
 
Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen  

 

Atlas Copco Group Center 

Atlas Copco AB (publ) Besöksadress: Telefon: +46 (0)8 743 8000 Org. Nr 556014-2720 

SE-105 23 Stockholm Sickla Industriväg 19 Telefax: +46 (0)8 644 9045  Säte: Nacka 

Sverige Nacka www.atlascopco.com  

 

Atlas Copco får tryckluftsordrar i Kazakstan 

Stockholm den 8 augusti, 2014: Atlas Copco har vunnit ordrar för trycklufts- och 

gasbehandlingsutrustning för användning vid Tengizchevroil Future Growth Project 

and Wellhead Pressure Management Project i Kazakstan.  Det totala ordervärdet 

uppgår till cirka MSEK 370. 

Atlas Copco har valts till att tillverkar och leverera kompressorer, kylningssystem samt 

trycklufts- och gasreningsutrustning till användning vid expansionen av olje- och gasfältet 

Tengiz i västra Kazakstan.  

Ordarna placerades i andra kvartalet 2014 och leverans av produkterna är planerad till 

början av 2016. 

 

För mer information kontakta: 
Carl-Johan Olsson, Ställföreträdande Presschef 
08 743 8060 eller 072 181 0086 
media@se.atlascopco.com 

 

Mer information om kunden: Tengizchevroil är ett kazakstanskt partnerskap som exploaterar, utvecklar, 

producerar och marknadsför råolja, gasol, torr gas och svavel. Företaget är stolt över att bedriva sin 
verksamhet i enlighet med säkerhet i världsklass och miljönormer. Tengiz-fälten i västra Kazakstan 
upptäcktes 1979 och är nu ett av världens djupaste producerande oljefält. Tengizchevroil bildades i april 1993 
mellan Kazakstan och Chevron. Dess partners inkluderar Chevron, 50 procent; Kazmunaigas, 20 procent; 
Exxonmobil Kazakstan Ventures Inc., 25 procent; och LUKArco, 5 procent. 

 
Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder 

innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, 
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 2013 hade Atlas Copco en omsättning på 84 miljarder 
kronor och fler än 40 000 anställda. Mer information finns på www.atlascopco.com 

Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik erbjuder industrikompressorer,  vakuumlösningar, gas- och 

processkompressorer och expansionsturbiner, utrustning för luft- och gasbehandling samt styrsystem för 
tryckluft. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom 
tillverknings-, olje-, gas- och processindustrierna. De viktigaste enheterna för produktutveckling och 
tillverkning ligger i Belgien, Tyskland, USA, Kina och Indien. 
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