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Pressmeddelande från Epiroc AB 
19 oktober 2021 

Epiroc vinner stor gruvutrustningsorder från LKAB  

Stockholm: Epiroc, en ledande produktivitets- och hållbarhetspartner för gruv- och 
infrastrukturindustrin, har vunnit en stor order för flera olika underjordsborriggar från LKAB.  

LKAB, Europas största järnmalmsproducent, har beställt Boomer ortdrivningsriggar, Boltec 
bergförstärkningsriggar och en Simba produktionsborrigg för användning vid järnmalmsgruvorna i Malmberget 
och Kiruna. Ordern värderas till MSEK 105 och bokades under tredje kvartalet 2021.   

”Epiroc och LKAB har en lång gemensam historia som samarbetspartners kring innovativ teknik, alltid 
inriktade på att optimera verksamheten på det mest produktiva och hållbara sättet”, säger Epirocs VD och 
koncernchef Helena Hedblom.   

Maskinerna har många avancerade automationsfunktioner. Till exempel kommer Simba produktionsborriggen 
att fjärrstyras från ett kontrollrum i Kirunagruvan. Denna rigg adderar till LKAB:s befintliga flotta med sex 
Simba produktionsborriggar som fjärrstyrs från kontrollrummet och två som fjärrstyrs i gruvmiljön. En av 
Boltec-maskinerna kommer också att utrustas med ett så kallat automatiskt bulkresin-system, som är en 
nyckelkomponent i Epirocs mekaniserade bultningsutveckling. Samtliga maskiner kommer att vara utrustade 
med Epirocs telematiksystem Certiq, vilket möjliggör intelligent övervakning av maskinens prestanda och 
produktivitet i realtid.  

Maskinerna kommer att levereras under 2022.  

 
Epirocs Boltec E bergförstärkningsrigg ingår i ordern från LKAB 

 

För mer information kontakta: 
Ola Kinnander, Presschef  
070 347 2455  
media@epiroc.com 

Epiroc är en vital del av ett hållbart samhälle och en global produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturkunder. Med banbrytande 
teknologi utvecklar och tillhandahåller Epiroc innovativ och säker utrustning som borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och 
verktyg för ovanjords- och underjordsapplikationer. Bolaget erbjuder också förstklassig service och annan eftermarknadssupport samt 
lösningar för automation, digitalisering och elektrifiering. Epiroc har sitt säte i Stockholm, hade intäkter på 36 miljarder kronor under 2020, 
och har 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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