhållet är en avgörande faktor för ägaren”, kommenterar Egervári. ”En
kund som värnar om hög kvalitet och väljer Compact
asphalt slipper underhåll under decennier.”
Fram till slutet av år 2007 hade utrustning från Dyna-

pac lagt sammanlagt fem miljoner kvadratmeter Compact
asphalt i Tyskland, Kina, Polen och Ryssland.
Compactasphalt erbjuder anläggningsföretagen och
deras uppdragsgivare stora fördelar. Vägar som byggs med
den här metoden har längre hållbarhet och är billigare att
underhålla. Dynapac levererar moduluppbyggda utläggningssystem som kan användas både för Compactasphalt
och den traditionella metoden.

Miljöfördelar med
Compactasphalt®
• Man kan sänka blandningstemperaturen och därmed
spara energi och minska mängden skadliga utsläpp och
uppvärmningsolja.
•S
 litlagrets längre hållbarhet sänker energiförbrukningen i tillverkningen av väganläggningsmaterial.
• Färre reparationer och mindre underhållsarbete.
• Ingen bitumenemulsion behövs (som vid konventionell
läggning sprayas över bindelagret).
•V
 id landsvägsbyggen kan bindelagret minskas ytterligare från 10 till 8 cm.

a t las co p co 2 0 0 9
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Ergonomi

Världsledande på
ergonomiska verktyg
I de flesta böcker om 1900-talets industridesign hittar man referenser till Rune Zernell
på Atlas Copco och hans design av ett nytt borrhandtag i slutet av 1950-talet. Projektet
var startpunkten för en utveckling som skulle leda till Atlas Copcos starka ställning inom
ergonomi.

Formgivning som håller
Zernells projekt utgick från människans hand. Resultatet
var ett handtag med 70 graders vinkel mellan handtag och
axel. Handtaget kunde användas för borrning både med
högt grepp (långfingret) och lågt grepp (pekfingret). Fortfarande används i princip samma design i Atlas Copcos
senaste handborrar.
I slutet av 1960-talet startade Atlas Copco en hel avdelning för verktygsergonomi. Några år senare byggdes ett
akustiklaboratorium och man började forska om buller
och vibrationer i verktygen.
Flera ergonomiska parametrar
Inom Atlas Copco definieras industriverktygsergonomi
som ”alla aspekter av interaktionen mellan operatören och hans eller hennes
verktyg”. Här ingår en rad olika
ergonomiska parametrar, som
handtagsdesign, yttre belastning, vikt, temperatur, stötar,
vibrationer, buller, damm
och olja. Målet är att
hitta den bästa kombinationen.
Atlas Copco har utvecklat en egen utvärderingsmetod för
ergonomi, publicerad i boken ”Power
Tool Ergonomics”, som vägledning för alla som
arbetar med verktygsutveckling. Den ger också stöd åt
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kunder i valet av verktyg och i planering och utformning
av produktionslinjer.

Kunskapsöverföring till kunderna
Atlas Copco förmedlar regelbundet sina kunskaper om
buller, vibrationer och annat som rör industriverktygs
ergonomi till sina kunder i tillverkningsindustrier världen över.
Ett exempel på sådan kunskapsöverföring gäller vibrationer. Idag är alla arbetsgivare i Europa skyldiga att
implementera riskbedömning av vibrationer i enlighet med
nationella riktlinjer baserade på EU-direktivet ”Physical
Agents (Vibration) Directive, 2002/44/EC.” om ”arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som
har samband med fysikaliska agens (vibration) i arbetet”.
När dessa riktlinjer trädde i kraft ordnade Atlas Copco
seminarier om de nya reglerna i flera länder i Europa.
Dessutom publicerade man handböcker såsom ”Utvär
dering av vibrationsexponering för industriverktyg”.
Stora utmaningar, stora möjligheter
Atlas Copco har arbetat intensivt med ergonomisk design
av industriverktyg sedan 1950-talet. Idag innebär ny teknik att formgivare och utvecklare ställs inför nya utmaningar och möjligheter. Med luftturbindrivna verktyg och
likströmsverktyg öppnas nya vägar inte bara vad gäller
produktivitet och kvalitet utan också för design av ännu
mer användarvänliga verktyg.
Ergonomi är och kommer fortsätta att vara en hörnsten

ergonomisk v erk t ygsd esign

Gruppen för produktergonomi
Magnus Persson
Persson har en magisterexamen med
inriktning mot mekanik, ljud och
vibrationer från KTH, Stockholm,
kompletterad med studier i ergonomi.
Daniela Profir
Profir har en magisterexamen med
inriktning mot mekanik från KTH,
Stockholm.
Lars Skogsberg
Skogsberg har arbetat på Atlas Copco
sedan 1974 och har en bakgrund inom
rymdteknik. Han är sammankallande
i den grupp som utformar nya normer
för vibrationsemissioner från
industriverktyg.

i Atlas Copcos verktygsdesign och en av komponenterna i
koncernens affärsfilosofi.

Branschledande akustiklaboratorium
I jämförelse med likvärdiga produkter på marknaden hör
Atlas Copcos industriverktyg till dem som ger bäst ergonomi, minst buller och lägst vibrationsnivåer. Lars Skogsberg, chef för gruppen för produktergonomi, och hans
medarbetare spelar en viktig roll för det resultatet. Förutom de egna kunskaperna är gruppens största resurs ett
nytt, fullt utrustat ljudlaboratorium som används för buller- och vibrationsmätningar.
I hjärtat av FoU-avdelningen på Atlas Copco Tools and
Assembly Systems finns ett labb med avancerad datorprogramvara, akustikutrustning och en simulerad arbetsstation för olika industriverktyg.
Labbet är tekniskt sett ett så kallat halvekofritt rum,

Verktyg testas i det välutrustade akustiklabbet på Atlas Copco Tools
and Assembly Systems.

eftersom det är helt isolerat från de omgivande rummen.
Ljudet absorberas av de kraftigt isolerade väggarna. ”Det
är som att stå mitt på en fotbollsplan helt utan bakgrundsljud”, förklarar Skogsberg.
Under testningen står en person mitt i rummet med det
verktyg som ska testas. Fyra mikrofoner är uppsatta
parallellt med golvet och en mikrofon placeras rakt ovanför verktyget. Avståndet mellan verktyget och mikrofonerna är en meter.
Utanför akustikrummet i huvudlaboratoriet finns mätstationen för vibrationer. Vid testning fästs en liten vibrationssensor på verktyget. Medan verktyget körs skickas
signalerna från sensorn till en dator, där de analyseras.
Den genomsnittliga bullernivån från de fem mikrofonerna
anges sedan i de skriftliga specifikationerna till verktyget.

Förändringar på gång
Skogsberg berättar att förändringar är på gång i regelverket. ”Ett nytt EU-direktiv om maskiner har kommit. Från
och med den 29 december 2009 ska verktygstillverkare
kunna uppge det totala vibrationsvärdet, som är en kombination av resultaten från vibrationsmätningar i tre olika
riktningar. På alla nya verktyg vi tar fram utför vi nu
vibrationsmätningar både utmed en axel och utmed tre
axlar”, säger Skogsberg. ”För att kunna uppfylla kraven i
framtida lagstiftning måste vi utföra mätningar även
utmed tre axlar av alla våra redan befintliga verktyg.”
Skogsberg berättar att syftet är att hjälpa kunderna
undvika arbetsrelaterade skador och sjukfrånvaro genom
att välja verktyg och utforma arbetsplatser som stödjer
ergonomiskt korrekta arbetsställningar.
Hur står sig Atlas Copco då i världskonkurrensen när
det gäller att minska buller och vibrationer från industriverktyg? Skogsberg tvekar inte: ”Jag anser att Atlas Copco
är världsledande på det här området.”

a t las co p co 2 0 0 9

13

industridesign

Industridesign

Form och funktion
som talar till kunden
Nu får Atlas Copcos gruv- och anläggningsutrustning ett enhetligt och modernt utseende som motsvarar den höga kvaliteten och förstärker varumärket. Enligt gruppen för
industridesign på CMT (Construction and Mining Technique) går det arbetet ut på att
”ta fram språket för varumärkets produktdesign”. Industridesign handlar givetvis om att
förbättra produkternas säkerhet och användbarhet, men det är också viktigt att produktdesignen ”talar” till kunden och användaren på rätt sätt.

A

är chefsdesigner och förklarar varför tanken på en gemensam design för produkterna tagits emot så väl. ”Vår uppgift är att hjälpa
våra uppdragsgivare att skapa bättre produkter. Ju tidigare vi kommer in i ett utvecklingsprojekt, desto bättre. Vi
arbetar absolut inte bara med färg och form. Funktionalitet och ergonomi ingår också. Särskilt viktigt är gränssnittet mellan operatören och produkten, det vill säga de delar
som operatören rent konkret använder, arbetsmiljön och
kontrollpanelerna.”
Liebert ger ett exempel: Det var hans arbetsgrupp som
gav en av Atlas Copcos gruvtruckar en ny design för att
förbättra operatörens sikt. ”Vi delade kylaren i två delar.
Vi är nu den tillverkare som kan erbjuda den bästa sikten
för förarna.”
Grunden för alla nya designkoncept är att de måste
kunna implementeras på alla produkter. Dessutom måste
riktlinjerna för varumärket följas.

14
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Alex Liebert, chefsdesigner, och Daniel Nadjalin, industri
designer, diskuterar sikten i en ny förarhyttsdesign.

industridesign

Bildbehandling i Photoshop

Skissa för hand

Skissa i Illustrator

3D-modellering i SketchUp

Modellering i lera

Cintiq-skissning i Photoshop

CAD i ProEngineer

Rendering i Hypershot

Ge hela familjen ett nytt utseende
När ett nytt designprojekt inleds börjar man med att analysera alla produkter som ingår och undersöka hur varumärket kan förstärkas. Designändringarna ska med andra
ord lyfta fram budskapet att det här är produkter av hög
kvalitet som erbjuder överlägsen produktivitet.
Oavsett var i världen produkterna utvecklas och tillverkas ska de ha ett enhetligt utseende. Man ska kunna se att
de ”hör till samma familj”. ”Om vi bestämmer oss för en
grå, solid plattform för riggar, lastare och gruvtruckar ska
det gälla för alla dessa produkter”, förklarar Liebert.
Men vad gör man vid företagsförvärv? ”När en produktserie utökas genom förvärv gör vi först en snabb
ansiktslyftning och tar hand om färg, grafiska inslag,
designelement och själva varumärket.”
Tydliga symboler
Gruppen arbetar med att skapa en så god interaktion som
möjligt mellan operatören och utrustningen. Alla delar
som ingår här – arbetsplats, reglage, texter och symboler –
ska vara lätta att använda och förstå. Ett bra exempel är

en pekskärm som används i hela världen. Självklart måste
symbolerna på skärmen fungera väl på alla de olika marknaderna.
I arbetet med symboler och säkerhetsskyltar använder
man i första hand ISO-standarder. Ibland måste designern
dock ta fram egna symboler. Symbolerna testas då noga
utifrån ISO:s normer. Om symbolerna klarar testerna får
de användas i nya Atlas Copco-produkter.

Många uppdragsgivare
Under åren har industridesigngruppen fått allt fler uppdragsgivare och arbetar nu med samtliga divisioner i CMT
och deras produktionsenheter i fem världsdelar.

Industridesigngruppen på Rocktec är en av flera specialiserade avdelningar som stöder CMT:s olika divisioner i
deras innovationsarbete.
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förnyelsebar energi

Enercon

Full snurr i
vindkraftsfabriken

Förnyelsebar energi är ett av vår tids mest spännande innovationsområden. Företag inom
solkraft, vattenkraft och vindkraft har alla ett gemensamt mål – att göra världen lite grönare. För tyska ENERCON, en av världens ledande tillverkare av vindkraftverk, börjar produktionsprocessen i Malmö. Achieve har besökt ENERCON Windtower Production (EWP)
i Västra Hamnen i Malmö, där de gigantiska tornen tar form. Vi ville bland annat ta reda på
varför man valt slipmaskiner från Atlas Copco för en viktig del av processen.
16
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tillverkas i Malmö. Andra delar – till exempel styrsystem,
generatorer, rotorblad, hydrauliska system och bromssystem, produceras i fabriker på andra håll i världen. Förutom i Sverige har ENERCON produktionsanläggningar
i Portugal, Brasilien, Turkiet, Indien och Tyskland, där
huvudkontoret ligger.
Vindkrafttekniken utvecklas idag mycket snabbt.
Målen är bland annat säkrare och effektivare kraftöverföring, förbättrade rotorblad, lättare material och snabbare
tillverkning.

Slipmaskiner ger tornen längre liv
I EWP:s tillverkning av tornen ingår moment som skärning, valsning, svetsning och lackering. I slutet av tillverkningskedjan, före lackeringen, slipas alla svetsfogar så att
ytorna blir jämna.
”Genom att slipa ned och jämna fogarna slipper vi
sprickor i slutprodukten, vilket ökar hållbarheten och förstärker konstruktionen”, förklarar Sven Sandberg, som är
inköpschef på EWP i Malmö. EWP använder slipmaskiner
från Atlas Copco, verktyg som lever upp till företagets
höga krav på kvalitet och tillförlitlighet.
”ENERCON är världsledande inom vindkraftstekniken. Vi kompromissar aldrig med kvaliteten – alla produkter som lämnar EWP uppfyller högsta tänkbara krav, och
det gäller även för slipningen”, avslutar Sandberg.

”ENERCON kompromissar
aldrig med kvaliteten.”
	Sven Sandberg,
inköpschef på EWP i Malmö

Högtflygande mål
Svenska Energimyndigheten har, efter påtryckningar från
EU, satt upp ett nytt så kallat planeringsmål för vindkraften för tiden fram till 2020. På 12 år ska Sverige öka årsproduktion till 30 terawatt-timmar (TWh), att jämföra
med dagens produktion på 1,3 TWh. Det motsvarar en
ökning med 2 000 procent eller 4 000–6 000 vindkraftverk
sammanlagt. Många andra länder i EU och västvärlden
har formulerat liknande mål. Framtiden ser med andra
ord ljus ut för ENERCON.

Femfaldig ökning av vindkraften
Vindkraften upplever just nu en renässans. 1979 började den
första tillverkningen av vindturbiner i Danmark i liten
skala. Också idag är danskarna världsledande i branschen,
tätt följda av Tyskland, Spanien och USA.
Det växande intresset för miljö-, klimat- och energi
frågor de senaste åren har gjort att allt fler länder börjar
utforska vindkraftens möjligheter. Mellan 2000 och 2007
femfaldigades världsproduktionen av vindkraftverk. Idag
är det tre stora tillverkare som står för mer än tre fjärde
delar av omsättningen. ENERCON är ett av dessa bransch
ledande företag.
Gränsöverskridande tillverkning
EWP började tillverka vindkraftsanläggningar år 1998.
Efterfrågan och produktionen har sedan dess vuxit stadigt. Idag har EWP 240 anställda i fabriken i Malmö, där
man arbetar i treskift. Företaget tillverkar 275 torn om
året, eller sex torn i veckan. Det är själva stommen som

Åke Olsson, svetsare på EWP, använder en slipmaskin från
Atlas Copco för att få jämna ytor.
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energieffek tivitet

Hållbar utveckling

Ständiga innovationer som
stärker kundernas produktivitet
FoU-grupperna inom Atlas Copcos olika divisioner
har som mål att minska produkternas kostnad sett
till hela livscykeln och att göra dem mer energieffektiva. År 2008 ökade Gruppens investeringar i
produktutveckling med 14 procent jämfört med
föregående år. 6 procent av företagets anställda
arbetar med forskning och utveckling.

AirOptimizer™
Den här tekniken har utvecklats för installationer
med flera sammankopplade kompressorer. Lösningen optimerar kompressordriften och ger minskad energiförbrukning.

Idag

2005

Höghastighetsmotorer
Dessa motorer kan köras utan växellåda, så att man
slipper energiförluster i transmissionen. De anpassar varvtalet till det aktuella behovet, vilket ytterligare sparar energi.

2004

Torkar som inte
förbrukar energi
Dessa roterande trumtorkar
använder kompressorernas överskottsvärme. En del av trumman
torkar luften och den andra återvinner den varma tryckluften.
Detta sparar mycket energi jämfört med traditionella torkar som
använder elektrisk uppvärmning.

AirScan™
Oljefri VSD
Oljefria kompressorer är ett krav i tillämpningar där
tryckluften kommer i direktkontakt med slutprodukten. Det gäller t.ex. inom branscher som läkemedel, livsmedel och kemikalier. Atlas Copco var
det första företaget som utökade sitt utbud av oljefria kompressorer med VSD-teknik.

2003

AirScan är ett analysprogram som även mäter kundens behov av tryckluft. Insamlade mätdata datorbehandlas för att man ska få fram en profil över
kundens luftbehov. Profilen (stabil eller variabel)
används för att avgöra vilken kompressorteknik och
motortyp som är lämpligast i det enskilda fallet.

Stjärninlägg

1996

1994

Stjärninlägg är aluminiumdelar inuti
avkylningsrören som transporterar
den varma luften. Rören omges av cirkulerande kylvatten. Tekniken ger en
effektivare avkylning.

VSD kompressorer
Kompressorer med VSD-teknik (Variable Speed
Drive) anpassar varvtalet till det aktuella behovet
av tryckluft, vilken ger en energibesparing på upp
till 35 procent jämfört med konventionella kompressorer.

18
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Hållbar utveckling

Toyota lägger i högsta växeln
för att minska utsläppen
För knappt ett år sedan valde biljätten Toyota att investera i en av Atlas Copcos
VSD-kompressorer (Variable Speed Drive) till sin stora fabrik (860 000 kvadrat
meter) i japanska Kinuura.

Akira Taniwaki, chef (vänster) och Yoshiki Nagayama, biträdande chef, ansvarar för energiförsörjning och underhåll på
fabrikens tekniska division.

M

a n k a n r e da n kon s tat e r a att den nya kompressorn uppfyller förväntningarna. Den förbrukar 45 procent mindre el än jämförbara
kompressorer (utan belastning) och ger dessutom ett stabilare tryck, vilket självklart är till fördel för produktionen.
”Hittills är vi mycket nöjda med den nya kompressorn.
Vi har fått bättre kontroll över det utgående trycket, vilket
ger en betydande energibesparing”, förklarar Akira Taniwaki, som ansvarar för energiförsörjning och underhåll på
fabriken i Kinuura. De kompressorer som använts på

fabriken sedan den togs i bruk blev föråldrade, trots regelbundet underhåll. Taniwaki och hans personal bestämde
sig då för att byta ut utrustningen.
”Underhållskostnaden blev för hög och vi kunde inte
uppnå de prestanda vi ville”, berättar Taniwaki.
Sedan man analyserat fabrikens behov beställdes en
VSD-kompressor från Atlas Copco.
”Alla Toyotas fabriker har satt upp mål för minskade
koldioxidutsläpp, och effektivare energianvändning är ett
sätt att uppnå målen. Vi ville också ha en oljefri kompressor med samma kapacitet som den tidigare men med ett
stabilare luftflöde”, fortsätter Taniwaki.
Den komprimerade luften används i fabrikens monteringsverktyg och för att avfukta och rengöra de växellådor, och tillhörande delar, som tillverkas på fabriken.
Varje månad tillverkar man omkring 106 000 växellådor.
Snart kommer ännu mer komprimerad luft från Atlas
Copco-utrustning att användas på Toyotas produktionsanläggningar.
”Toyota har hittills beställt 13 stycken VSD-kompressorer från Atlas Copco. Vi vill installera fler kompressorer
av olika slag på några av våra andra fabriker och också
där byta ut den gamla utrustningen”, säger Taniwaki
avslutningsvis.

Fakta om Toyota

Fabriken i Kinuura

• Grundades 1937
• Marknadsandel i Japan på mer än 45 procent
• Över 316 000 anställda världen över inklusive dotterbolag
• Omsättning på 230 miljarder dollar år 2008
• Finns i 170 länder och regioner över hela världen
• 8,9 miljoner sålda fordon 2008
• 1,4 miljoner sålda hybridbilar till och med mars 2008
• 53 produktionsanläggningar i 27 länder och regioner
• Har som mål att ta fram bilar som är helt återvinningsbara och inte ger några utsläpp

Uppförd:
Anställda:
Produkter:

Källa: Toyotas årsrapport 2008

Yta:

1978
4 160
Växellådor och
tillhörande komponenter
860 000 m2

Källa: Broschyren Toyota Kinuura Plant

Variable Speed Drive (VSD) är en teknik som innebär att
kompressorn förbrukar minsta möjliga energimängd vid
olika belastningar. VSD kan minska energiförbrukningen
med upp till 35 procent.
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Hållbar utveckling

Förändringar i luften på SKF
Den svenska industrikoncernen SKF har en väl
genomtänkt vision på miljöområdet. I sitt miljöprogram, BeyondZero, nöjer sig företaget inte
med att ha en neutral inverkan på miljön. Man
vill i stället bidra positivt till utvecklingen.
Många förbättringar krävs för att man ska nå de
höga mål som satts upp för miljöarbetet. På
SKF:s fabrik i Göteborg hänger det förändringar
i luften. Då pratar vi förstås om tryckluften.

N

ä r m a n k l i v e r i n i de nyrenoverade fabriks
lokalerna kan man inte ana att det i rummet
bredvid står tre Atlas Copco-kompressorer i full
drift vilka producerar all komprimerad luft som anläggningen behöver. Smidiga, orangefärgade robotar utför sitt
arbete tyst, och som det verkar, utan mänsklig styrning.
De sorterar några av de miljontals cylindriska rullar som
tillverkas här varje år. Ett svagt väsande ljud hörs när en
robotarm med hjälp av vakuum lyfter upp en rulle från
hyllan och lägger den i förpackningen.
”Hm, undrar om det där är en läcka”, kommenterar
Olle Orrö, som ansvarar för alla system för vatten, ventilation och komprimerad luft på SKF:s fabriker i Göteborg.
Han berättar att en av de viktigaste delarna i SKF:s arbete
med att minska energiförbrukningen är just att söka efter
läckor i luftsystemet och se till att operatörerna är uppmärksamma på detta. ”Om vi arbetar effektivt med att
leta efter läckage skulle vi kunna minska användningen av
komprimerad luft med 30 procent – utan att behöva byta
ut någon utrustning.”

Från formel 1 till turbiner
SKF har sina rötter i Göteborg, där företaget grundades
år 1907. Grunden var Sven Wingquists uppfinning, det
självreglerande sfäriska kullagret. Idag är företaget världens främsta leverantör av lager-, tätnings- och smörjsystem. SKF:s produkter hittar man nästan överallt, från
Ferraris formel 1-bilar till vindkraftverk. Företagets miljö
vision BeyondZero innehåller två strategiska vägar: öka
energieffektiviteten i de egna produkterna och minska
energiförbrukningen i tillverkningsprocesserna.
I Göteborg har man som mål att minska energiförbrukningen med 5 procent varje år, oavsett produktionsvolymen.
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Som en del i detta arbete ingår att effektivisera användningen av komprimerad luft. Tekniker från Atlas Copco
arbetade tillsammans med SKF när systemet installerades. De gör också regelbundna besök på fabriken för att
utföra mätningar och kontrollera att utrustningen upp
fyller SKF:s krav. Även om kompressorerna förbrukar
mycket energi är den luft de producerar nödvändig i
tillverkningsprocessen.

”Självklart vill vi återanvända energi så
mycket som möjligt
och när invester
ingen betalar sig på
tre år är det dessutom en god affär.”
Olle Orrö, SKF

”Jag tror aldrig vi kommer att klara oss utan komprimerad
luft”, säger Orrö. ”Men det finns många sätt att effektivisera användningen. Tyvärr saknas kunskaper om detta på
många av våra fabriker.”
”För Atlas Copcos försäljningstekniker innebär det här
behovet av att minska energikostnaderna genom att effektivisera luftsystemen en affärsmöjlighet,” konstaterar
Kristian Lang, Business Line Manager på Atlas Copco

Compressor AB. ”Vi har en rad erbjudanden som kan
hjälpa kunderna att minska energiförbrukningen. Man
kan faktiskt säga att de stigande energipriserna är en drivkraft i vår tillväxt”, förklarar Lang.
I Göteborg har SKF nyligen investerat i Atlas Copcoutrustning för energiåtervinning i kombination med den
unika MD 1000-torken, som drivs av värme från kompressorerna. Ett omfattande system med rör och utrustning
har installerats för att man ska kunna utnyttja överskottsvärmen från kompressorerna till uppvärmning av
byggnaden. På SKF-fabriken används nu 94 procent av
överskottsvärmen. Lösningen sparar inte bara energi utan
också pengar.
Orrö berättar att systemet ger mer än 800 megawatttimmar per dag, vilket betyder att man minskar uppvärmningskostnaden med cirka 500 000 kronor per år. ”Självklart vill vi återanvända energi så mycket som möjligt och
när investeringen betalar sig på tre år är det dessutom en
god affär”, förklarar han.
SKF:s fabrik i Göteborg består av tre anläggningar som
producerar olika varianter av de cylindriska rullar som
används i rullagren. Rullarna skickas sedan ut till olika
anläggningar världen över för slutmontering. En del hamnar i vindkraftsanläggningar, ett kundsegment med stor
tillväxt. Nya kompressorer kommer att behövas i takt med
att fabriken nu renoveras och byggs ut för att anpassa
produktionen till en växande efterfrågan. Orrö säger att
man sannolikt kommer att fortsätta välja Atlas Copcoprodukter.
”Kompressorerna håller hög kvalitet. Vi vet att de är tillförlitliga och vi är nöjda med den service som erbjuds. Jag
tror inte heller att något företag på marknaden slår Atlas
Copco när det gäller värmeåtervinning”, avslutar han.
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Ferrero

Atlas Copco och
chokladfabriken
Många förknippar den lilla italienska staden Alba, i regionen Piemonte, med tartufo −
den vita tryffelsvampen. Men staden kan faktiskt skryta med att vara hemvist för ännu
en delikatess: choklad. Hos chokladtillverkaren Ferrero, känd över hela världen för sitt
stora och högklassiga utbud, arbetar man ständigt med att säkra kvaliteten. I arbetet
ingår att använda Atlas Copcos oljefria kompressorer.
22
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”Ingen kräver egentligen
att företag som Ferrero
och Atlas Copco ska
vara så innovativa.
Vi arbetar så här för att
vi tror på ett ansvarsfullt
företagande.”
	Francesca Poggiali,
ansvarig för EU-relationer
och konsumentfrågor, Ferrero

I

dag ä r f e r r e ro en av världens största chokladproducenter och en stolt del av Italiens industriella arv.
Vad är hemligheten bakom företagets framgångar?
Hantverkskunnande på hög nivå, omsorg om detaljer, val
av de bästa råvarorna och stor respekt för kunderna… Så
kan Ferreros kärnvärden sammanfattas.
”Ferrero är känt i hela världen för sina förstklassiga
produkter”, säger Francesca Poggiali, som ansvarar för
EU-relationer och konsumentfrågor på företaget. ”En del
av framgången beror på att vi ställer mycket höga krav på
de leverantörer vi anlitar. För att vi själva ska kunna leverera den kvalitet våra kunder förväntar sig måste våra
leverantörer i sin tur uppfylla våra villkor.”

En stolt historia
Företaget grundades av Pietro Ferrero, som byggde den
första fabriken i Alba år 1946. Under nästa generation,
med Michele Ferrero i ledningen, växte företaget enormt.
Michele Ferrero var mannen bakom succéer som Pocket
Coffee och Kinder-ägg, fortfarande två av företagets mest
populära produkter. 1971 förärades han titeln ”Cavaliere
del Lavoro”, den förnämsta utmärkelse man kan få av den
italienska staten.
Idag styrs företaget av familjens tredje generation. Giovanni
och Pietro Ferrero leder tillsammans världens fjärde största
chokladproducent. Företaget har
20 000 anställda, tre forsknings- och utvecklingscentra,
15 fabriker och en årsomsättning på cirka 5,7 miljarder
euro. I Ferrero ingår också
36 handelsföretag.
Den innovativa förmåga och

det ansvarsfulla företagande
som utmärker Ferrero omfattar
alla tillverknings- och förpackningsprocesser samt, som sagt,
valet av leverantörer.

Garanterat oljefri tryckluft
När det gäller utrustning för
produktion och materialhantering nöjer sig Ferrero bara med
det bästa. Ferrero var det första
italienska företaget som krävde en
kvalitetsgaranti för tryckluften och
valde de första kompressorerna på marknaden som certifierats som oljefria av det tyska testinstitutet TÜV: Atlas Copcos. Vissa av kompressorerna är utrustade med VSD-teknik (Variable Speed Drive), som ger en
energibesparing på upp till 35 procent jämfört med vanliga kompressorer.
Oljefri tryckluft betyder att Ferrero inte behöver oroa
sig för föroreningar från kompressorerna.
Idag finns omkring 20 tryckluftskompressorer från
Atlas Copco på chokladfabriken i Alba. De är utrustade
med allt som krävs för att hantera tryckluften effektivt:
torkar, filter och styrsystem. Kompressorerna i alla fyra
produktionsanläggningar i Italien har en sammanlagd
effekt på hela 8 megawatt, vilket vittnar om hur viktiga de
är för produktionen.
Betalar bara för luften
Ferrero använder sig av Atlas Copcos innovativa servicekoncept Contract Air. Det är en långsiktig och flexibel lösning som innebär att kunden bara betalar för den förbrukade tryckluften utan att behöva investera i kompressorer
och tillbehör.
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Ansvarsfullt företagande
i Afrika söder om Sahara

24
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Förr om åren handlade Atlas Copcos närvaro i Afrika mest om gruvor i Sydafrika
och bygg- och anläggning i Nordafrika. Men idag står länderna mellan Syd- och
Nordafrika för en stor del av Gruppens verksamhet i Afrika. Här hittar man några
av världens mest snabbväxande ekonomier.
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TUNISIEN
MAROCKO
ALGERIET

VÄSTSAHARA

MAURETANIEN

LIBYEN

ERITREA

Mali

Senegal

EGYPTEN

Niger
TCHAD

GUINEA-BISSAU
Guinea
Sierra Leone
Liberia

DJIBOUTI

Sudan

Gambia

Nigeria

ELFEN
BENS
KUSTEN

CENTRAL-
AFRIKANSKA
REPUBLIKEN

Abuja

Accra

KAMERUN

ETIOPIEN

EKVATORIAL
GUINEA

Burkina Faso

Ghana
Togo

Gabon
Benin
KONGO-BRAZZAVILLE

Uganda

Kenya

KONGOkINSHASA

Somalia

Nairobi

Rwanda
Burundi

Kinshasa
Dodoma

Tanzania

Luanda

Malawi

Angola

Zambia
Lusaka

Harare

Zimbabwe
Namibia
Windhoek

MOÇAMBIQUE

Botswana
Gaborone

Pretoria

Swaziland

SYDAFRIKA

Område
Zimbabwe

Befolkning
Angola

Zambia
Tanzania

Botswana

Sydafrika

Kongo-Kinshasa

Zimbabwe

Lesotho

BNP
Angola
Botswana

Zambia
Tanzania

Kongo-Kinshasa

Sydafrika

Ghana
Kenya

Nigeria

MADAGASKAR

Zimbabwe
Zambia
Tanzania
Sydafrika

Angola
Botswana
Kongo-Kinshasa
Ghana
Kenya
Namibia

Namibia
Kenya
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Afrika bygger nytt med
lösningar från Atlas Copco

A

sträcker sig från Atlanten
till Indiska oceanen med kontor i Ghana, Nigeria,
Angola, Kongo-Kinshasa, Kenya och Tanzania.
Ett kontor i Senegal, som kommer att ledas från Ghana, är
planerat. Achieve har tagit sig en närmare titt på Afrika
söder om Sahara och fått upp ögonen för de stora förändringar som pågår. Här bygger man nytt i de många krigens
fotspår, och på många håll sjuder det av industriell verksamhet.
t l a s c op c o s nä rva ro

Ghana
Gruppens arbete i Ghana kretsar mest kring gruvindustrin
med AngloGold Ashantis guldgruva i Obuasi som en av de
största kunderna. De flesta av Atlas Copcos medarbetare
är stationerade i Obuasi, där ett servicecenter byggts nära
gruvan. Ett nytt hus för både kontor och lager har byggts i
Tarkwa, en annan gruvort, medan huvudkontoret ligger i
Accra, huvudstaden i Ghana. Nyligen har oljefyndigheter
påträffats utanför Ghanas kust, och i framtiden kan det
leda till goda möjligheter att sälja kompressorer.
Nigeria
Verksamheten i Nigeria är ännu i sin linda. Det är först
nyligen som Atlas Copco börjat ha anställda stationerade i
Nigeria; kompressorer har tidigare hanterats från Marocko
och gruv- och anläggning från Ghana. I landet finns det
dock gott om affärsmöjligheter. Det finns ett stort antal
stenbrott och bygg- och anläggningsbranschen är mycket
aktiv.
Kongo-Kinshasa
Kontoret i Kongo-Kinshasa öppnades i början av 2007.
Beroende på hur verksamheten utvecklas finns planer på
att starta ett riktigt marknadsbolag inom några år. Hittills
anses inte den politiska situationen vara tillräckligt stabil.
Atlas Copcos verksamhet är koncentrerad till landets

södra delar och består av försäljning av gruv- och anläggningsutrustning till de lokala gruvföretagen. Huvudkontoret ligger i Lubumbashi. Ett lokalkontor finns i Kolwezi
nära huvudkunden Kamoto Operating Limited. ”I regionen runt Kinshasa pågår alltmer industri- och anläggningsverksamhet. Vi ser stora tillväxtmöjligheter där”,
berättar Lawrence Van der Veeken, som är landchef i
Kongo-Kinshasa.

Angola
I Angola finns inga underjordiska gruvor men det finns en
del dagbrott med diamanter. Angola är också den största
oljeproducenten i Afrika. De största kundsegmenten idag
är dock varken gruv- eller oljeindustrin utan anläggning,
prospekteringsborrning och, till viss del, industriföretag.
Sedan inbördeskriget tog slut år 2003 pågår en rad olika
anläggningsprojekt. De vägar, järnvägar och broar som
förstördes under kriget måste repareras eller ersättas.
Kenya
Det finns inte många gruvor i Kenya och Gruppens verksamhet här handlar mest om kompressorer. Industri
sektorn utvecklas dock snabbt och kunderna har inga
svårigheter att se fördelarna med Atlas Copcos energi
besparande lösningar och koncept för eftermarknaden.
Tanzania
I Tanzania är gruvnäringen viktig och det är därför inte så
konstigt att den största delen av Atlas Copcos omsättning
i landet gäller gruv- och anläggningsutrustning. Det pågår
dock mycket annat än gruvdrift i Tanzania, berättar
Benoit Etienne, som är regionchef för Atlas Copco i Öst
afrika: ”Sedan vi öppnade vårt kontor i Dar Es Salaam
har vi insett att affärsmöjligheterna är större än vi förväntade oss, särskilt inom anläggning och brunnsborrning”,
säger Etienne.
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Charmaine McCue, från Reality Training Concepts, vänster, och Wendy Buffa-Pace, personalchef, Atlas Copco Holdings,
Sydafrika tillsammans med Piet Leys, chef för Atlas Copco Holdings, Sydafrika.

HIV/AIDS-program

Atlas Copco sörjer för god
personalhälsa i Afrika
Sedan ett HIV/AIDS-program startades av Atlas Copco i Sydafrika har inte en enda person först testats negativt och sedan positivt. Ett ansvarstagande ledarskap har gjort att
man haft stor framgång med det förebyggande åtgärdsprogrammet, som kombinerar
utbildning, testning, samtalsstöd och behandling.

N

ä r w e n dy bu f fa - pac e

år 2003 började på Atlas
Copco som personalchef för South Africa Holding, såg hon fram mot möjligheten att aktivt
motverka spridningen av HIV/AIDS, som ju är ett mycket
stort hälsoproblem i Sydafrika. Buffa-Pace hjälpte till att

Angola

Botswana

Yta, km2
Huvudstad
BNP per capita (ber. 2008), USD
Folkmängd 2005/förväntad folkmängd 2015, milj.
Läskunnighet: andel över 15 år som kan läsa och skriva

1 246 700
Luanda
8 800
16,1/21,2
67,4%

Näringsliv: olja, gruvdrift (diamanter, järnmalm, fosfat, fältspat,
bauxit, uran och guld), cement, enklare metallprodukter, fiskindustri,
livsmedel, bryggeri, tobaksprodukter, socker, textilier, fartygs
reparation
28

ta fram ett program för frivillig testning och samtalsstöd i
samarbete med Reality Training Concepts, en lokal organisation som håller i programmet.
”Gensvaret var fantastiskt! Jag tror absolut att det var
ett rekord”, berättar Buffa-Pace. ”Vi beslöt oss senare för
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Yta, km2
Huvudstad
BNP per capita (ber. 2008), USD
Folkmängd 2005/förväntad folkmängd 2015, milj.
Läskunnighet: andel över 15 år som kan läsa och skriva

582 000
Gabarone
13 300
1,8/2,1
81,2%

Näringsliv: diamanter, koppar, nickel, salt, kristallsoda, kaliumkarbonat, köttproduktion, textilier
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att erbjuda bromsmediciner och stöd både för anställda
och deras partners och detta var också en banbrytande
insats bland svenska företag verksamma i Sydafrika.”
”Vi arbetar mycket med att få med oss cheferna. Om de
stödjer programmet och låter testa sig kommer den övriga
personalen efter”, lägger hon till.
Testerna är frivilliga och samtalsstöd och behandling
är gratis och omges med sekretess. Tanken är att se till att
de anställda och deras partners är friska. För deras egen
skull, för deras familjer skull – och för att vi som arbetsgivare behöver dem, förklarar Buffa-Pace.
De som visar sig vara smittade erbjuds ett kostnadsfritt
behandlingsprogram med samtalsstöd, vitaminer, läkarbesök, analyser och bromsmedicin. Det är bara den
behandlande läkaren som känner till vad patienten lider
av för sjukdom. ”Det är goda nyheter att vi under alla sex
åren inte haft någon anställd som först fått negativt testresultat och senare testats positivt. Vi ser det som bevis på
att vårt utbildningsprogram verkligen ger resultat”, säger
Buffa-Pace.
Atlas Copco går nu vidare med liknande program i
Botswana, Zimbabwe, Namibia, Ghana och Zambia –
andra länder med omfattande HIV/AIDS-problem. BuffaPace är med och samordnar dessa nya hälsosatsningar.

”Människor är den största delen
av en organisation. Om de blir
väl omhändertagna kan de
bidra mer till organisationen.”
Wendy Buffa-Pace, personalchef

”Vi hoppas få samma goda resultat som i Sydafrika. För
mig betyder det mycket att Atlas Copco tar ett sådant här
stort ansvar för sin personal”, säger hon.
Självklart är det viktigt att Atlas Copco följer den syd
afrikanska lagstiftningen för personalhälsovård och
annat, menar Buffa-Pace, men hon tycker inte att det
räcker. Hon ser till att Atlas Copcos företag i landet följer
Gruppens affärskod.
”Människor är den största delen av en organisation.
Om de blir väl omhändertagna kan de bidra mer till organisationen. Ett tecken på detta är att företaget växer. När
jag började arbeta på Atlas Copco i Sydafrika var vi ungefär 400 anställda. Idag är vi tre gånger så många”, avslutar
Buffa-Pace.

Tidiga insatser sparar pengar
För att bedöma de ekonomiska konsekvenserna av HIV
och AIDS för företagen har det svenska arbetsplatsprogrammet Swedish Workplace HIV/AIDS Programme
(SWHAP) gjort en undersökning av 10 företag i Sydafrika.
Undersökningen visar att kostnaderna för enskilda företag kan bli mycket höga om man inte arbetar förebyggande. Det handlar bland annat om ökade kostnader för
rekrytering, övertid, vikarier samt olika kostnader i samband med sjukförsäkring/pension/dödsfall. Dessa kostnader, visade sig, kan halveras med förebyggande HIV/
AIDS-program på arbetsplatserna.
Man jämförde även hur effektiva olika åtgärdsprogram
visat sig vara. Även om program som omfattar testning,
utbildning och tidig insättning av bromsmedicin är dyra
är det sådana insatser som mest effektivt minskar de
långsiktiga kostnaderna för sjukdomen. Om man ska tala
i krassa ekonomiska termer är det just sådana program
som är de mest lönsamma.

HIV/AIDS-programmet införs nu i andra länder i Afrika.

Kongo-Kinshasa
Yta, km2
Huvudstad
BNP per capita (ber. 2008), USD
Folkmängd 2005/förväntad folkmängd 2015, milj.
Läskunnighet: andel över 15 år som kan läsa och skriva

2 345 410
Kinshasa
300
58,7/80,6
67,2%

Näringsliv: gruvdrift (diamanter, guld, koppar, kobolt, coltan, zink),
mineralförädling, konsumentprodukter (t.ex. textilier, skor, ciga
retter, livsmedel/drycker), cement, fartygsreparationer
Kongo, 1959
a t las co p co 2 0 0 9
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Kundfokus

Nya metoder möter
kundens behov

Ett innovativt sätt att sälja anläggningsutrustning och erbjuda kundservice ger
god utdelning i Östafrika. Idag kan kunderna köpa nästan vilket anläggningsverktyg som helst från en och samma försäljningsingenjör – och bara ha en kontaktperson när de behöver hjälp.

Ghana
Yta, km2
Huvudstad
BNP per capita (ber. 2008), USD
Folkmängd 2005/förväntad folkmängd 2015, milj.
Läskunnighet: andel över 15 år som kan läsa och skriva

238 540
Accra
1 500
22,5/27,3
57,9%

Näringsliv: gruvdrift, timmer, lättare tillverkningsindustri,
aluminiumsmältverk, livsmedel, cement, småskalig varvsindustri
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Ghana, 1963
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U

har Atlas Copco
arbetat intensivt med de stora gruvföretagen i
Tanzania och Etiopien. Dessa gigantiska kunder
har lagt beslag på det mesta av Atlas Copcos resurser i
Östafrika. Men med Gruppens förvärv av Dynapac
år 2007 förändrades situationen, och nya möjligheter
öppnades.
Idag arbetar teamen i Tanzania, Kenya och Ghana tillsammans för att sälja och serva en hel uppsättning anläggningsverktyg, portabla kompressorer och asfaltsutläggare,
något som ofta en och samma kund behöver.
Atlas Copcos regionchef Benoit Etienne berättar att
avgörande för arbetet har varit att man förstått vilken
potential Dynapac har i den här regionen. ”Det är ett
mycket välkänt varumärke i Afrika och har stor betydelse
för vår position som leverantör av anläggningsutrustning.
Kunderna har en mycket praktisk approach; de är intresserade av tillämpningarna. När de köper en portabel kompressor behöver de ofta också skaffa sig tryckluftsverktyg.
Kunderna tycker inte om att träffa flera olika säljare, utan
föredrar att ha en enda kontaktperson, med bred kompetens”, förklarar Etienne.
För att stärka kompetensen har försäljningsteam för
lätt och tung anläggningsutrustning satts samman. De
n de r de se na st e t r e å r e n

Kenya
Yta, km2
Huvudstad
BNP per capita (ber. 2008), USD
Folkmängd 2005/förväntad folkmängd 2015, milj.
Läskunnighet: andel över 15 år som kan läsa och skriva

samarbetar för att sälja alla tre typerna av produkter vid
samma kundbesök.
Metoden används också för service, så samma tekniker
klarar av t.ex. en portabel kompressor, en tryckluftsborr
och en jordpackningsmaskin. ”Ibland kanske en kund tror
att det är något fel på verktyget när det i själva verket är
kompressorn som behöver service. Det blir självfallet
mycket effektivare om teknikern kan ta hand om servicen
oavsett vad det är för
utrustning det handlar
om”, säger Peter
Kamau, som är chef för
eftermarknaden.

Den nya metoden innebär att
Enock Riro och Godfrey Wafula
samarbetar om kunderna i Öst
afrika. Tidigare var de helt inriktade på lättare utrustning/
betong respektive packning
och asfaltsutläggning.

Namibia
580 000
Nairobi
1 600
35,6/46,2
85,1%

Näringsliv: småskalig tillverkning av konsumentprodukter (plast,
möbler, batterier, textilier, kläder, tvål, cigaretter, mjöl), jordbruksprodukter, prydnadsväxter, oljeraffinaderier, aluminium, stål, bly,
cement, reparation av fartyg, turism

Yta, km2
Huvudstad
BNP per capita (ber. 2008), USD
Folkmängd 2005/förväntad folkmängd 2015, milj.
Läskunnighet: andel över 15 år som kan läsa och skriva

824 000
Windhoek
5 400
2,0/2,3
85%

Näringsliv: köttproduktion, fiskindustri, mejeriprodukter, gruvdrift
(diamanter, bly, zink, tenn, silver, tungsten, uran, koppar)

a t las co p co 2 0 0 9
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Atlas Copco ACademy

Kompetenssatsning säkrar
servicen till kunderna
I takt med att mekaniseringen av industrin i Sydafrika ger ökad produktivitet kräver
utrustningen allt högre tekniska kunskaper för underhåll och reparation. Goda mekanik-,
elektronik- och hydraulikkunskaper krävs för att säkerställa att den tekniskt avancerade
utrustningen används på ett effektivt sätt. I dagsläget råder det runt om i världen brist
på tillräckligt utbildad personal som kan garantera bra service till kunderna.

A

t l a s c o p c o i s y da f r i k a bestämde sig för att
göra något åt kompetensbristen i Sydafrika och i
januari 2008 gick startskottet för utbildningssatsningen Atlas Copco ACademy.

”Vår målgrupp består av alla våra anställda. Gruppens
mål är 40 timmars utbildning per anställd och år”, säger
Colin Rice, som är chef för ACademy.
På ACademy koncentrerar man sig på tre områden:
• Höja kompetensen hos all Atlas Copco-personal
• Atlas Copco Learnership/Apprenticeship-programmet
• Projektet ”Training in Africa”
Sedan starten har Academy “levererat” cirka 42 000
utbildningstimmar, vilket motsvarar ett genomsnitt på
38 per anställd. Dessutom har nya lärlingar fått omkring
26 000 timmars teknisk utbildning.
Rice berättar: ”Det är ingen tvekan om att det här konceptet har blivit en stor framgång och fått mycket uppmärksamhet i landet. Det här är inget kortsiktigt projekt.
Med ACademy har vi lagt grunden och vi kommer att få se
en väsentlig kompetenshöjning hos personalen under de
kommande åren.”

Tobhi Simelane, ACademy-administratör, och Colin Rice, chef
för ACademy, berättar att ACademy idag anordnar i snitt 38
timmars utbildning per anställd.

Nigeria

Sydafrika

Yta, km2
Huvudstad
BNP per capita (ber. 2008), USD
Folkmängd 2005/förväntad folkmängd 2015, milj.
Läskunnighet: andel över 15 år som kan läsa och skriva

923 768
Abuja
2 300
141,4/175,7
68%

Näringsliv: råolja, kol, tenn, columbit, palmolja, jordnötter, bomull,
gummi, trä, skinn, textilier, cement och andra byggnadsmaterial,
livsmedel, skor, kemikalier, konstgödsel, grafisk industri, keramik,
stål, småskalig varvsindustri
32

Teknisk kompetens säkras
Rice och hans medarbetare har arbetat intensivt för att
effektivisera lärlingsutbildningen. Programmet Learnership/Apprenticeship Program startades därför i början
av 2007.

a t las co p co 2 0 0 9

Yta, km2
Huvudstad
BNP per capita (ber. 2008), USD
Folkmängd 2005/förväntad folkmängd 2015, milj.
Läskunnighet: andel över 15 år som kan läsa och skriva

1 221 000
Pretoria
10 000
47,9/50,3
86,4%

Näringsliv: gruvdrift (världens största producent av platina, guld och
krom), fordonstillverkning, metall, maskintillverkning, textilier, järn
och stål, kemikalier, konstgödsel, livsmedel, reparation av fartyg
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Charles Maake, ACademy pedagogikansvarig, Dan Serumola, personalchef, Danny Ranthla, personaladministratör och James
Mpele, extern support, vid invigningen av Atlas Copco ACademy.

En lärlingsutbildning tar normalt fyra år, men ACademy
försöker få ned tiden till två och ett halvt år. För att lyckas
med detta följer man upp eleverna noga och ger det stöd
de behöver. Idag har Atlas Copco 68 lärlingar under
utbildning. De kommer i framtiden att arbeta som bland
annat montörer, elektriker och motormekaniker. Efter
examen blir de en del av Atlas Copcos tekniska kundstödsorganisation.
Satsningen på att öka takten i lärlingsutbildningen har
varit framgångsrik; programmets första lärlingar examinerades i november 2008.

Utbildningar för en hel världsdel
Det tredje av ACademys ansvarsområden är projektet
Training in Africa.
I Johannesburg har ACademyn bildat ett kunskapscentrum, Center of Excellence, med fokus på teknisk utbildning i underhåll och reparation av Atlas Copco-utrustning. Hit kommer studenter från hela Afrika.
I framtiden kan Atlas Copcos afrikanska kunder lita på
att det finns utbildade tekniker tillgängliga för att tillhanda
hålla den service och det underhåll som krävs.

En värdefull möjlighet
Hilton Duma, den första elev som gick ut
lärlingsprogrammet i november 2008,
b erättar:
”Den utbildning jag fått av Atlas Copco är
otroligt värdefull för mig. Att arbeta med så
duktiga personer har varit väldigt givande
och det har stärkt mig. Jag vill tacka alla
kurskamrater och mentorer och ACademy
för att ha gett mig en bättre framtid och en
möjlighet att bidra till mitt lands utveckling.“

Har du några goda råd till dem som vill gå
utbildningen?
”Det krävs mycket hårt arbete och målmedvetenhet för att lyckas. Jag är tacksam att få
tillfälle att arbeta för ett internationellt företag som värnar om lika möjligheter för alla.
Jag har vuxit, både som person och yrkesman, under detta program och ser fram emot
att få använda kunskaperna i mitt nya jobb
som elektriker vid platinagruvan i Waterval.”

Vad är det bästa med lärlingsprogrammet?
”I verkstaden kom jag i kontakt med olika
typer av verktyg och maskiner från Atlas
Copco. Det stärkte mina tekniska kunskaper,
speciellt vad gäller mekaniska och hydrauliska system.”

Tanzania
Yta, km2
Huvudstad
BNP per capita (ber. 2008), USD
Folkmängd 2005/förväntad folkmängd 2015, milj.
Läskunnighet: andel över 15 år som kan läsa och skriva

945 000
Dodoma
1 300
38,5/49,0
69,4%

Näringsliv: jordbruk och livsmedel (socker, öl, cigaretter, sisal), gruvdrift (diamanter, guld och järnmalm), salt, kaliumkarbonat, cement,
oljeraffinaderier, skor, kläder, trävaror, konstgödsel

Table Bay, Sydafrika, 1973
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Granskning av leverantörer

Fokus på hälsa, sociala
förhållanden och miljö
Atlas Copco strävar efter att vara bästa tänkbara samarbetspartner för leverantörer, joint
venture-partners och ombud, och att vara den partner de föredrar. Gruppen söker efter
affärspartners som har riktlinjer vad gäller etik, sociala frågor och miljöfrågor som stämmer överens med Gruppens egna, och är noga med att informera om sina värderingar
och förväntningar.
at l a s c o p c o s s t r äva n är att skaffa
sig duktiga och konkurrenskraftiga
leverantörer genom att utvärdera risker och affärsmöjligheter. Partnerskapen analyseras utifrån ett affärsperspektiv, men det handlar inte bara
om att erbjuda utrustning, delar och
lösningar med högst kvalitet i förhållande till priset. Affärspartners väljs och utvärderas även
utifrån sin vilja och förmåga att ta ansvar för miljön och
sociala förhållanden.
Atlas Copco har tagit fram tio principer som vägleder
valet av underleverantörer. Principerna bygger i grunden
på FN:s Global Compact och ILO:s deklaration om
grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet.
Leverantörerna informeras om de tio principerna som
sedan ligger till grund för samarbetet.
Förra året genomförde Gruppen 3 600 utvärderingar
av leverantörer. Achieve har satt sig in i processen och kan
berätta om hur utvärderingen genomfördes på ett företag i
Sydafrika.

Under granskningen fick representanter från Atlas Copco Secoroc
och den lokala leverantören Perfection Tool and Die tillfälle att träffa
Karin Holmquist, Non-financial Controller på Atlas Copco AB.

Utvärdering som ger konkreta fördelar
Familjeföretaget Perfection Tool and Die framställer olika
slags borrbits för Atlas Copco Secoroc. Företaget har 76

Zambia

Zimbabwe

Yta, km2
Huvudstad
BNP per capita (ber. 2008), USD
Folkmängd 2005/förväntad folkmängd 2015, milj.
Läskunnighet: andel över 15 år som kan läsa och skriva

752 000
Lusaka
1 500
11,2/13,8
80,6%

Näringsliv: kopparutvinning och -förädling, bygg- och anläggning,
livsmedel, drycker, kemikalier, textilier, konstgödsel, prydnadsväxter

Yta, km2
Huvudstad
BNP per capita (ber. 2008), USD
Folkmängd 2005/förväntad folkmängd 2015, milj.
Läskunnighet: andel över 15 år som kan läsa och skriva

Näringsliv: gruvdrift (kol, guld, platina, koppar, nickel, tenn, lera,
metallisk och icke-metallisk malm), stål, trävaror, cement, kemikalier,
konstgödsel, kläder och skor, livsmedel, dryck
Källor: CIA World Factbook 2008, The World Bank
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391 000
Harare
200
13,1/14,5
90,7%
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”Under granskningen får leverantörer värdefulla kunskaper
och utvecklar lösningar som gäller miljö, hälsa och sociala
frågor. Det här sättet att arbeta gynnar oss, leverantören
och miljön.” Karin Holmquist, Non-financial Controller på Atlas Copco

1. HÄLSA OCH SÄKERHET
Problem: 	Hälsorisker i närheten av
huvudströmbrytare/elcentral.
Före: 	Varningsskyltar och skyltar
om första hjälpen saknades.
Efter: 	Området har nu skilts av
ordentligt och skyltar har
satts upp.

2. MILJÖ
Problem: 	Nedsmutsad lagringsplats
för järnfilspån.
Före: 	Området var visserligen
dränerat men det fanns
tecken på spillolja som leder
till föroreningar vid regn.
Efter: 	Lagringsplatsen för järnfilspån har fått en helt ny
utformning. Förvaringen
och dränering har förbättrats och man har åtgärdat
risken för förorening.

anställda och ligger i Boksburg North, Sydafrika.
Under november 2007 genomförde personal från Atlas
Copco Secoroc en så kallad Safety, Health, Environmental
Quality and Social Evaluation på Perfection Tool and Die,
med andra ord en granskning av säkerhet, miljö och sociala förhållanden. Granskningen resulterade i åtta anmärk
ningar och 15 förslag på förbättringar.
Vid uppföljningen var resultatet mycket positivt. Perfection Tool and Die uppvisade ett stort engagemang och

De tio principerna i
FN:s Global Compact
Mänskliga rättigheter
1: Företagen ombeds att stödja och respektera skydd för internationella mänskliga
rättigheter inom den sfär som de kan
påverka; och
2: försäkra sig om att deras eget företag inte är
delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.
Källa: www.unglobalcompact.org

3. ANSTÄLLDA
Problem: Brist på matplatser.
Före: 	De anställda åt vid sina
arbetsplatser. Atlas Copco
föreslog att köket skulle
byggas om så att man också
skulle kunna äta där.
Efter: 	Perfection Tool and Die har
ytterligare planer på att förbättra de anställdas möjlig
heter att äta avskilt från
arbetsplatsen.

hade åtgärdat alla problem som påträffades vid utvärderingen.
Före besöket hade företaget bristfälliga kunskaper
både om gällande lagstiftning och om Atlas Copcos tio
principer. Ledningen på Perfection Tool and Die berättade att de satte stort värde på granskningen och det stöd
de fick när de genomförde sitt förbättringsprogram.
Några exempel på vad man hittade under den första
granskningen och hur dessa problem åtgärdats visas ovan.

Arbetsvillkor
3: Företagen ombeds att upprätthålla före 
ningsfrihet och ett faktiskt erkännande 
av rätten till kollektiva förhandlingar;
4: avskaffande av alla former av tvångs
arbete;
5: faktiskt avskaffande av barnarbete; och
6: avskaffandet av diskriminering vid anställning och yrkesutövning.

Miljö
7: Företag ombeds att stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker;
8: t a initiativ för att främja större miljömässigt
ansvarstagande; och
9: u
 ppmuntra utveckling och spridning av
miljövänlig teknik.
Korruption
10: F
 öretag bör motarbeta alla former av
korruption, inklusive utpressning och
bestickning.
a t las co p co 2 0 0 9
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Mångfald

Kvinnor med
karriärmöjligheter
För de kvinnor som arbetar på Atlas Copco är det svårt att förstå varför industribranschen inte lyckas locka fler kvinnor. För att visa upp personalens stora mångfald och
berätta om karriärmöjligheterna har Gruppen publicerat broschyren Take a step forward,
som lyfter fram kvinnliga anställda. Tjugo kvinnor berättar om vad som fått dem att söka
arbete på Atlas Copco och hur deras karriärer utvecklats. Här presenterar Achieve fyra
av dessa kvinnor, som representerar olika befattningar och länder.

J

på ett lite annorlunda vis. Efter examen från universitetet presenterade jag mig själv i en annons i en affärstidning. Jag
tyckte att det kunde vara värt ett försök, att själv aktivt
erbjuda min kompetens i stället för att söka efter en
ag f ic k m i t t a r be t e på dy na pac

anställning. Tydligen var det något med annonsen som tilltalade chefen på Dynapac, som ringde upp och bad mig
komma på intervju. Det handlade om ett arbete som försäljningskoordinator för en produktlinje som kallas extern
vibration. Jag blev kontaktperson för Dynapacs alla återförsäljare och kunder över hela världen för den produktlinjen.

”Varje dag dyker det upp nya
saker att ta tag i. Det kan handla
om något spännande som att
öppna ett nytt kundcenter eller
tillfredsställelsen i att ta hem en
stor order.”
	Nathalie Nguyen, Marknads- och försäljningschef,
produktlinjen light and concrete

Namn:
Nathalie Nguyen
Land:
Frankrike
Nuvarande befattning:	Marknads- och försäljningschef,
produktlinjen light and concrete
Anställd sedan:
1990
Utbildning: 	Internationell ekonomi och en
magisterexamen i engelska
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Snart dök nya möjligheter upp. Dynapac flyttade sin tillverkning av betongrelaterade produkter från Sverige till
Frankrike. Jag fick nya uppgifter som handlade om marknadsföring och försäljning men jag arbetade också mycket
med flytten. Allt skulle byggas upp från grunden, och det
var ett mycket intressant uppdrag.
Idag leder jag en grupp försäljningskoordinatorer med
ansvar för den dagliga kundkontakten. Jag har också
ansvaret för marknadsföringen av all vår utrustning för
betong.

at l a s c o p c o s o m a r b e t s g i v a r e

avdelning som svarar för konfigurationshantering. Vi
bygger prototyper och testar både nya modeller och befintliga produkter. Vi har också tekniker och designers som
arbetar med service, garantier och andra projekt. Det
innebär att jag kan hjälpa till att lösa kundernas problem
när de dyker upp.

Namn:
Lisa Shaffstall
Land:
USA
Nuvarande befattning: Chef för tekniska tjänster
Anställd sedan:
1996
Utbildning: 	Teknologie kandidatexamen
i maskinteknik

”Jag har stor frihet att göra
det jag tror på, oavsett om det
handlar om marknadsföring
eller produktion.”
	Ann Van Der Heggen,
gruppledare för teknisk k valitet, Airtec

J

ag gi l l a r v e r k l ige n s t o r a m a sk i n e r ! Det är
storleken, kraften och att de är så komplicerade
som fascinerar mig. Jag uppskattar att arbeta i en
fabrik där vi tillverkar borriggar som väger upp till 200
ton. Utrustningen används i stenbrott och i gruvor. Den
används också för att borra brunnar och för att utvinna
olja och gas.
Jag har alltid varit intresserad av hur saker fungerar.
Det fanns många maskiner i min uppväxtmiljö – i min
pappas verkstad och på gården.
När jag pluggade på universitetet hade jag ett sommarjobb på ett företag som tillverkade borriggar. Efter universitetet fortsatte jag där och började arbeta som utvecklingsingenjör. Jag hade olika positioner inom produktutveckling
och fick sedan ett chefsjobb.

“Mitt jobb är roligt eftersom det
är så varierande. Att få allt
större ansvar gör också att jag
växer som person.”

Namn:
Ann Van Der Heggen
Land:
Belgien
Nuvarande befattning: 	Gruppledare för teknisk kvalitet,
Airtec
Anställd sedan:
2002
Utbildning: 	Magisterexamen i tillämpade
vetenskaper och teknik samt
maskinteknik

	Lisa Shaffstall, chef för tekniska tjänster
I juni 2004 blev det klart att Atlas Copco skulle förvärva
företaget. De nya ägarna gjorde att klimatet på företaget
blev mer positivt. Man fokuserade mycket mer på produktutveckling, som ju är mitt område.
Sedan 2006 arbetar jag som Engineering Services
Manager, alltså som chef för våra tekniska tjänster. Jag
ansvarar för två avdelningar, en testavdelning och en

S

universitetet en jobbmässa och Kompressorteknik på Atlas Copco höll i
en presentation. Det var Atlas Copcos fokus på inno
vation, interaktion, och engagemang som först lockade
mig. Efter ett besök på företaget kände jag att jag ville
arbeta på den tekniska avdelningen på Airtec. Jag skulle
där få möjligheten att omsätta mina universitetskunskai s ta t e r m i n e n o r dna de

a t las co p co 2 0 0 9

37

at l a s c o p c o s o m a r b e t s g i v a r e

per i praktiken, i form av verkliga produkter. Jag gillade
också att man arbetar i team på Atlas Copco.
På Airtec tillverkar vi elementen i kompressorn. Man
kan kalla det för hjärtat i utrustningen, den del som komprimerar luften så att den får ett visst tryck. Arbetet som
min grupp utför består av två delar. Vi kontrollerar kvaliteten på nya element innan de sätts i produktion. Det innebär att vi är med under hela processen, från utveckling till
lansering. Ett annat ansvarsområde är att utgå från sedan
tidigare kända problem och kontrollera att de inte uppstår

på nytt eller att nya problem dyker upp som vi kunde ha
förutsett.
Det jag tycker mest om med mitt arbete är att jag får
samarbeta med många avdelningar kring teknik, produktion och service och att jag får använda både teoretiska
och praktiska kunskaper när vi utvecklar nya eller utvärderar befintliga produkter. Och om jag skulle börja arbeta
på en annan avdelning är det en stor fördel att jag redan
känner till produkterna så väl.

”Företagskulturen ger dig friheten att växa yrkesmässigt genom
att låta dig fatta egna beslut och
tillåta misstag. Din kompetens
prövas varje dag.”
	Manali Taranath, chef för Flow Team Quality Air
Solutions, Kompressorteknik

Namn:
Manali Taranath
Land:
Indien
Nuvarande befattning: 	Chef för Flow Team Quality Air
Solutions, Kompressorteknik
Anställd sedan:
2005
Utbildning: 	Högskoleingenjör i teknik med
inriktning mot fordonsteknik

J

ag b ö r ja de på at l a s c o p c o i oktober 2005 som
produktionsingenjör. Mitt första jobb var att leda en
mindre grupp tekniker, alla kvinnor, i arbetet med att
påbörja produktion av filterelement i Indien. Uppgiften
gick ut på att bygga upp en fabrik för en produkt som var
helt ny för oss. Nu levererar vi filterelement till hela Atlas
Copco-gruppen.
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I maj 2007 befordrades jag till chefstekniker. I ansvaret
ingick bland annat inköp och lagerhantering. Jag drev
också projekt för att öka produktiviteten och kvaliteten.
Tillverkningen, som redan var igång, tog fart rejält. På ett
år ökades produktionen från 3 000 till 20 000 enheter per
månad – ett fantastiskt resultat.
Den största utmaningen hittills kom i november 2007,
då jag fick min nuvarande befattning som chef för Flow
Team Quality Air Solutions. Jag fick då fler personer att
leda, större ansvar och utmaningar, och självfallet mycket
att lära mig.
Jag trivs verkligen med att arbeta för Atlas Copco i
Indien, eftersom kulturen på arbetsplatsen är varm och
vänlig, och karaktäriseras av en hög etik. Jag känner att
det finns mycket att uppnå i framtiden!

at l a s c o p c o s o m a r b e t s g i v a r e

Distribution

Systrarna Ward behåller
känslan av familjeföretag
För tre systrar som ägnat hela sina yrkesliv åt att sälja kompressorer borde kanske försäljningen av familjeföretaget till Atlas Copco ha lett till svåra förändringar. Så blev det
inte alls, enligt systrarna Ward. Atlas Copcos stöd har gjort det möjligt att utöka verksamheten och fokusera på resultaten utan att familjeföretagskänslan gått förlorad.

D

e t va r de r a s fa r som förde in Amy, Julie och
Joellen i tryckluftskompressorernas värld.
”Pappa kom in i den här branschen när han var
18 och körde ut reservdelar till kunderna”, berättar Amy
Ward, som är servicechef på Atlas Copcos marknadsbolag
i Phoenix, Arizona. Så småningom startade han eget som
distributör för tre företag, bland annat Atlas Copco.
År 2004 såldes företaget till Atlas Copco, men det var
bara ägandet som ändrades. ”Det var ’business as usual’
från första dagen efter försäljningen”, säger Amy. ”Nu
har det gått fyra och ett halvt år och vi har lyckats behålla
96 procent av kunderna! Och med hjälp av Atlas Copco

har vi förstås också skaffat oss nya kunder.”
Tillsammans med stora delar av den ”gamla” personalen från familjeföretaget arbetar alla tre systrarna fortfarande med Atlas Copco-kompressorer. Julie Ward, som är
servicechef för västra USA och arbetar från Kalifornien,
säger: ”Atlas Copco gjorde ett lysande arbete i samband
med förvärvet och hjälpte oss verkligen att komma in i
Atlas Copco-gruppen.”
Trots att Amy och Joellen arbetar i Arizona och Julie i
Kalifornien pratar de med varandra minst en gång om
dagen. Joellen berättar: ”Mamma säger till oss att vi inte
får prata jobb när vi träffas, men det är svårt att låta bli.
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”Mamma säger till oss att vi inte får prata jobb när vi träffas,
men det är svårt att låta bli. Jag älskar att arbeta tillsammans
med mina systrar. Jag känner mig stolt över dem och stolt
över att arbeta på Atlas Copco.”
Joellen Ward, reservdelar, Phoenix, Arizona

Jag älskar att arbeta tillsammans med mina systrar. Jag
känner mig stolt över dem och stolt över att arbeta på
Atlas Copco.”
Joellen arbetar med försäljning av reservdelar: ”Vi har
kvar samma laganda som förut och alla ser till att jobbet
blir gjort. Vi har arbetat ihop i sex år nu, och en del av personalen har jag känt i tolv år. Det känns som en stor
familj.”
Enligt Amy är det inte minst pappans förtjänst att det
gått så bra för de tre systrarna.
”Pappa brukade säga till oss: ’Ni måste jobba hårdare
än de andra. Ni har ögonen på er eftersom ni är chefens
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barn.’ Vi har höga förväntningar på oss själva. Pappa
lärde oss också att jobbet alltid måste göras, även om det
kan kännas motigt ibland. Den känslan försvann inte när
Atlas Copco köpte företaget. Visserligen är vi inte längre
ett familjeföretag om man ser till själva ägandet, men vi
har kvar samma personal och vi jobbar på precis som
förut.”
Julie lägger till ”Vi visste redan som barn hur viktigt
det är med rätt konfigurationer, installationer, funktioner
och underhåll när det gäller kompressorer. Det är det
engagemanget och de kunskaperna som vi erbjuder våra
kunder.”

engagemang för kunderna

Kundservice

Fältingenjören löser
kundernas problem på plats
Atlas Copco har fyra fältingenjörer som
servar samtliga industriverktygskunder
i Sverige. Achieve har besökt Ingemar
Kristensson, som är baserad på Västkusten och reser i Sydsverige. Tack vare
sin specialkompetens inom elektriska
åtdragningsverktyg och programvara
för dem, hjälper han också till med
installationer och uppgraderingar i
övriga nordiska länder.

A

r be t e t s om fä lt i nge nj ör är både självständigt och varierande. ”Man måste veta mycket om
produkterna men också förstå hur de används i
kundernas olika tillämpningar”, säger Kristensson. ”Jag
kan lösa det mesta på egen hand. Men om jag inte skulle
kunna det, har jag hela Atlas Copco-organisationen att
rådfråga. I ett så här stort företag finns det alltid någon
som kan svara på knepiga frågor.”

Specialkompetens
Kristensson arbetar mest med tillämpningar där elektriska verktyg och monteringssystem ingår. Systemen
k räver programmering, parameterinställningar och
underhåll på avancerad nivå. Hans specialkompetens är
eftertraktad och han reser därför en hel del i Norden.
”Jag har gjort installationer i SAS underhållsanläggning
på Kastrup och genomfört underhåll och installationer
på Valtra och Sisu Diesel i Finland. Nästa vecka bär det
av till Scanias lastbilsfabrik i Södertälje”, berättar han.

Kristensson utbildar två Volvo-anställda i programmering
av ett system.
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”Min utmaning varje dag är
att lösa kundernas problem.”
	Ingemar Kristensson, fältingenjör,
Customer Center Nordic

Ingemar Kristensson
• Anställd på Atlas Copco sedan 2003.
• Sjunger samt spelar keyboard och gitarr i ett band med
nio medlemmar.
• Utbildning: Gymnasieingenjör, interna kurser på
Atlas Copco.
• Arbetade tidigare på Scanrotor (som nu ägs av
Atlas Copco).

Den dag Achieve besöker Ingemar är han på väg till Volvo
Personvagnars fabrik i Torslanda. Under vissa perioder,
till exempel när produktionen just ska startas upp, arbetar
han flera dagar i veckan på Volvo.
I serviceverkstaden arbetar Giorgios Diamantidis.
”Vi har ett mycket bra samarbete med Ingemar”, berättar
Diamantidis. ”Vi ringer honom om vi inte kan lösa pro
blemet själva.” Kristensson tillbringar 85–90 procent av
sin arbetstid ute på fältet. ”Jag lär mig massor genom att
besöka våra kunder”, avslutar han.

Råd från en specialist
Vad gör Kristensson när han hjälper Volvo att optimera
produktionen? ”Jag undersöker varje installation, ger råd
om hur specifika förband kan dras åt mer effektivt, kon-

Volvo Personvagnar
• Volvo tillverkar personbilar i Torslanda och Uddevalla samt
i belgiska Gent. Motorerna tillverkas i Skövde och kaross
komponenter i Olofström. Volvo har även monteringsfabriker
i Kina, Malaysia och Thailand.
• På Volvos anläggning i Torslanda tillverkas bland annat
modellerna S80, V70, XC70 och XC90.
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trollerar säkerheten och så vidare. Kunderna ber mig ofta
om råd om hur produktionsmetoderna kan förbättras.”
Kristensson utbildar också tillverknings- och underhållspersonal. Utbildningsbehovet är särskilt stort när man
installerar nya Atlas Copco-produkter.

Snabbt på plats
Anders Almgren ansvarar för optimeringen av underhåll
och produktion på Volvo Personvagnar. I arbetet ingår att
analysera produktionsstörningar och se till att tillverkningen löper på så smidigt som möjligt. ”Jag sätter stort
värde på Atlas Copcos kompetens och att vi har så tät kontakt”, berättar Almgren. ”När vi behöver Ingemar kan
han ta sig hit snabbt. Det är den typen av service som
Volvo förväntar sig av sina leverantörer.”

överl ägsen produk tivitet

Produktivitet

Rekord i tunnelbygge
med Atlas Copcos borrigg

D

et norsk a entreprenadföretaget Veidekke har
satt nytt rekord för tunnelbygge med borrning
och sprängning. Det gjorde man i samband med
anläggningen av vattenkraftverket Kjøsnesfjorden nära
den norska västkusten. Rekordet på 175,8 meter på en
vecka i en tunnel på 16 kvadratmeter sattes mellan den
27 oktober och 2 november 2008. Den exceptionella prestationen kan förklaras med den motiverade, skickliga och
erfarna personalen, de goda förberedelserna samt den
utrustning som användes, säger Ole-Morten Okkenhaug,
platschef för Veidekke.
I projektets maskinpark ingår en borrigg från Atlas
Copco samt last- och dragtruckar med låg profil. ”80–85
meter per vecka vore en mer normal takt för en tunnel av

den här storleken och med metoden borrning och sprängning”, säger Okkenhaug. ”Nu har vi faktiskt lyckats uppnå
ett snitt på över 100 meter i veckan.” Under rekordveckan
borrade Atlas Copco-riggen 39 omgångar med 51 hål, 4,6
meter djupa.
Prestationen inkluderar ett imponerande säkerhets
arbete. ”Vi har inte haft en enda olycka”, berättar Okkenhaug, och syftar på alla de 375 000 mantimmar som man
uppnått i projektet fram till den 1 januari 2009. Sammanlagt ska 21 500 meter tunnel byggas med korsande sektioner i storlekar varierande mellan 16 och 37 kvadratmeter.
Två andra borriggar från Atlas Copco, också de med
Secoroc-borrstål, har använts i kraftverksbygget. Projektet
förväntas vara klart i juli 2010, vilket är tidigare planerat.
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Science Museum i London

Tryckluft blåser
liv i vetenskapen
På vetenskapsmuseet Science Museum i London används tryckluft till mycket: från motormodeller, flygsimulatorer och sprutmålning till att visa mönster i naturen. En Atlas Copco
Variable Speed Drive (VSD) kompressor förser museet med den tryckluft som behövs för
att blåsa liv i vetenskapen för 200 000 besökare per månad. Tryckluft används i museets
mekaniska verkstäder och för rengöring och sprutmålning. Den driver också utställningar,
interaktiva presentationer och skulpturer som aktiveras genom en knapptryckning.

U

n de r ru b r i k e n k i n e t ic a rt ”konsten att röra
sig” visas både dagens och framtidens teknik
med hjälp av tryckluft. De upphängda utställningsföremålen rör sig uppåt och nedåt och blåser på
besökarnas huvuden. Tryckluft driver också ”Pattern
Pod”, en praktisk utställning där barn i åldrarna 5–8
skapar mönster som återkommer regelbundet i naturen.
Inte heller energiavdelningens pedagogiska spel och föremål, till exempel bromsarna i de stora snurrande trummorna, skulle fungera utan tryckluft. I ett av museets största
attraktioner, SimEx-simulatorn, används tryckluft för olika
vibrationseffekter och det är tryckluft som ger besökarna
känslan av att plötsligt ha en dinosaurie flåsande i nacken.
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Tack vare specialbyggda dörrar kan museets besökare se
kompressorn från Atlas Copco. De kan studera både
själva tryckluftsinstallationen och det miljövänliga värme
återvinningssystemet som förser toaletterna i Wellcome
Wing och restaurangen Deep Blue med varmvatten.
Värmen bildas när skruven i kompressorn ”trycker ihop”
luften. En värmeväxlare på kompressorn tar tillvara på
överskottsvärmen i stället för att bara släppa ut den, och
använder den till att värma vatten. Detta sänker museets
energikostnader.
Från VSD-kompressorn leds tryckluften ut till de olika
tillämpningarna i stålrör med en sammanlagd längd på
mer än en kilometer. I installationen ingår också en kyl-

energieffek tivitet

Gary Edgerton,
chef för teknisk
service
I avdelningen Pattern Pod (motstående sida) används tryckluft för att låta barn upptäcka mönster i naturen.
Här gäller absolut inte ”se men inte röra”! Tvärtom uppmuntras besökarna att leka med museiföremålen.

tork och en tryckluftsbehållare från Atlas Copco. Det är
viktigt med torr luft, bland annat för att skydda ventilerna
i de interaktiva föremålen från fukt.
En VSD-kompressor är en miljövänlig lösning, eftersom den genom att anpassa varvtalet till behovet förbrukar 35 procent mindre energi än en vanlig tryckluftskompressor.

Gary Edgerton, chef för teknisk service, belyser kompressorinstallationens vikt för en effektiv drift av utställningarna: ”Jag är mycket nöjd med VSD-systemet från
Atlas Copco. Energisparfunktionen och återvinningen av
överskottsvärme ligger helt i linje med museets miljöprofil”, säger han.
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Veuve Clicquot Ponsardin

Bara en kvalitet på
champagnen: den bästa

Historien bakom högtidsstundernas pärlande
smak, två sekler med prestigefyllda årgångar
och en driftig kvinnas framgångar…
Välkommen till ”la Grande Dame de
la Champagne.”

I

k vinnan i champagnens historia är 1805 ett märkesår. Ungefär samtidigt som engelsmännen skålade för segern i Trafalgar
och fransmännen firade att de vunnit slaget vid Austerlitz
bestämde sig den 27-åriga Nicole-Barbe Ponsardin, som
just blivit änka, för att våga satsa stort. Hon ville bygga ut
sin avlidne makes champagnehus, grundat 1772, till det
främsta i landet.
Den unga änkan nådde snabbt sina mål. Madame
Clicquots ihärdighet och affärssinne väckte beundran.
Som den första kvinnan i champagnetillverkningens traditionstyngda värld, och som ung företagsledare, omgav
hon sig klokt nog med branschens mest kompetenta personer. Hon var själv en skicklig innovatör och blev känd
för sin metod att klara vinet: med hjälp av en särskild
ställning, ”la table de remuage”, vreds flaskorna på ett
särskilt sätt som gjorde att sedimentet kunde avskiljas
effektivt. Clicquot var en noggrann chef, som var duktig
på att se möjligheter och motivera personalen i arbetet
med att leva upp till husets ambition, ”une seule qualité,
la toute première” (endast en kvalitet – den bästa).
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överl ägsen produk tivitet

Detta blev mottot för vinhuset Veuve Clicquot Ponsardin.
Idag är Grande Dame en eftertraktad årgångschampagne
och Veuve Clicquot ett av LVMH-koncernens exklusiva
varumärken. Idag är det en annan begåvad kvinna, Cécile
Bonnefond, som leder det världsberömda vinhuset, med
samma prioriteringar: kvalitet, men även effektivitet, hållbar utveckling och ett erkännande av skickliga affärs
kvinnor.

Veuve Clicquot, ett av de äldsta märkena, är känt för sin
väl avvägda blandning av tre druvor: pinot noir,
chardonnay och pinot meunier. Bakom slutprodukten
med sin berömda gula etikett, som gav upphov till det
svenska smeknamnet Gula Änkan, finns ett finkalibrerat
tillverkningssystem som ger högsta kvalitet på alla nivåer:
hygien, kontroll och miljöhänsyn. Här tas inget för givet,
allra minst den så viktiga tryckluften.

Tradition och dynamik
Att hålla sig kvar i champagnernas toppskikt kräver hårt
arbete och varje era innebär nya utmaningar. Konkurrensen har hårdnat och tekniken bakom framställningen av
mousserande vin är idag tillgänglig för alla. Antalet skickliga vinmakare ökar hela tiden och det är många som slåss
om marknadsandelarna. För att behålla sin position
använder sig champagnetillverkarna av ett effektivt vapen:
klassificeringssystemet Appellation d’Origine Contrôlée.
Vad står då systemet för? Ett väl avgränsat geografiskt
område, strängt kontrollerade odlingsmetoder och handplockning av druvorna samt en tillverkningsprocess med
ett unikt mål: att producera en champagne av högsta kvalitet samtidigt som stilen och traditionen för varje hus
bevaras. Exporten av champagne motsvarar 20 Airbusflygplan. Varje sekund öppnas 10 champagneflaskor
världen över. Årligen besöks de franska vindistrikten av
500 000 turister och Veuve Clicquot hör till de mest populära anhalterna.

Luftsystem på hög nivå
”Tryckluft är lika viktigt för oss som vatten, ånga, kol
dioxid och elektricitet”, säger Christophe Lopez, projekt
ledare. ”Även om luften aldrig kommer i direktkontakt med
champagnen använder vi den för att driva maskiner och
utrustning under hela processen.” Under skörden får vinpressarna sin kraft från tryckluft. Och i fabriken i Reims
hittar man tillämpningar med tryckluft nästan överallt,
från blandning till leverans. Luften kommer från centralt
placerad Atlas Copco-utrustning. Fem Atlas Copco-kompressorer, varav fyra med VSD, producerar 2 000 kubik
meter oljefri luft per timme. Med torkar och filter avlägsnas
fukt och damm ur luften. Hela installationen hanteras med
ett styrsystem som fördelar belastningen och ser till att
användningen roterar mellan maskinerna. Ett GPS-baserat
larmsystem används i kommunikationen mellan styrsystemet och den serviceleverantör som står för underhållet.
För två år sedan insåg den traditionsrika champagneproducenten att man behövde investera i ett nytt tryck-
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I Veuve Clicquots källare kan besökare se prov på utrustning och metoder som den unga änkan införde i champagnetillverkningen.
Det här porträttet av Madame Clicquot, målat av Léon Cogniet, kom till
någon gång mellan 1851 och 1861.

luftssystem. ”Det var dags att modernisera och effektivisera systemet, helt enkelt. Den lösning som Atlas Copco
erbjöd uppfyllde våra krav på uthållig produktion”, berättar Lopez. Moderniseringen av tryckluftssystemet, som
påbörjades 2006, är nu klar − och vinsterna är redan
påtagliga. Hygienen förbättras av att tryckluften är oljefri.
VSD-tekniken minskar den onödiga energiförbrukningen
när kompressorerna inte behöver köras för full kraft.

Tryckstabiliseringen skonar mekaniska smådelar i champagnefabrikens verktyg. Slutligen betyder den förbättrade
styrningen att kompressorerna håller längre, vilket minskar underhållskostnaderna.
Under drygt två sekel har Veuve Clicquot Ponsardin
tillverkat champagne av endast en kvalitet, den bästa. Det
kräver att varje led i produktionen är av toppklass.

Världens 10 största champagnekonsumenter
(antal sålda flaskor år 2007) efter Frankrike,
som toppar listan:
Storbritannien
USA
Tyskland
Italien
Belgien
Japan
Schweiz
Spanien
Nederländerna
Australien

Christophe Lopez,
projektledare
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Mer information: www.veuveclicquot.com
www.maisons-champagne.com

39 052 275
21 722 220
12 914 655
10 347 567
9 950 579
9 170 371
6 067 859
4 572 467
4 082 358
3 308 978

vision

Vision och affärsidé
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.
Affärsidé
Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar. Produkterna och tjänsterna sträcker
sig från luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och
anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad eftermarknad och uthyrning.
Strategi
Atlas Copco har globalt starka positioner i de flesta segment där Gruppen erbjuder produkter och tjänster. Gruppen fokuserar på att stärka positionen inom segment där
den har sin kärnkompetens.
För att nå visionen First in Mind — First in Choice® arbetar Gruppen enligt tre övergripande strategiska riktlinjer:
Organisk och förvärvad tillväxt
Tillväxten ska främst vara organisk, med stöd av utvalda
förvärv. Tillväxten kan ske genom:
• geografisk expansion, genom att öppna nya marknadsbolag
• ökad marknadsbearbetning, genom utökad utbildning
för personal inom service och försäljning
• ökat leveransomfång
• att förvärva fler kanaler till marknaden, exempelvis
fler varumärken eller distributionskanaler
• att kontinuerligt lansera nya produkter till existerande
applikationer
• att finna nya applikationer till existerande produkter
• att förvärva produkter till existerande applikationer
• att 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 produkter och lösningar som ökar produktiviteten.
De nya produkterna och lösningarna ska dessutom erbjuda
kunderna ytterligare fördelar om de jämför med existerande produkter eller med vad konkurrenterna erbjuder.
Stärkt eftermarknad
Eftermarknaden omfattar förbrukningsvaror, tillbehör,
reservdelar, service, underhåll och utbildning. En stärkt
eftermarknad ger ett stabilt intäktsflöde, hög tillväxt
potential och optimerade affärsprocesser samtidigt som
produktutvecklarna får ökad förståelse för kundernas
behov och önskemål.

Finansiella mål
Atlas Copco-gruppen har fastställt finansiella mål som
ska leda till att aktieägarvärde skapas och ökar kontinuerligt. Det övergripande målet är att växa och uppnå en
avkastning på sysselsatt kapital som alltid överstiger
Gruppens genomsnittliga totala kapitalkostnad.
De finansiella målen är:
• att uppnå en årlig tillväxt på 8%,
• att uppnå en rörelsemarginal på 15% och
• att utmana och kontinuerligt öka rörelsekapitalets
effektivitet, när det gäller anläggningstillgångar, lager,
kundfordringar och hyresflotta.
För att nå dessa mål följs en beprövad process som tillämpas för varje operativ enhet inom Gruppen: först stabilitet, därefter lönsamhet och slutligen tillväxt.

Icke-finansiella mål
Allmänna
• Alla anställda ska få utbildning i affärskoden, inklusive
utbildning i mänskliga rättigheter.
Sociala
• Varje medarbetare ska erbjudas i genomsnitt 40 timmars
kompetensutveckling per år.
• Varje medarbetare ska årligen genomgå ett utvecklingssamtal.
• Intern rörlighet uppmuntras och 85% av cheferna ska
rekryteras internt.
• Inga arbetsrelaterade olyckor.
Miljörelaterade
• Alla produktbolag/fabriker ska vara ISO 14001-certifierade.
• Alla anställda ska arbeta i en miljö som är certifierad
med miljöledningssystem.
• Alla divisioner ska ha mätbara mål för de huvudsakliga
produktkategorierna med syfte att förbättra energi
effektiviteten.
• Alla produktbolag/fabriker ska minska koldioxid
utsläppen, inklusive transporter till och från produktionsanläggningar.
Affärspartner
• Affärspartner ska utvärderas ur ett miljömässigt och
socialt perspektiv utöver affärsmässiga mål.
• Affärspartner ska uppmuntras att införa ett miljö
ledningssystem som liknar Atlas Copcos system.
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Atlas Copco-gruppen
Verksamheten
Kompressorteknik

Affärsområdet Kompressorteknik utvecklar, tillverkar, marknadsför och utför service
på oljefria och oljesmorda stationära kompressorer, portabla kompressorer, olje- och
gasboosters, gas- och processkompressorer, expansionsturbiner, generatorer, luft
behandlingsutrustning samt styrsystem för tryckluft.
Affärsområdet utvecklar basteknologi inom sina kärnområden och erbjuder dessutom specialiserad uthyrning. Utveckling, tillverkning och montering är koncentrerad
till Belgien, med ytterligare enheter i Brasilien, Frankrike, Indien, Italien, Kina, Nya Zeeland, Schweiz, Tjeckien, Tyskland och USA.

Anläggnings- och gruvteknik

Affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik utvecklar, tillverkar, marknadsför och utför
service på bergborrverktyg, bergborriggar för tunnel- och gruvapplikationer, ovanjordsriggar, lastutrustning, prospekteringsborrningsutrustning, entreprenadutrustning och utrustning för väg- och markarbeten.
Affärsområdet har sin huvudsakliga produktutveckling och tillverkning i Sverige,
Tyskland och USA. Det har ytterligare enheter i Australien, Brasilien, Bulgarien, Chile,
Finland, Indien, Japan, Kanada, Kina, Sydafrika och Österrike.

Industriteknik

Affärsområdet Industriteknik utvecklar, tillverkar och marknadsför högkvalitativa
industriverktyg, monteringssystem samt produkter och tjänster till eftermarknaden.
Affärsområdets produkter behövs i industriell tillverkning, till exempel inom fordonsoch flygplansindustrin, verkstadsindustrin, underhåll samt fordonsservice.
Affärsområdet har produktutveckling och tillverkning i Sverige, Frankrike, Italien,
Japan, Kina, Tyskland, Ungern och USA. Det har även applikationscenter för monteringssystem på flera marknader.
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Intäkter per affärsområde

En världsledande
leverantör av lösningar
som ökar produktiviteten

Industriteknik, 10%

Övrigt, 8%

Bygg- och anläggning, 22%

Intäkter per geografiskt område
Asien/Australien, 23%

Nordamerika, 19%

Service, 6%
Kompressorteknik, 48%
Anläggnings- och gruvteknik,
42%

Andel av koncernens intäkter

Atlas Copcos produkter och tjänster sträcker sig från utrustning för tryckluft
och gas, generatorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och
monteringssystem till eftermarknad och uthyrning.

Intäkter per kundkategori

Afrika/Mellanöstern, 11%

Gruv, 26%

Processindustri, 13%

Tillverkning, 25%

Intäkter per kundkategori
Övrigt, 9%

Bygg- och anläggning, 14%

Sydamerika, 8%

Europa, 39%

Intäkter per geografiskt område
Asien/Australien, 25%

Nordamerika, 15%

Service, 9%
Kompressorteknik, 48%

I nära samarbete med kunderna och med 136 års erfarenhet arbetar Atlas
Copco med produktivitetsstärkande utveckling och innovationer.

Afrika/
Mellanöstern, 9%

Gruv, 6%

Processindustri, 26%

Tillverkning, 36%

Sydamerika, 7%

Europa, 44%

Med huvudkontor i Stockholm når Gruppen mer än 160 marknader globalt. År
2008 hade Atlas Copco en omsättning på 74 miljarder kronor (7,7 miljarder euro)
och 34 000 anställda.
Läs mer om företaget på www.atlascopco.com
Andel av koncernens intäkter

Intäkter per kundkategori
Övrigt, 5%

Bygg- och anläggning, 37%

Intäkter per geografiskt område
Asien/Australien, 20%

Nordamerika, 22%

Service, 2%
Afrika/Mellanöstern, 16%

Anläggnings- och gruvteknik, 42%

Achieve
Ett årligt magasin från Atlas Copco-gruppen

Sydamerika, 10%

Adresser
Atlas Copco Group Center
Atlas Copco AB (publ.)
105 23 Stockholm
Besöksadress:
Sickla Industriv. 3, Nacka
Telefon: 08-743 80 00
Fax: 08-644 90 45
Org.nr: 556014-2720
www.atlascopco.com

Atlas Copco
Kompressorteknik
Airpower n.v.
P O Box 100
BE-2610 Wilrijk, Belgien
Telefon: +32 3 870 21 11
Fax: +32 3 870 24 43
Atlas Copco
Industrial Air
P O Box 103
BE-2610 Wilrijk, Belgien
Telefon: +32 3 870 21 11
Fax: +32 3 870 25 76

Atlas Copco
Anläggnings- och gruvteknik
105 23 Stockholm
Telefon: 08-743 80 00
Fax: 08-644 90 45

Atlas Copco
Industriteknik
105 23 Stockholm
Telefon: 08-743 80 00
Fax: 08-644 90 45

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

Atlas Copco Tools and Assembly
Systems Motor Vehicle Industry
105 23 Stockholm
Telefon: 08-743 95 00
Fax: 08-743 94 99

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

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

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

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

Chicago Pneumatic
ZAC de la Lorie
38, Rue Bobby Sands
BP 10273
FR-44818 Saint Herblain, Frankrike
Telefon: +33 2 40 80 20 00
Fax: +33 2 40 33 27 07

Atlas Copco
Gas and Process
Am Ziegelofen 2
DE-509 99 Köln, Tyskland
Telefon: +49 2236 965 00
Fax: +49 2236 965 08 76
Atlas Copco
Specialty Rental
P O Box 107
BE-2610 Wilrijk, Belgien
Telefon: +32 3 870 21 11
Fax: +32 3 450 62 80

Atlas Copco
Compressor Technique Service
P O Box 222
BE-2610 Wilrijk, Belgien
Telefon: +32 3 870 21 11
Fax: +32 3 870 29 16
Atlas Copco
Airtec
P O Box 101
BE-2610 Wilrijk, Belgien
Telefon: +32 3 870 21 11
Fax: +32 3 870 24 43

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

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

Europa, 32%

Gruv, 56%
Atlas Copcos magasin 2009/2010
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Atlas Copco
Oil-free Air
P O Box 104
BE-2610 Wilrijk, Belgien
Telefon: +32 3 870 21 11
Fax: +32 3 870 24 43

Tooltec
105 23 Stockholm
Telefon: 08-743 95 00
Fax: 08-640 05 46

Atlas Copco AB (publ.)
105 23 Stockholm
Telefon: 08-743 80 00
Org.nr: 556014-2720
www.atlascopco.com

Atlas Copco
Geotechnical Drilling
and Exploration
195 82 Märsta
Telefon: 08-587 785 00
Fax: 08-591 187 82

Atlas Copco
Road Construction Equipment
105 23 Stockholm
Telefon: 08-743 83 00
Fax: 08-743 83 90
Atlas Copco
Rocktec
701 91 Örebro
Telefon: 019-670 70 00
Fax: 019-670 75 13

Atlas Copco firar 25 år
med Vatten åt alla

Atlas Copco har hundratals marknadsbolag över hela världen.
Besök www.atlascopco.com för kontaktuppgifter.

Energieffektivitet öppnar
dörren till kunder i världsklass

Atlas Copco AB

105 23 Stockholm
Telefon: 08-743 80 00
Org.nr. 556014-2720

www.atlascopco.com

Andel av koncernens intäkter
Industriteknik, 10%

Intäkter per kundkategori
Övrigt, 11%

Bygg- och anläggning, 1%

Service, 2%

Processindustri, 2%

Intäkter per geografiskt område
Asien/Australien, 15%
Afrika/Mellanöstern, 2%

Tillverkning, 84%

Nordamerika, 22%

Sydamerika, 5%

Europa, 56%

Tryck: Intellecta Infolog. Copyright 2009, Atlas Copco AB, Stockholm
Adress: Atlas Copco AB, SE-105 23 Stockholm
Webbplats: www.atlascopco.com
Atlas Copco AB och dess dotterbolag benämns ibland Atlas Copco-gruppen, Gruppen, koncernen eller Atlas Copco.
Atlas Copco AB benämns ibland Atlas Copco.
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Adresser
Atlas Copco Group Center
Atlas Copco AB (publ.)
105 23 Stockholm
Besöksadress:
Sickla Industriv. 3, Nacka
Telefon: 08-743 80 00
Fax: 08-644 90 45
Org.nr: 556014-2720
www.atlascopco.com

Atlas Copco
Kompressorteknik
Airpower n.v.
P O Box 100
BE-2610 Wilrijk, Belgien
Telefon: +32 3 870 21 11
Fax: +32 3 870 24 43

Atlas Copco
Oil-free Air
P O Box 104
BE-2610 Wilrijk, Belgien
Telefon: +32 3 870 21 11
Fax: +32 3 870 24 43
Atlas Copco
Portable Air
P O Box 102
BE-2610 Wilrijk, Belgien
Telefon: +32 3 870 21 11
Fax: +32 3 870 24 43
Atlas Copco
Gas and Process
Am Ziegelofen 2
DE-509 99 Köln, Tyskland
Telefon: +49 2236 965 00
Fax: +49 2236 965 08 76
Atlas Copco
Specialty Rental
P O Box 107
BE-2610 Wilrijk, Belgien
Telefon: +32 3 870 21 11
Fax: +32 3 450 62 80
Atlas Copco
Compressor Technique Service
P O Box 222
BE-2610 Wilrijk, Belgien
Telefon: +32 3 870 21 11
Fax: +32 3 870 29 16
Atlas Copco
Airtec
P O Box 101
BE-2610 Wilrijk, Belgien
Telefon: +32 3 870 21 11
Fax: +32 3 870 24 43

Atlas Copco
Industriteknik
105 23 Stockholm
Telefon: 08-743 80 00
Fax: 08-644 90 45

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

Atlas Copco Tools and Assembly
Systems Motor Vehicle Industry
105 23 Stockholm
Telefon: 08-743 95 00
Fax: 08-743 94 99

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

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

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

Chicago Pneumatic
ZAC de la Lorie
38, Rue Bobby Sands
BP 10273
FR-44818 Saint Herblain, Frankrike
Telefon: +33 2 40 80 20 00
Fax: +33 2 40 33 27 07

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

Atlas Copcos magasin 2009/2010
Achieve Atlas Copcos magasin 2009/2010

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

Atlas Copco
Anläggnings- och gruvteknik
105 23 Stockholm
Telefon: 08-743 80 00
Fax: 08-644 90 45

Tooltec
105 23 Stockholm
Telefon: 08-743 95 00
Fax: 08-640 05 46

Atlas Copco
Construction Tools
105 23 Stockholm
Telefon: 08-743 96 00
Fax: 08-743 96 50
Atlas Copco
Geotechnical Drilling
and Exploration
195 82 Märsta
Telefon: 08-587 785 00
Fax: 08-591 187 82
Atlas Copco
Road Construction Equipment
105 23 Stockholm
Telefon: 08-743 83 00
Fax: 08-743 83 90
Atlas Copco
Rocktec
701 91 Örebro
Telefon: 019-670 70 00
Fax: 019-670 75 13

Atlas Copco firar 25 år
med Vatten åt Alla

Atlas Copco har hundratals marknadsbolag över hela världen.
Besök www.atlascopco.com för kontaktuppgifter.

Energieffektivitet öppnar
dörren till kunder i världsklass

105 23 Stockholm
Telefon: 08-743 80 00
Org.nr: 556014-2720

www.atlascopco.com

9850 9854 02

Atlas Copco AB

