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SSAB stärker närvaron i Australien 
SSAB förvärvar 51 procent av aktierna i G&G Mining Fabrication Pty 
Ltd i Perth, Australien. Företaget är specialister inom reparation, 
underhåll och tillverkning av tillbehör för tunga gruvmaskiner, tex 
skopor, i Västra Australien.   

Investeringen är ett led i SSABs strategi att växa inom området för 
eftermarknadstjänster samt att bredda erbjudandet mot slutkund.   

- Genom affären tar SSAB ännu ett steg mot att bli en ledande aktör på 
eftermarknaden inom gruvindustrin i västra Australien. SSAB kommer nu att 
kunna erbjuda produkter, slitdelar och reparationstjänster direkt till gruvorna. Vi 
är naturligtvis mycket glada över affären med G&G, säger Claes Löwgren 
Director Wear Services, APAC. 
 

G&G har en stark ställning inom reparation och ersättningsproduktion av skopor och 
annan utrusning mot gruvindustrin i västra Australien, som är en av världens 
viktigaste regioner inom järnmalmsbrytning. Slutanvändarens krav på ökad 
produktivitet genom ökad nyttolast samt färre och kortare underhållsstopp ger 
naturliga synergier med SSABs erbjudande och expertis inom slitstål. Att få tillgång 
till SSABs kunskap om hur att designa och producera med Hardox slitstål möjliggör 
för G&G att möta kundkrav på en ny nivå i en av världens mest krävande miljöer. I 
framtiden kommer G&G att bli ett regionalt Hardox Wearparts center. 

- Den gemensamma utvecklingen mot att använda innovativ design 
tillsammans med Hardox slitstål är ett bra exempel på hur vi kan kombinera 
våra styrkor för att leverera bra och starka lösningar till gruvindustrin, säger 
Richard Ladny, VD på G&G.  
  

Genom att kombinera G&Gs gruvkunskap och styrkor inom design och svetsning 
med SSABs materialkunskap blir företaget en stark leverantör med ett omfattande 
utbud av produkter och tjänster. G&G har idag ca 40 anställda. 

 
 
För information vänligen kontakta: 

Marie Elfstrand SSAB, Director External Communications, +46 8-45 45 734        

Iris Yang SSAB, Communications manager, APAC, +86 139 6265 8769 

Claes Löwgren SSAB, Director Wear Services, APAC, +61 458 299 755 

Richard Ladny G&G Mining Fabrication Pty Ltd, Managing Director +61 08 6258 
3333   

Hardox Wearparts är en ledande leverantör av slitdelar och slitage-service med mer 
än 100 anläggningar i 40 länder. 

SSAB är en världsledande leverantör av höghållfasta stål. SSAB erbjuder produkter 
utvecklade i nära samarbete med kunderna för att skapa en starkare, lättare och mer 
hållbar värld. SSAB har anställda i över 45 länder och produktionsanläggningar i 
Sverige och USA. SSAB är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange, Stockholm. 
www.ssab.com. 
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