Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Atlas Copco vinner ordrar för vitala vägprojekt i
Colombia
Stockholm den 17 mars 2017: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara
produktivitetslösningar, har vunnit flera ordrar för utrustning som kommer att
användas i anläggningen av vitala vägprojekt i Colombia då landet rustar upp sin
infrastruktur.
För att accelerera den ekonomiska utvecklingen har Colombia inlett ett så kallat Fjärde
Generationen (4G)-program för väginfrastruktur. Programmet omfattar mer än
8 000 kilometer högkvalitativa vägar, inklusive tunnlar. Under det fjärde kvartalet 2016
och första kvartalet 2017 lade flera colombianska byggföretag som är del av 4Gprogrammet ordrar på totalt MSEK 115 för Atlas Copco-utrustning.
“Vi är stolta över att delta i moderniseringen av infrastrukturen i Colombia genom att
erbjuda våra kunder den säkraste och mest energieffektiva utrustning som finns
tillgänglig,” säger Helena Hedblom, chef för Atlas Copcos affärsområde Gruv- och
bergbrytningsteknik.
Atlas Copco-maskinerna inkluderar bland annat borriggar och mobila betongsprutor.
Produkterna är kända för sin höga produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi.
Utrustningen kommer att levereras under 2017.

En Atlas Copco Meyco ME5 mobil betongspruta
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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 fler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco en omsättning på 101 miljarder
kronor och cirka 45 000 anställda. Mer information finns på w ww.atlascopcogroup.com.
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