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Tensor IxB från Atlas Copco revolutionerar den smarta fabriken 
 
Nacka den 14 april, 2021: Med verktygsfamiljen Tensor IxB fortsätter Atlas Copco att 
utveckla konceptet Smart Connected Assembly. Atlas Copco lanserar med Tensor IxB för 
första gången batteriverktyg som delar en integrerad kontrollpanel. Den prisbelönta 
designen hos Tensor IxB ger industrin en verktygsfamilj som är lättare, snabbare och mindre, 
men som ändå har samma kraftfulla prestanda som kabelverktyg. 
 
Atlas Copco presenterade konceptet  Smart Connected Assembly första gången 2017 som sitt 
bidrag till Industri 4.0 och den smarta fabriken. Konceptet som består av smarta verktyg och 
lösningar som kontinuerligt samlar in data har mottagit mycket uppmärksamhet från 
branschexperter och media. Tensor IxB plattformen är fortsättningen på den digitala 
transformeringen. Plattformen är redan idag framgångsrik i flera sektorer av 
tillverkningsindustrin som till exempel bil- och flygindustrin.  
 
Med Tensor IxB-plattformen återuppfinner Atlas Copco monteringsprocessen. Tensor IxB  
kommer att öka effektiviteten, minska behovet av hårdvara och övrig utrustning och minska 
energiförbrukningen. Den nya plattformen gör det betydligt enklare att sätta upp nya 
monteringsstationer och att ombalansera de redan befintliga.  
 
”När funktionaliteten hos kontrollenheten, med all sin intelligens, flyttar in i själva verktyget, 
kan den integreras direkt mot kundernas produktionssystem. På så sätt ökar prestandan och 
effektiviteten”, säger Mathieu Legars, Vice President Marketing för divisionen Motor Vehicle 
Industry inom affärsområdet Industriteknik. ”Vi arbetar redan framgångsrikt tillsammans med 
våra kunder för att designa smarta fabriker. De stora biltillverkarna vittnar om ett stort behov 
av att öka flexibiliteten i monteringsprocessen redan idag.”  
 
Tensor Ixb familjen består av två huvudsakliga verktygsserier med olika verktygstillbehör. 
Verktygen är formgivna för att vara så ergonomiska och användarvänliga som möjligt för 
operatörerna, och samtidigt kvalitetssäkra den slutgiltiga produkten.  
 
“Vi jobbar ständigt med att hitta sätt att förbättra våra produkter. Med Tensor IxB plattformen 
säkerställer vi att flygplansindustrin får den bästa upplevelsen. Den trådlösa uppkopplingen 
och det lätta batteriet gör detta till ett mångsidigt verktyg som är enkelt att använda. Inom 
Tensor IxB-familjen finns det varianter där det är möjligt att vrida vinkelhuvudet 360 grader 
vilket gör det möjligt att göra åtdragningar i trånga utrymmen. Detta löser ergonomiska 
problem och förbättrar resultaten för kritiska åtdragningar”, bekräftar Marcelo Mantovani, 
Vice President Marketing för divisionen General Industri,  inom affärsområdet Industriteknik.   
 
Tensor IxB plattformen introduceras för tillfället runt om i världen genom en serie webinars.  
Här hittar du en kort introduktion till Tensor IxB.  

 
 
För mer information är du välkommen att kontakta: 
Nurgül Atayer  
Marknads och kommunikationschef på Atlas Copco Fordonindustridivisionen  
Mobil: +46 (0) 72 240 58 87  
E-mail: nurgul.atayer@atlascopco.com      

 

https://www.atlascopco.com/en-uk/itba/plp/tensor-ixb-webinar?amc_cid=sn_ixblaunch_se&mkt_tok=NzQ0LVlXWC02NzQAAAF8aPWUhSeeDmWWsap5pRMXQ-icq6TLT88t2EpyP7MnD_EcwxiXWyLU31hsjlGtYmBIgKttHfD0YbDpF-efklG9DYXY_VjjcK1GzZfh98vmgZZe
https://www.youtube.com/watch?v=5wOq-UnIvx0


Pressmeddelande från Atlas Copco Industriteknik 
 

Atlas Copco Industrial Technique 

Atlas Copco Industrial  Besöksadress: Telefon: +46 8 743 80 00 . 
Technique AB Sickla Industriväg 19    
 131 54 Nacka, Sweden www.atlascopco.com  

 

Atlas Copco Industriteknik 

Industriella ideer för världen framåt. På Atlas Copco Industriteknik utvecklar vi intelligenta industriverktyg och 

ledande lösningar för montering och åtdragning i nära samarbete med våra kunder. Vår unika innovationskraft, 

engagerade medarbetare och service skapar hållbara värden för framtidens industri. 

Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder och omkring 39 000 medarbetare. 

Under 2020 uppgick omsättningen till 104 miljarder SEK. 

 

 

 


