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Atlas Copco-priser belönar innovativ vakuumpump och 
kundfokuserad försäljning i Kina  

Stockholm den 24 februari 2016: Atlas Copcos främsta utmärkelser belönar i år 

utvecklingen av en innovativ vakuumpump respektive kundfokuserad 

marknadsföring av industriverktyg för fordonstillverkare i Kina.   

John Munck-priset för tekniska framsteg går till ett team på sex personer på Atlas Copcos 

division Vacuum Solutions: Andries Desiron, Mark S. Taylor, Glenn Vinck, Joeri 

Coeckelbergs, Jens Boeckx och Werner De Bruyn. De har utvecklat en vakuumpump med 

skruvteknologi (GHS VSD+), som lanserades 2015 och som snabbt blivit populär hos 

kunderna.  

Vakuumpumpen inkorporerar mycket av den hyllade kompressorteknologin med 

varvtalsstyrning. Det är en tyst, intelligent och mycket effektiv maskin som endast 

förbrukar cirka hälften av energin jämfört med traditionella vakuumpumpar. Dess förmåga 

att mycket noggrant kontrollera trycket ger kunderna en snabbare och pålitligare 

produktion.  

“Den nya banbrytande vakuumpumpen och försäljningsstrategi i Kina är båda resultatet 

av innovativt tänkande som fokuserar på kunders behov”, säger Ronnie Leten, VD och 

koncernchef för Atlas Copco. “Vi strävar alltid efter lösningar som ökar värdet för våra 

kunder.”  

Peter Wallenberg-priset delas ut till ett team på Atlas Copcos division Motor Vehicle 

Industry Tools and Assembly Systems: Tomas Lundin, Tylong Li, Stephen Chen and 

Lancer Chen. De förde säljteamen i Kina närmare kunderna och ökade värdet för 

fordonstillverkarna. Detta har bidragit till att markant öka försäljningen till 

fordonsindustrin i Kina de senaste åren. 

John Munck-priset, etablerat 1991, delas årligen ut till en produktutvecklare, designer eller 

ett team för framstående bidrag till den totala kvaliteten i en Atlas Copco-produkt. Peter 

Wallenberg-priset – uppkallat efter Atlas Copcos f.d. Hedersordförande – belönar den 

mest innovativa och framgångsrika metoden inom försäljning och marknadsföring. Priset 

upprättades 1996. Priserna delas ut till vinnarna på årsstämman den 26 april 2016. Se 

www.atlascopcogroup.com/innovation/ för information om tidigare vinnare.  

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

 
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 2015 hade Atlas Copco en omsättning på 102 miljarder 
kronor och fler än 43 000 anställda. Mer information finns på www.atlascopcogroup.com.  
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