
Yhteystiedot Suomessa

Atlas Copco 
Power Technique



Me palvelemme sinua!
Atlas Copco Power Technique Nordicissa sinua palvelevat vanhat tutut yhteyshenkilöt. Ota rohkeasti yhteyttä, jos 
mietit uuden laitteen hankintaa tai jos laitteesi tarvitsee huoltoa.

Myynti

Asiakastuki
Matti Oikarainen

040 710 2488
matti.oikarainen@atlascopco.com

Tuotelinjapäällikkö
Antti Nisonen

040 710 2489
antti.nisonen@fi.atlascopco.com

Myynti-Insinööri
Sara Surakka

020 718 9226
sara.surakka@atlascopco.com

Tuotepäällikkö
Eemeli Erola

040 860 4922
eemeli.erola@fi.atlascopco.com

Atlas Copco HiLight –mallistosta löytyy sopiva 
valomasto jokaiseen käyttökohteeseen. 
Valaisin vaihtoetoina ovat modernit LED 
–tekniikkaan perustuvat ratkaisut, sekä 
perinteisemmät kaasupurkausvalaisimet. 
Valomastoja on saatavilla useampaa eri 
kokoluokkaa ja virran lähteenä voidaan 
käyttää verkkovirtaa, laitteen omaa 
dieselmoottoria tai modernia akkutekniikkaa.

Valomastot

Generaattoreita käytetään 
rakennustyömaiden ja tapahtumien 
sähköntuottoon sekä varavoimana 
sähköverkon häiriötilanteissa. Atlas 
Copcon valmistamat generaattorit ovat 
hiljaisia, taloudellisia ja kestäviä. Mallisto 
lähtee liikkeelle kahdesta kilowatista 
jatkuen aina yhden megawatin laitteisiin. 
Kehittyneellä ohjaintekniikalla useamman 
generaattorin rinnankäyttö mahdollistaa 
vielä tätä suurempien kokonaisratkaisujen 
rakentamisen.

Generaattorit

Siirrettävät kompressorit tarjoavat ratkaisun 
yrityksille, joiden on kuljetettava tarvittava 
paineilma mukanaan eri työkohteisiin. 
Kompressorit ovat aina käyttövalmiita 
ja siirrettävissä ajoneuvon perässä tai 
kyydissä. Kompressorit on kehitetty 
yhteistyössä asiakkaidemme kanssa, josta 
johtuen ne ovat pienikokoisia, tehokkaita 
ja polttoainetaloudellisia. Useimmat 
laitteistamme on saatavilla maineikkaalla 
HardHat kuomulla varustettuna.

Siirrettävät kompressori

Yhteystiedot

Myynti 020 718 9200

Varaosat ja huolto 020 718 9299

Sähköposti tilaukset.pt@fi.atlascopco.com

Verkkosivusto www.atlascopco.fi



Operatiivinen Päällikkö
Eero Vainikka

020 718 9304
eero.vainikka@fi.atlascopco.com

Huollon työnjohtaja
Markus Malmberg

020 718 9227
markus.malmberg@fi.atlascopco.com

Huoltotuotemyyjä
Osmo Punkkinen

040 940 17 04
osmo.punkkinen@fi.atlascopco.com

Huolto ja varaosat

Atlas Copco Power Technique Nordic!
Toimitamme paineilmaa, sähköä, valoa, käsityökaluja sekä pumppuja. Tuotevalikoimaamme kuuluvat siirrettävät 
kompressorit ja generaattorit, valomastot, pumput sekä käsikäyttöiset rakennus ja purkukoneet.

Huoltoasentaja
Marko Lindqvist

Huoltoasentaja
Minna Koivunoksa

Huoltoasentaja
Risto Salin

Huoltoasentaja
Niklas Karlsson

Käsikäyttöisten rakennuskoneidemme 
voimanlähteenä toimii joko hydrauliikka, 
paineilma tai polttomoottori. Laitteiden 
suunnittelussa on kiinnitetty huomiota 
ergonomiaan, erityisesti käsiin kohdistuvan 
tärinän vaimentamiseen. Valikoimaan sisältyy 
poraus- ja piikkauskoneita, iskuvasaroita, 
aukkoporia, katkaisusahoja, 
tolpanreikäkairoja, tolppanostimia,pumppuja 
ja hydraulisia voimayksiköitä.  

Kevyet rakennus- ja purkutyökalut 

Atlas Copcon pumpputarjontaan kuuluvat 
erilaiset sähkö –ja polttomoottorikäyttöiset 
pumput. Tavoitteemme on tarjota tehokkaita 
ja ympäristöystävällisiä tuotteita. Haluamme 
myös, että tuotteet kulkevat helposti mukana 
työkohteisiin. Siksi keskitymme valmistamaan 
tuotteita, jotka ovat muita pienempiä, 
kevyempiä ja helpompia siirtää.

Kuivauspumput

Tarjoamme myymillemme tuotteille 
kattavat huolto ja varaosapalvelut, 
jotta asiakkaamme voivat maksimoidan 
investointinsa tuottavuuden. Korkealaatuiset 
alkuperäisosat, koulutetut huoltoasentajat 
sekä laadukkaat toimitilat takaavat sen, 
että omistuskustannukset pysyvät alhaisina 
laitteiston koko käyttöiän ajan.

Varaosat ja huolto
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Atlas Copco Power Technique Nordic 
PL 86, 01301 Vantaa, Finland
Phone: 020 718 9299
Reg. no: 556155-2794

atlascopco.fi


