Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen
För ytterligare information kontakta:
Stephan Kuhn, Affärsområdeschef, Kompressorteknik
+32 (0)3 870 2938 eller +32 (0)474 881 154
Love Liman, t.f. Presschef
08 743 8060 eller 073 318 8060

Atlas Copco har fått en order från den ryska
gasledningsindustrin
Stockholm den 7 oktober 2010: ZAO Atlas Copco, Ryssland, har fått en order på att
leverera nittio enheter till bygget av gasledningen Sakhalin-KhabarovskVladivostok. Ordervärdet är cirka MEUR 20 (MSEK 190).
Utrustningen - portabla kompressorer, torkar, boosters, belysningsmaster och en generator
- kommer att användas under bygget av en 1 600 kilometer lång gasledning från norr om
ön Sakhalin till Vladivostok. Utrustningen kommer att få en total kapacitet på upp till
1 230 m³/min tryckluft. Ordern bokades under tredje kvartalet 2010 och leverans kommer
att påbörjas i oktober.
"Denna order visar att Atlas Copco är ett förstahandsval som leverantör till den ryska oljaoch gasindustrin," säger Stephan Kuhn, chef för affärsområdet Kompressorteknik, och
fortsätter: "Projektet kräver utrustning som klarar upp till 150 bars tryck och som fungerar
i temperaturer på minus 40 grader Celsius."
Atlas Copco fick ordern från ARGUS Pipeline Service, en välkänd leverantör av
kompletta lösningar till den ryska gasledningsindustrin och en Atlas Copco-kund sedan
flera år. ARGUS levererar teknologi, utrustning och material för konstruktion, provning,
drift och reparation av pipelines.
Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och
gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa
produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i
Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2009 hade Atlas Copco omkring 30 000 anställda och
en omsättning på 64 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com.
Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik utvecklar, tillverkar, marknadsför och utför service på
oljefria och oljeinsprutade stationära kompressorer, portabla kompressorer, gas- och processkompressorer,
expansionsturbiner, eldrivna generatorer, luftbehandlingsutrustning samt styrsystem för tryckluft. Man
erbjuder dessutom specialiserad uthyrning av utrustningar. Affärsområdet utvecklar för ökad produktivitet i
applikationer inom tillverkande, anläggnings- och processindustrierna globalt. Den viktigaste
produktutvecklingsenheten och produktionscenter finns i Antwerpen, Belgien. Mer information finns på
www.atlascopco.com.

Atlas Copco Group Center
Atlas Copco AB (publ)
SE-105 23 Stockholm
Sverige

Besöksadress:
Sickla Industriväg 3
Nacka

Telefon:
+46 (0)8 743 8000
Telefax:
+46 (0)8 644 9045
www.atlascopco.com

Org. Nr 556014-2720
Säte: Nacka

