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Sandvik Mining säkrar stora order för materialhante ring 
 
  
Sandvik Mining har tecknat kontrakt för leverans av materialhanteringssystem i Sydamerika och Australien. 
 
Det summerade ordervärdet för kontrakten uppgår till mer än 950 miljoner SEK. Leveranser påbörjas 2013 och 
pågår till och med 2015. 
  
I Sydamerika avser kontrakten konstruktion och leverans av transportsystem med en totallängd av 8,9 km till en 
ovanjordsgruva. De består av två transportsystem för järnmalm med en kapacitet av upp till 28 000 ton per timme 
och två transportsystem för avfallsmaterial med vardera en kapacitet på 9 500 ton per timme.  
 
I Australien avser kontrakten konstruktion och leverans av materialhanteringsutrustning för järnmalm med en 
kapacitet på mer än 11 500 ton per timme. 
  
– Systemens storlek, komplexitet,och imponerande prestanda visar Sandvik Minings förmåga att leverera 
högteknologiska lösningar för kontinuerlig gruvdrift och materialhanteringssystem, säger Gary Hughes, chef för 
affärsområde Sandvik Mining. 
  
 
Stockholm den 25 mars 2013 
 
Sandvik AB 
 

Sandvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med 
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 mars 2013 kl. 08:30. 
 
Ytterligare information kan erhållas av Gary Hughes, chef för affärsområde Sandvik Mining, tel.+31 207091350 
eller Magnus Larsson, chef för Investor Relations, Sandvik AB, tel. +46 8 456 12 40. 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sandvik-koncernen 
Sandvik är en global industrikoncern med avancerade produkter och en världsledande position inom utvalda 
områden - verktyg för metallbearbetning, maskiner och verktyg för gruv- och anläggningsindustrin, rostfria 
material, speciallegeringar, högtemperaturmaterial samt processystem. Koncernen hade 2012 cirka 49 000 
anställda och representation i 130 länder och en omsättning på omkring 99 000 MSEK. 
 

Sandvik Mining 
Sandvik Mining är ett affärsområde inom Sandvik-koncernen och en världsledande leverantör av maskiner, 
hårdmetallverktyg, service och tekniska lösningar för gruvindustrin. Produktprogrammet omfattar bergborrning, 
bergavverkning, krossning, lastning och transportlösningar. Omsättningen 2012 var 37 800 miljoner SEK och 
antalet anställda cirka 14 000. 
 

 


