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Atlas Copco vinner geotermisk order i Turkiet  

Stockholm den 17 juli 2013: Atlas Copco har vunnit en stor order i Turkiet som 

leverantör av utrustning till två geotermiska kraftverk för förnybar energi. 

Ordervärdet är cirka MUSD 23 (MSEK 150).  

Çelikler Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş., som är verksamt inom bland annat 

byggentreprenad, gruvor och energi, valde för andra gången Atlas Copcos Gas and 

Process division leverans av fyra geotermiska drivlinor med en total bruttokapacitet på 80 

megawatt.  

Två av drivlinorna, vilka inkluderar turbingeneratorer, är för utbyggnaden av ett 

kraftverksprojekt nära Pamukören, Turkiet, där Atlas Copco redan tillhandahåller 

utrustning. De övriga två enheterna, som också inkluderar expansionsturbiner, kommer att 

installeras på en ny plats nära staden Sultanhisar. Ordern bokades i andra kvartalet.  

“Vi har ett gott rykte som leverantör av mycket effektiva lösningar och en omfattande 

produktlinje inom sektorn förnybar energi,” säger Stephan Kuhn, affärsområdeschef för 

Atlas Copco Kompressorteknik. “Ordern är ett resultat av vårt stora fokus på att ha nöjda 

kunder  och på att leverera den innovativa teknologi som utnyttjar potentialen för 

geotermisk energi.”  

De två kraftverken kommer att generera elektricitet enligt den så kallade Organic Rankine 

Cycle-metoden. Det är en lovande teknologi inom den växande sektorn för geotermisk 

energi som konverterar vätskor till ånga. Drivlinorna kommer att leverera runt 500 

gigawattimmar förnybar energi per år, vilket är tillräckligt med elektricitet för att driva 

runt 61 000 hushåll.    

 
 
 

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och 

luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med 
innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget 
grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 
39 800 anställda och en omsättning på 90.5 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com. 
 
 
Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik erbjuder industrikompressorer, gas- och 

processkompressorer och expansionsturbiner, utrustning för luft- och gasbehandling samt 
övervakningssystem för tryckluft. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och erbjuder specialiserad 
uthyrning av utrustning. Kompressorteknik 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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