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12 maj 2020 

Epiroc-priser uppmärksammar automation och 
batterielektrifiering 

Stockholm: Epirocs två årliga priser uppmärksammar tätt samarbete med ett gruvbolag som stärkte 
kundens produktivitet genom automation samt utvecklingen av batterelektrisk utrustning som innebär 
många fördelar för gruvindustrin.  

United in Performance-priset belönar exceptionellt kundsamarbete. Priset presenteras till Olav Kvist och Per 
Holmberg på Epirocs division Underground, Johan Broström på divisionen Technology & Digital, samt till 
gruvbolaget Boliden. Deras långtgående samarbete inom automation har ökat produktiviteten markant vid två 
av Bolidens gruvor i Sverige. Till exempel vid Garpenberg-gruvan har den automatiska och fjärrstyrda driften 
av Epirocs produktionsborrigg Simba ME7 C ökat borrproduktiviteten med cirka 30%. Arbetet är del av 6th 
Sense, Epirocs paket av digitala lösningar som optimerar kunders processer och därmed stärker deras 
produktivitet och säkerhet.  

Inspired by Innovation-priset belönar ledande teknisk innovation på Epiroc som haft tydlig kommersiell 
framgång. Det presenteras till Anders Lindkvist, Patrik Roth, Markus Rantakeisu, Robert Lejonberg, Jan 
Fransson, Erik Svedlund och Fredrik Martinsson, som har varit instrumentala och representerar ett team av 
passionerade medarbetare som utvecklat Epirocs världsledande batterielektriska gruvutrustning. Den nya 
generationen batterielektriska gruvmaskiner som är resultatet av teamets hårda arbete och hängivenhet 
medför stora fördelar för kunder inklusive förbättrad hälsa och säkerhet, lägre total driftskostnad och högre 
produktivitet. Fördelarna är speciellt markanta för verksamhet under jord där gruvbolag traditionellt måste 
investera tungt i ventilation för att lufta ut dieselavgaserna.   

“Grattis till de vinnande teamen, som är perfekta representanter för Epirocs innovativa anda och passion för 
att förbättra kundernas verksamhet”, säger Helena Hedblom, Epirocs VD och koncernchef. ”Vi är stolta över 
att ligga i framkanten när det gäller automation, digitalisering och elektrifiering då dessa teknologiska skiften 
gör gruv- och infrastruk turbolag mer produktiva, säkra och miljövänliga”.  
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Epiroc är en ledande global produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturindustrin. Med banbrytande teknologi utvecklar och ti llverkar 

Epiroc innovativa, säkra och hållbara borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg. Bolaget til lhandahåller också 
förstklassig service och lösningar för automation och interoperabilitet. Epiroc har sitt säte i Stockholm, hade intäkter på 4 1 miljarder 

kronor under 2019, och har över 14 000 passionerade medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i ö ver 150 länder. Mer 
information finns på www.epirocgroup.com/se. 
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