Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Atlas Copco vinner ordrar i Kazakstan för högproduktiv
gruvverksamhet
Stockholm den 2 oktober 2017: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara
produktivitetslösningar, har nyligen vunnit ordrar från Kazakhmys Corporation, en
ledande kopparproducent i Kazakstan. Gruvutrustningen kommer att stärka
kundens produktivitet, säkerhet och arbetsmiljö.
Ordrarna omfattar dussintals med lastmaskiner, lastare och borriggar för användning i
11 gruvor, inklusive den stora koppar- och silvergruvan Zhomart i centrala Kazakstan.
Ordrarna uppgår totalt till MSEK 215 och lades under andra och tredje kvartalet 2017.
Leverans av utrustningen har börjat och kommer att fortsätta under del av 2018.
“Atlas Copco är stolt över att vara en viktig partner till Kazakhmys Corporation då
bolaget expanderar sin gruvverksamhet på ett produktivt sätt”, säger Helena Hedblom,
chef för Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik. “Med vår utrustning
kommer Kazakhmys Corporation att öka sin produktivitet medan de förbättrar
arbetsmiljön för operatörerna och sänker livscykelkostnaden”.
Maskinerna kommer att utrustas med Atlas Copcos telematiklösning Certiq, vilken tillåter
automatiserad och intelligent övervakning av produktivitet och maskinprestanda.

Atlas Copcos bergborrigg Boomer L2
är del av beställningarna.

För mer information kontakta:
Ola Kinnander, Presschef
08 743 8060 eller 070 347 2455
media@se.atlascopco.com

Helena Hedblom, Affärsområdeschef
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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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