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Atlas Copcos transportable kompressorer og LED lystårn 
modtager de prestigefulde Red Dot designpriser 
 
Atlas Copco har bekendtgjort, at to af deres transportable energiprodukter, 8 Series 

sortiment af transportable kompressorer og HiLight H5+ LED lystårn, har modtaget 

anerkendelse i form af de prestigefulde Red Dot designpriser for 2017.  

 

Peter Lauwers, adm. direktør for Atlas Copcos Portable Energy Division, sagde: “Vi er 

meget glade for endnu engang at have modtaget denne anerkendte globale pris for 

fremragende design. 8 Series og HiLight H5+ er produkter designet in-house, og det er vi 

meget stolte af. Ved design af nye produkter fokuserer vi på den strategiske trekant 

bestående af ydelse, fordele for kunden, effektivitet, hvad angår både brændstof og 

servicebehov sammen med miljømæssige fordele. Begge disse produkter klarer sig 

fremragende i alle tre kategorier.”  

  

8 Series sortiment af transportable kompressorer har sat nye standarder på tværs af en række 

designkategorier fra størrelse og vægt til effektivitet og ydelse. Dette inkluderer en ny 

version af Atlas Copcos hårde og æstetisk tiltalende HardHat® kabinet, der er baseret på 

Red Dot Design Award, som HardHat modtog første gang i 2006. Yderligere forbedringer 

omfatter en mindre størrelse, med 8 Series op til 15 procent mindre end sammenlignelige 

modeller og et forbrug på op til 12 procent mindre brændstof.  

 

Den lave vægt i 8 Series er en anden vigtig designfunktion, hvor hver transportabel 

kompressor vejer mindre end 750 kg. Dette gør det muligt at trække dem bag en normal 

personbil, uden at der kræves et specielt kørekort, og det har den ekstra fordel at ikke 

pådrage ekstra transportomkostninger og CO2 udledninger. Den kompakte og lette 

konstruktion af 8 Series er endnu mere bemærkelsesværdig, da den kan udstyres med en 

indbygget generator og stadig veje under 750 kg. Sortimentet hjælper også kunderne med 

at reducere vedligeholdelsestiderne væsentligt, da hver kompressor tager mindre end en 

time at servicere. Gennemsnitligt er service kun påkrævet en gang hvert andet år, og der 

skal ikke bruges specialværktøj eller særlig uddannelse. 

   

Atlas Copcos anden Red Dot designpris for 2017 blev tildelt HiLight H5+ LED lystårn. 

Designfunktionerne omfatter retningsbestemte optiske linser, som maksimerer praktisk 
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lysdækning og minimerer mørke pletter. HiLight H5 + er designet til at give optimal 

effektivitet, hvilket illustreres af det forhold, at kun et enkelt lystårn kan belyse et areal på 

op til 5.000 m2, og det sker ved en gennemsnitlig lysstyrke på 20 lux. Desuden kan HiLight 

H5 + LED lystårnet tilbyde en driftstid mellem optankning på 260 timer, og det forbruger 

mindre end 0,5 liter brændstof pr. time.  

 

For at sikre yderligere driftsbesparelser medfølger Atlas Copcos dedikerede 

strømforsyninger til HiLight H5 + for at optimere lystårnets effekt og forbedre effektiviteten 

ved at beskytte mod underbelastning af motoren. Resultatet heraf er en forbedring af 

driftslevetiden for strømforsyningen. LED-lamperne blev også designet med henblik på 

både flytbarhed og ydelse. De kraftige projektører nyder godt af høj normering af 

indtrængningsbeskyttelse (IP) og høj normering af slagbeskyttelse (IK). Som en yderligere 

fordel blev LED-lamperne designet , så de tilbyder længere holdbarhed uden svækkelse af 

lux-niveau.  

 

Professor Dr. Peter Zec, grundlægger af og adm. direktør for the Red Dot Award, sagde: 

“Vinderne af Red Dot forfølger den rigtige designstrategi. De har erkendt, at godt design 

og økonomisk succes går hånd i hånd. Prisen fra den kritiske Red Dot-jury dokumenterer 

deres høje designkvalitet og indikerer deres succesfulde designpolitik." 

 

Prisen vurderer årets bedste produkter baseret på indsendelser fra producenter og designere 

verden over. I år blev der modtaget bidrag fra 54 lande, hvor de individuelt blev vurderet af 

en uafhængig og international ekspertjury. Udvælgelseskriterierne var baseret på mange 

faktorer, herunder innovation, formel kvalitet, funktionalitet og økologisk kompatibilitet. 

 

Den officielle Red Dot Gallaforestilling finder sted i Aalto-Teatret i Essen (Tyskland) den 

3. juli. Under ceremonien får vinderne overrakt Red Dot Trofæet på scenen i overværelse 

af omkring 1.200 gæster fra hele verden, herunder designstjerner, medierepræsentanter, 

forretningseksperter og fremtrædende politikere. 

 

 

For Medieforespørgsler, kontakt venligst:  

Linda Ekwall, Marketing Communications Manager 

Atlas Copco Construction Technique Scandinavia  

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

 

– slut – 

 
 
Om Red Dot Designpris: 

For at vurdere mangfoldigheden inden for design på en professionel måde opdeles Red Dot Design Award i 
de tre discipliner inden for Red Dot Award: Produktdesign, Red Dot Award: Kommunikationsdesign og Red 
Dot Award: Designkoncept. Red Dot Award organiseres af Design Zentrum Nordrhein Westfalen og er en af 
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verdens største designkonkurrencer. I 1955 blev en jury indkaldt for første gang til at vurdere dagens bedste 
design. I 1990'erne udviklede Red Dots adm. direktør, professor Dr. Peter Zec, navn og brand på prisen. Lige 
siden da  har den eftertragtede Red Dot-pris været den ærværdige internationale besegling af enestående 
designkvalitet. Få flere informationer på www.red-dot.org.  
 
Atlas Copco er en førende leverandør af bæredygtige produktivitetsløsninger på verdensplan. Koncernen 

betjener kunder med innovative kompressorer, vakuumløsninger og luftbehandlingssystemer, bygge- og 
mineudstyr, maskinværktøj og monteringssystemer. Atlas Copco udvikler produkter og tjenester med fokus på 
produktivitet, energieffektivitet, sikkerhed og ergonomi.  Virksomheden blev grundlagt i 1873, har hovedsæde 
i Stockholm, Sverige og er globalt repræsenteret i mere end 180 lande. I 2016 havde Atlas Copco en 
omsætning på SEK 101 mia. (EUR 11 mia.) og ca. 45.000 medarbejdere. Få mere at vide 
påwww.atlascopcogroup.com. 

 
Portable Energy er en division inden for Atlas Copcos forretningsområde for byggeteknik. Virksomheden, der 

er styret af en fremadrettet tilgang til innovation, designer, producerer og markedsfører et omfattende udvalg 
af mobile og energieffektive kompressorer, generatorer, fyrtårne, pumper og boostere. Disse anvendes i en 
lang række industrier, inkl. byggeri, minedrift, olie og gas samt udlejning. Divisionens hovedkvarter ligger i 
Antwerpen, Belgien. Produktionsanlæggene er placeret rundt om i verden og primært i Belgien, Spanien, 
Italien, USA, Indien, Brasilien og Kina. 
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