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Atlas Copco förvärvar tyskbaserad verksamhet för 
anläggningsverktyg 

Stockholm den 17 januari 2017: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara 

produktivitetslösningar, har slutit avtal om att förvärva Erkat Spezialmaschinen und 
Service GmbH, en tillverkare av riggmonterade rotationsfräsar för grävmaskiner.  

Erkat är baserat i Hämbach, Tyskland, och har försäljningskontor och serviceställen runt 
om i världen. Företaget tillverkar riggmonterade rotationsfräsar för grävmaskiner som 
används främst inom bygg- och rivningsbranschen samt för stenbrott och tunnlar. 
Varumärket Erkat är välkänt för premiumkvalitet och kontinuerlig innovation.   

Erkat-verksamheten omfattar 38 anställda och hade intäkter 2015 på MSEK 110 (MEUR 
12).  

“Rotationsfräsar är en perfekt kompletterande produkt för Atlas Copco som en leverantör 

av lösningar inom bergbrytning, tunnel- och fundamentsarbete samt demolering,” säger 
Andrew Walker, chef för Atlas Copcos affärsområde Bygg- och anläggningsteknik. 
“Erkats mycket kvalificerade team kommer att bli en värdefull tillgång när vi hjälper 
kunder att öka produktiviteten.”  

 

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen. Förvärvet förväntas 
slutföras under första kvartalet 2017.  

Verksamheten kommer att bli del av divisionen Construction Tools i Atlas Copcos 
affärsområde Bygg- och anläggningsteknik. 

 

För mer information kontakta: 

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

Andrew Walker, Affärsområdeschef  
Bygg- och anläggningsteknik 
+32 3 401 93 29 

 

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder 

innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings - och gruvutrustning, 

industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på 

produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i 

Stockholm och kunder i f ler än 180 länder. Under 2015 hade Atlas Copco en omsättning på 102 miljarder 

kronor och f ler än 43 000 anställda. Mer information f inns på w ww.atlascopcogroup.com. 
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