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7 april 2017 
 

Prestigefyllda Red Dot Award för god produktdesign 
tilldelas Atlas Copco för portabla kompressorer och LED-
ljustorn. 
 

Atlas Copco har tillkännagett att två produkter från Portable Energy-divisionen, 8-

serien med portabla kompressorer och LED-ljustorn HiLight H5+, har tilldelats det 

prestigefyllda Red Dot Design Awards 2017.  

 

Peter Lauwers, vd för Atlas Copcos Portable Energy-division: ”Vi är stolta över att 

återigen uppmärksammas med detta framstående pris för enastående design. 8-serien och 

HiLight H5+ är produkter som vi själva har designat och är mycket stolta över. Som alltid 

har vår produktdesign fokuserat på att erbjuda verkliga fördelar för kunden såsom ökad 

prestanda och operatörskomfort samt att minska bränsleförbrukningen och 

servicebehovet. Båda produkterna är väldigt lyckade när det gäller alla tre aspekterna.” 

  

8-serien med portabla kompressorer har satt en ny standard inom flera designkategorier, 

från storlek och vikt till effekt och prestanda. Bland annat har de en ny version av Atlas 

Copcos robusta och snygga HardHat®-kåpa, en vidareutveckling av den första HardHat-

modellen, som även den tilldelats en Red Dot Award 2006. Andra förbättringar är mindre 

storlek: 8-serien är upp till 15 procent mindre än jämförbara modeller och drar 12 procent 

mindre bränsle.  

 

8-seriens låga vikt är en annan viktig aspekt av konstruktionen. Varje flyttbar kompressor 

väger mindre än 750 kg. Det gör att de kan tas på släp efter en vanlig personbil utan att det 

behövs något specialkörkort. Dessutom slipper man extra transportkostnader och CO2-

utsläpp. 8-seriens lätta och kompakta design är ännu mer anmärkningsvärd med tanke på 

att kompressorerna kan utrustas med en inbyggd generator och fortfarande klara 750-

kilosstrecket. Serien hjälper också kunderna minska underhålls tiden rejält, eftersom en 

kompressor går att serva på under en timme. De klarar sig dessutom med service i 

genomsnitt vartannat år och det krävs varken specialverktyg eller specialutbildning. 

  

Atlas Copcos andra Red Dot Design Award 2017 tilldelades LED-ljustornet HiLight H5+, 

med riktade LED-linser som maximerar ljustäckningen och minimerar de mörka fläckarna. 

HiLight H5+ är konstruerad för optimal effektivitet. Beviset för det är att en enda ljustorn 
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kan lysa upp en yta på 5 000 kvadratmeter med en genomsnittlig belysningsstyrka på 

20 lux. Dessutom erbjuder HiLight H5+-ljustornet en körtid mellan tankningar på 260 

timmar och en bränsleförbrukning på under 0,5 liter per timme.  

 

För att ge ännu större driftbesparingar har Atlas Copco byggt in egna drivaggregat i HiLight 

H5+ för att optimera uteffekten och har gjort ljustornet effektivare genom skydda motorn 

från underbelastning. Därför har drivaggregaten längre livslängd. LED-lamporna är även 

designade för ökad flyttbarhet och prestanda. De robusta strålkastarna har hög klassning 

när det gäller kapsling (IP) och slagtålighet (IK). En ytterligare fördel är att LED-lamporna 

är designade för att hålla längre utan sänkt luxnivå.  

 

Professor Dr Peter Zec, grundare och CEO för Red Dot Award: ”Red Dot-vinnarna 

bedriver rätt designstrategi. De har insett att god produktdesign och ekonomi går hand i 

hand. Priset från den kritiska Red Dot-juryn är ett erkännande av den höga 

designkvaliteten och ett bevis för en framgångsrik designpolicy.” 

 

Priset delas ut efter bedömning av årets bästa produkter efter inlämning från tillverkare och 

designers över hela världen. I år kom det in bidrag från 54 länder, och varje produkt 

bedömdes noga av en oberoende internationell expertjury. Urvalskriterierna byggde på 

många faktorer, bland annat innovation, kvalitet, funktionalitet och miljöaspekter. 

 

Den officiella Red Dot-galan går av stapeln på Aalto-Theatre i Essen (Tyskland) den 3 

juli. Under ceremonin kommer Red Dot-priset att överlämnas till vinnarna på scenen 

inför de runt 1 200 gästerna från hela världen, inkluderat kända designers, representanter 

från media, företagsexperter och politiska beslutsfattare. 

 

 

För mediaförfrågningar, kontakta:  

Linda Ekwall, Marknadskommunikationschef 

Atlas Copco Construction Technique Scandinavia  

Tel. 08 743 8316, e-post linda.ekwall@se.atlascopco.com 

 

 

– slut – 
 
 
 
 

 
Om Red Dot Design Award 

För att ta höjd för mångfalden inom designområdet delas Red Dot Design Award ut i tre kategorier: 
produktdesign, kommunikationsdesign och designkoncept. Red Dot Design Awards som är en av världens 
största designtävlingar organiseras av Design Zentrum Nordrhein Westfalen. 1955 samlades en jury för 

mailto:linda.ekwall@se.atlascopco.com
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första gången för att bedöma den bästa samtida designen. På 1990-talet utvecklade prisets namn och 
varumärke av Professor Dr. Peter Zec, som är CEO för Red Dot. Sedan dess har Red Dot Award varit ett 
eftersträvat pris och en internationell bekräftelse på enastående designkvalitet. Mer information: www.red-
dot.org.  
 
Atlas Copco is a world-leading provider of sustainable productivity solutions. The Group serves customers 

with innovative compressors, vacuum solutions and air treatment systems, construction and mining 
equipment, power tools and assembly systems. Atlas Copco develops products and services focused on 
productivity, energy efficiency, safety and ergonomics.  The company was founded in 1873, is based in 
Stockholm, Sweden, and has a global reach spanning more than 180 countries. In 2016, Atlas Copco had 
revenues of BSEK 101 (BEUR 11) and about 45,000 employees. Learn more at www.atlascopcogroup.com. 

 
Portable Energy is a division within Atlas Copco’s Construction Technique business area. Guided by a 

forward-thinking approach to innovation, the company designs, manufactures and markets a comprehensive 
range of mobile and energy efficient compressors, generators, light towers, pumps and boosters. These are 
used in a wide range of industries including construction, mining, oil and gas, and rental. The divisional 
headquarters are located in Antwerp, Belgium. Production facilities are located around the world, with primary 
sites in Belgium, Spain, Italy, USA, India, Brazil and China. 
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