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Pressmeddelande från Epiroc AB 
14 november 2019 

Epiroc och Orica samarbetar för att automatisera 
sprängladdning 

Stockholm: Epiroc, en ledande produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturindustrin, har ingått ett 
samarbete med Orica (ASX: ORI), som är världsledande inom kommersiell sprängning, för att 
tillsammans utveckla ett semiautonomt sprängladdningssystem.  Den nya lösningen kommer att göra 
sprängningsprocessen i underjordsgruvor säkrare och mer produktiv.  

Allteftersom underjordsgruvor blir djupare och malmfyndigheter blir mer avlägsna blir fördelen med en 
automatiserad sprängningsprocess tydligare. Detta partnerskap samlar den djupa expertisen och 
erfarenheten från två globala industriledare för att möta den växande efterfrågan från gruvkunder som verkar i 
alltmer farliga och utmanande miljöer underjord.   

”Det här lovande samarbetet med Orica är ett viktigt första steg på en spännande resa mot automatisering av 
hela processen för borrning och sprängladdning”, säger Helena Hedblom, Epirocs Gruv- och infrastrukturchef. 
”Det är en viktig del av både Epirocs och Oricas vision att göra gruvdriften så säker, produktiv och 
kostnadseffektiv som möjligt”.   

Angus Melbourne, Kommersiell och teknisk chef på Orica, säger: ”Detta spännande samarbete med Epiroc 
gör att vi kan utnyttja vårt exklusiva trådlösa initieringssystem, WebGen™, för att leverera de kritiska första 
stegen mot automatisering av borr- och sprängverksamheten. Automation är en viktig pelare i vår 
teknikstrategi och stöder vår vision om att transformera borr- och sprängningsprocessen för att skapa värde 
för gruvbolag genom säkrare och mer hållbar drift”. 

Epiroc och Orica är den perfekta kombinationen för att optimera processen för sprängladdning i 
underjordsgruvor. Epiroc är branschledande inom utveckling av innovativ utrustning för gruvdrift underjord, 
inklusive ortdrivnings- och produktionsborriggar. Australien-baserade Orica är världens största leverantör av 
kommersiella sprängmedel och innovativa sprängsystem till gruv-, stenbrott-, olje- och gasindustrin.  

Bolagen planerar att designa och leverera den första prototypen under 2020, och att lansera de första 
kommersiellt tillgängliga systemen under 2021.  

Mer information om samarbetet och tekniken kommer att kommuniceras senare. För mer information om 
Orica se www.orica.com.  
 

 
Epirocs och Oricas automationssamarbete syftar till  
att omdefiniera borr- och sprängningsprocessen i underjordsgruvor.  
 

http://www.epirocgroup.com/se
http://www.orica.com/
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För mer information kontakta:   
Ola Kinnander, Presschef  
070 347 2455 
media@epiroc.com 

 

Epiroc är en ledande global produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturindustrin. Med banbrytande teknologi utvecklar 

och tillverkar Epiroc innovativa, säkra och hållbara borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg. 
Bolaget tillhandahåller också förstklassig service och lösningar för automation och interoperabilitet. Epiroc har sitt säte i 
Stockholm, hade intäkter på 38 miljarder kronor under 2018, och har över 14 000 passionerade medarbetare som stödjer 
och samarbetar med kunder i över 150 länder. Mer information finns på www.epirocgroup.com/se. 
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