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Intelligente montagetechniek van Atlas Copco wint 
drie Red Dot Awards  

Atlas Copco krijgt voor drie nieuwe producten uit hun bedrijfstak Industrial Technique 
de begeerde Red Dot Award 2018 voor productdesign. De schroefsystemen, die door 
voortreffelijke vormgeving, hoge ergonomische gehalte en intuïtieve bediening indruk 
maken, krijgen een prijs vanwege de intelligent geconnecteerde industriële montage, 
ook Smart Connected Assembly genoemd.   

ESSEN, mei 2018– „Wij zijn er trots op om, in navolging van 2013 en 2015, opnieuw 
een prijs te ontvangen voor voortreffelijk design”, meldt Olaf Sommer, directeur van 
Atlas Copco Tools Central Europe GmbH en divisiemanager voor het bedrijfsonderdeel 
auto-industrie. „Onze onderneming heeft een nieuw soort, 'intelligent’ 
schroeftechnologie-programma ontwikkeld, dat speciaal aan de behoeften van de 
Industrie 4.0 werd aangepast”, aldus Sommer. Atlas Copco heeft het over Smart 
Connected Assembly, de intelligent verbonden montage: „De apparaten zijn onderling 
verbonden, ze communiceren, ondersteunen en verbeteren daardoor productieprocessen 
op de meest uiteenlopende manier”, schetst de manager het beeld. Het ergonomische 
design maakt ze bijzonder gebruiksvriendelijk en biedt nog extra voordelen voor klanten 
door hun geringe gewicht, langere levensduur en ook intuïtieve en eenvoudigere 
bediening. 

De Red Dot Design Award 2018 ging naar de schroefsystemen van de series ETD MT21 
en MT41, handschroevendraaiers voor lage draaimomenten, die documenteren en 
bijvoorbeeld voor het aandraaien van microschroeven in de elektronica-industrie gebruikt 
worden. Een andere Red Dot Award voor Atlas Copco ging naar het bijzonder 
ruimtebesparende PF6 FlexSystem, dat als besturing voor montagetoepassingen in de op 
robot gebaseerde automatisering werd ontwikkeld. Een derde award gaat uiteindelijk naar 
het 'Wireless Socket Selector' genaamde WLAN-bitmagazijn, dat automatische de juiste 
schroefbitjes of dopsleutels aanwijst die gebruikt moeten worden voor de 
montagewerkzaamheden. 

Bedrijven en vormgevers uit bijna 60 landen dienden dit jaar meer dan 6300 bijdragen in 
voor de Red Dot Award voor productdesign . Een record. De winnaars ontvangen hun 
prijs op 9 juli in het operagebouw van Essen, het Aalto-theater.  
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BEELDMATERIAAL 
 
Tekst en afbeeldingen kunt u hier downloaden:  

https://www.atlascopco.com/nl-nl/media/nieuws 

https://www.atlascopco.com/nl-be/Atlas-Copco-in-Belgie/onze-actualiteit 

 
Afbeeldingen en bijschriften bij afbeeldingen: 
 

 

   

„We zijn er trots op dat onze aan de eisen van Industrie 4.0 aangepaste producten zo ontzettend 
worden gewaardeerd.” Olaf Sommer, directeur van Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, is 
blij over drie Red Dot-onderscheidingen in één keer voor zijn onderneming: „Behalve goede 
vormgeving en optimale functionaliteit, is en blijft de focus op voortreffelijke ergonomie bij het 
ontwikkeling van producten”, benadrukt de manager voor de bedrijfstak auto-industrie Dat geldt 
zowel voor hardware als voor software in gelijke mate. (Foto: Atlas Copco Tools Central Europe 
GmbH)  

 

De ontwikkelaars van assemblagegereedschap bij Atlas Copco Tools hadden bij de vormgeving van de 
'intelligente' kleine ETD-schroevendraaiers, ergonomische optimale hantering als doel gesteld – en 
bereikt. Een Red Dot Design Award 2018 is de waardering voor de documentatie-zekere 
precisieschroevendraaiers voor lage draaimomenten van de series ETD MT21 en -41. Deze handzame 
en lichte apparaten worden bijvoorbeeld voor het aandraaien van microschroeven in de elektronica-
industrie gebruikt. (Foto: Atlas Copco Tools Central Europe GmbH) 

https://www.atlascopco.com/nl-be/Atlas-Copco-in-Belgie/onze-actualiteit
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Ruimtebesparend, flexibel en integreerbaar: Het PF6 FlexSystem is een extreem compacte controller 
voor montagesystemen, die Atlas Copco Tools speciaal voor de op robots gebaseerde automatisering 
heeft ontwikkeld. Het innovatieve product krijgt een van de begeerde Red Dot Awards 2018 en staat 
aan de vooravond van marktintroductie. (Foto: Atlas Copco Tools Central Europe GmbH) 

 

 

Een van de drie met de Red Dot Award 2018 onderscheiden producten van Atlas Copco Tools: Het 
Wireless Socket Selector genaamde WLAN-bitmagazijn stelt arbeiders in de industriële productie 
automatisch altijd het juiste bit of dopsleutel voor de betreffende montageklus ter beschikking. (Foto: 
Atlas Copco Tools Central Europe GmbH) 
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De Prijswinnaars van de Red Dot Award 2018 van Atlas Copco in een overzicht: Boven de 
documentatie-veilige en ergonomische precisieschroevendraaier van de series ETD MT21 en 
MT41 voor lage draaimomenten, rechts het ruimtebesparende PF6 FlexSystem voor de op robots 
gebaseerde automatisering en links de zogenaamde Wireless Socket Selector WLAN-bitmagazijn, 
dat automatische het juiste bit of dopsleutel voor montagewerkzaamheden in de industriële sector 
ter beschikking stelt. (Fotocollage: Atlas Copco Tools) 

 
 

 
Over Atlas Copco 
Het industrieconcern Atlas Copco is wereldwijd aanbieder van oplossingen voor duurzame productiviteit. 

De ondernemingsgroep ondersteunt haar klanten met innovatieve producten en diensten in de sectoren 

compressoren-, pers- en luchtdruktechnologie, generatoren, pompen, industrieel gereedschap en 

montagesystemen. Atlas Copco richt zich in het bijzonder op de productiviteit, energie-efficiëntie, veiligheid 

en ergonomie.  

Het in 1873 opgerichte concern heeft zijn hoofdkantoor in Stockholm, Zweden, en is wereldwijd in meer dan 

180 landen vertegenwoordigd. Atlas Copco heeft meer dan 34.000 medewerkers en behaalde in 2017 een 

omzet van 9 miljard Euro.  

www.atlascopco.com 

Atlas Copco Tools hoort bij de tak Industrial Technique van het concern. De bedrijfstakken Algemene 

Industrie en Auto-Industrie maken en verkopen met de hand bediende elektro- en persluchtgereedschappen, 

hydraulische smoeraanzeters, montagesystemen, pneumatische aandrijftechnologie, hef-apparatuur, software 

en accessoires voor de industrie. Met de bedrijfstak 'Service' biedt Atlas Copco Tools wereldwijd 

projectmanagement aan voor internationaal opererende klanten, alsmede uitgebreide dienstverlening: van 

klassieke reparatie, uitgebreide onderhoudscontracten voor de totale productietechnologie tot aan kalibraties 

en procesoptimalisatie.  

http://www.atlascopco.com/

