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Epiroc och ASI Mining tecknar avtal med Roy Hill i Australien 
om att automatisera gruvtrucksflotta  

Stockholm: Epiroc AB, en ledande produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturindustrin, har 
tecknat avtal med Roy Hill om att leverera en helautomatiserad gruvtruckslösning för bolagets 
järnmalmsbrytning i västra Australien.   

Epiroc, i samarbete med automationsspecialisten ASI Mining, kommer att konvertera Roy Hills gruvtruckar 
från bemannade till autonoma. Epiroc och ASI Mining kommer att leverera en säker och samverkande lösning 
för Roy Hills blandade truckflotta. Lösningen är möjlig att expandera till andra gruvfordonstyper och tillverkare, 
och kan integreras med Roy Hills befintliga system. Epiroc och ASI Mining kommer även att arbeta nära Roy 
Hill och dess partners Hitachi och Wenco med truckkonvertering och integration av Wencos system för 
hantering av fordon.  

”Epiroc är stolt över att samarbeta med Roy Hill, ASI Mining och andra partners för att automatisera Roy Hills 
truckflotta, vilket kommer att öka säkerheten och produktiviteten för en avgörande del av deras gruvdrift”, 
säger Helena Hedblom, Epirocs Gruv- och infrastrukturchef. ”Detta är ett mycket starkt exempel på hur 
automation kommer att ta ett gruvbolags verksamhet till nästa nivå”.   

”Roy Hill är väl positionerad för övergången till automation”, säger Barry Fitzgerald, Roy Hills VD. ”Våra team 
på plats och i vår driftcentral i Perth har tydligt visat en förmåga att leverera på komplexa projekt, hållbar 
förändring och effektivitet med våra framgångsrika autonoma borriggar och optimering av flottan. Nu är tiden 
rätt att föra samman expertisen hos Roy Hill, Epiroc, ASI Mining och Wenco för att konvertera vår truckflotta”.   

”Omtanke är en av våra kärnvärderingar och säkerhet är centralt i allt vi gör”, tillägger Barry Fitzgerald. ”Roy 
Hills Smart Mine-program driver innovation i hela vår verksamhet, och automatisering av truckflottan är en 
avgörande del för att förbättra säkerheten och produktiviteten”.   

Projektet kommer att genomföras i faser, med testning och produktionsverifiering av upp till åtta truckar i den 
inledande fasen innan den andra fasen med samtliga truckar börjar mitten av 2021.  

Roy Hill är ett järnmalmsgruvprojekt i Pilbara-regionen i västra Australien. Dess driftcentral i Perth integrerar 
samtliga delar av verksamheten.  

USA-baserade ASI Mining tillhandahåller teknologilösningar för autonom drift av gruvfordon. Epiroc 
meddelade i oktober 2018 att det hade förvärvat 34% av ASI Mining.   
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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 41 miljarder 
kronor under 2019, 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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