
Kontakter i Sverige

Atlas Copco
Power Technique



Vi finns här för dig!
Välkommen att kontakta oss när du behöver hjälp med att lösa dina maskinfrågor. Vi har lång erfarenhet av 
många olika typer av verksamheter och hjälper dig gärna hitta den maskin eller det servicepaket som är bäst 
för just dig.

Säljare Norra Sverige

Roger Eriksson

+46 72 743 00 61
roger.eriksson@atlascopco.com

Säljare Södra Sverige

Kent Aidesjö

+46 70 201 45 91
kent.aidesjo@atlascopco.com

Säljare Mellansverige

Patrik Karlsson

+46 72 536 84 50
patrik.karlsson@atlascopco.com

Säljare Södra Sverige

Johan Magnusson

 +46 72 512 77 28
johan.magnusson@atlascopco.com

MASKINFÖRSÄLJNING

Kundsupport

Åsa Järbin

+46 8 743 82 03
asa.jarbin@atlascopco.com

Kundsupport

Joacim Lindberg

+46 8 474 21 14
joacim.lindberg@atlascopco.com

Produktchef
Peter Olausson

+46 72 145 33 38
peter.olausson@atlascopco.com

Produktchef
Jörgen Berglund

+46 70 267 04 56
jorgen.berglund@atlascopco.com

Marknadschef Maskin

Fredrik Ålund
 +46 72 233 97 93
fredrik.alund@atlascopco.com

Produktchef
Viktor Pihl

+46 76 697 59 52
viktor.pihl@atlascopco.com



Säljare eftermarknadsprodukter

Angelos Thriskos

+46 8 474 21 08
angelos.thriskos@atlascopco.com

Reservdelssäljare

Anders Borgqvist

+46 8 743 98 74
anders.borgqvist@atlascopco.com

Säljchef eftermarknadsprodukter

Bent Lilleeng

+47 90 75 33 52 
bent.lilleeng@atlascopco.com

Teknisk support

Jörgen Jonasson

+ 46 8 743 86 66
jorgen.jonasson@atlascopco.com

Chef Teknisk support

Christian Paulsen 

+47 98 40 98 92
christian.paulsen@atlascopco.com

Maskinförsäljning Telefon 0771 243 030

Service Telefon 0771 243 031

Reservdelar Telefon 0771 243 032

RESERVDELAR OCH SERVICE

Teamledare service
Conny Gozzi

+46 8 474 21 21
conny.gozzi@atlascopco.com

Operationell chef Service

Anastasios Thriskos

+46 8 474 21 11
anastasios.thriskos@atlascopco.com

Marknadschef Service

Krister Gröbacher

 +46 70 246 41 46
krister.grobacher@atlascopco.com

Teknisk support

Johan Nordahl

+46 8 743 80 15
johan.nordahl@atlascopco.com

Serviceplanerare
Milan Avramovic

+46 76 696 97 49
milan.avramovic@atlascopco.com



20
20

-0
1-

28
– 

SE
 ©

 A
tla

s C
op

co
 P

ow
er

 Te
ch

ni
qu

e 
N

or
di

c.

Atlas Copco Power Technique Nordic
SE-105 23 Stockholm, Sweden 
Phone: +46 8 743 97 00 
Reg. no: 556155-2794 
atlascopco.se

Atlas Copco Power Technique är ett affärsområde inom Atlas Copco Group som erbjuder luft-, energi- 
och flödeslösningar. Produktportföljen innehåller portabla kompressorer, pumpar, belysningsmaster 
och generatorer, tillsammans med olika kompletterande produkter. Målet är innovation för hållbar 
produktivitet inom de olika branscher vi arbetar i. 

Atlas Copco Power Technique Nordic

HiLight-serien är utvecklad 
för att erbjuda ett brett urval 
belysningsmaster som passar flera 
olika tillämpningar. Våra ljustorn är 
flexibla och dynamiska samtidigt 
som de hanterar alla aspekter av 
effektivitet och säkerhet. Du kan 
alltid lita på att du får den robusta 
konstruktionskvaliteten och 
kompakta storlek som Atlas Copco 
är globalt erkänd för.

Belysningsmaster

Atlas Copcos generatorer är byggda 
för säker drift under lång tid och i 
mycket tuffa arbetsförhållanden. 
De används för att generera 
ström till byggarbetsplatser och 
evenemang samt som reservkraft 
vid störningar på elnätet. De är 
tysta, bränsleeffektiva och hållbara. 
Vårt sortiment sträcker sig från två 
kilowatt till en megawatt.

Generatorer

Vårt utbud av portabla 
kompressorer är redo att användas 
och flyttas när du behöver dem. 
Eftersom de är utvecklade i samråd 
med våra kunder kan du vara säker 
på att du får den mest kompakta 
och välbalanserade designen 
tillsammans med överlägsen 
effektivitet. De flesta av våra 
modeller levereras med HardHat®-
huven!

Mobila kompressorer

Vår handhållna utrustning drivs av 
antingen hydraulik, tryckluft eller 
förbränningsmotorer. Utrustningen 
har bra ergonomi, speciellt för att 
förhindra handhållen vibration. 
Sortimentet omfattar borrmaskiner, 
betongsågar, hammare, spett och 
hydrauliska kraftaggregat.

Handhållna verktyg

Om du letar efter stationära 
eller dränkbara länspumpar då 
har vi garanterat en lösning för 
dina behov. Vi fokuserar på att 
tillhandahålla effektiva pumpar som 
är enkla att transportera och som 
är bättre för dig och miljön, dvs. 
produkter som är mindre, lättare 
och har funktioner som gör dem 
enklare att förflytta.

Pumpar

Vår skräddarsydda servicetjänst 
kan optimera din investering 
och maximera din produktivitet. 
Våra högkvalitativa originaldelar, 
välutbildade tekniker och 
energieffektiva processer 
och anläggningar minskar 
din ägandekostnad under 
utrustningens hela livscykel.

Reservdelar och service


