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Pressmeddelande från Epiroc AB 
18 juli 2018 

Epiroc vinner order från Cormidom i Dominikanska Republiken 
för att stärka gruvverksamhet  

Stockholm: Epiroc, en ledande produktivitetspartner för gruv-, infrastruktur-, och råvaruindustrierna, 
har vunnit en betydande order i Dominikanska Republiken från gruvbolaget Corporación Minera 
Dominicana, mer känt som Cormidom. Utrustningen kommer att stärka produktivitet, säkerhet och 
kostnadseffektivitet för gruvan.   

Cormidom beställde Epirocs borriggar, lastare och underjordstruckar för användning i koppar- och zinkgruvan 
Cerro de Maimon i Dominikanska Republiken. Maskinerna kommer att användas för att utveckla det befintliga 
dagbrottet till en underjordsgruva och sedan driva gruvan med betydligt högre produktivitet samt ökad 
säkerhet och förbättrad kostnadseffektivitet. Ordern är på totalt MSEK 210 och bokades under andra kvartalet 
2018.   

“Vi är stolta över att vara en nyckelpartner till Cormidom när de utvecklar Cerro de Maimon-gruvan för 
betydligt högre produktion", säger Helena Hedblom, Epirocs Chef Gruv och Infrastruktur. "Vi fokuserar på att 
leverera mer produktivitet och säkerhet till våra kunder till en lägre totalkostnad." 

Paul Arndt, VD för Perilya, Cormidoms australiensiska moderbolag, kommenterar:  
”Perilya har en lång och framgångsrik historik med Epiroc i Australien. Vi ser detta som en möjlighet att bygga 
vidare på detta samarbete och ytterligare utveckla ett starkt partnerskap med användning av Epirocs 
utrustning genom gruvcykelns alla nyckelfaser”.   

Ordern inkluderar borriggarna Boomer M2 och 
Simba E7, lastaren Scooptram ST18 och 
underjordstrucken Minetruck MT65, bland andra 
maskiner och borrbergverktyg. Utrustningen 
kommer att levereras under de kommande två 
åren.  
  
 

 
Epirocs ortdrivningsaggregat Boomer M2 är del av ordern.  

För mer information kontakta: 
Ola Kinnander, Presschef  
070 347 2455  
media@epiroc.com 
Helena Hedblom, Chef Gruv och Infrastruktur  
010 755 0000  

Epiroc är en ledande produktivitetspartner för gruv-, infrastruktur- och råvaruindustrierna. Med banbrytande teknologi utvecklar och 

tillverkar Epiroc innovativa borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning, och tillhandahåller förstklassig service och 

förbrukningsvaror. Bolaget har sitt säte i Stockholm, hade intäkter på 31,4 miljarder kronor under 2017, och har över 13 000 passionerade 

medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i över 150 länder. Mer information finns på www.epirocgroup.com/se. 
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