
 

 

1 

Epiroc  

Epiroc AB 

Box 4015 

131 04 Nacka 

 

 

Besöksadress: 

Sickla Industriväg 19 

Nacka 

Telefon: 010 755 0000 

www.epirocgroup.com/se  

 

Org. Nr: 556041-2149 

Säte: Nacka 

 

Pressmeddelande från Epiroc AB 
29 oktober 2021 

Epiroc påskyndar gruvelektrifiering med global utrullning av 
batterikonvertering för lastare 

Stockholm: Epiroc, en ledande produktivitets- och hållbarhetspartner för gruv- och 
infrastrukturindustrin, erbjuder nu kunder konverteringssatser som effektivt omvandlar lastare från 
dieseldrivna till batteridrivna. Det nya erbjudandet, som redan har säkrat en order i Kanada, kommer 
att påskynda gruvindustrins övergång till en utsläppsfri framtid. 

Batterikonverteringar pågår redan i Kanada, där Epirocs Scooptram ST1030 lastare är det första fordonet som 
genomgår omvandlingen. Evolution Mining, ett australiensiskt-baserat internationellt gruvbolag, beställde 
tidigare i år konvertering av två dieseldrivna Scooptram ST1030-maskiner för användning vid sin guldgruva i 
Red Lake, Ontario, Kanada. Bolaget beställde även två nya Scooptram ST14 Battery lastare och en Minetruck 
MT42 Battery gruvtruck att användas i flottan vid Red Lake. 

Satser för att konvertera Scooptram ST1030, en av Epirocs mest använda lastare, finns nu att beställa via de 
flesta av Epirocs säljbolag runt om i världen. Konverteringssatser för andra maskiner kommer att följa, 
inklusive för Scooptram ST14-lastaren som redan testas i konverterad version. 

"Att omvandla befintliga dieselmaskiner till batterielektriska kommer att vara ett smart och kostnadseffektivt 
alternativ för gruvbolag som vill elektrifiera sin verksamhet", säger Helena Hedblom, Epirocs VD och 
koncernchef. "Det kommer att vara en viktig del när vi tillsammans fortsätter arbetet mot en utsläppsfri 
verksamhet." 

Konverteringen innebär att man tar bort dieselmotorn, lägger till batteriet och byter till en elektrisk drivlinje. 
Slutresultatet är samma eller högre prestandanivå som dieselmaskiner med alla extra fördelar med 
batteriteknik, som inkluderar nollutsläpp och en hälsosammare miljö under jord för operatörerna. Epirocs 
serviceorganisation kommer att erbjuda en snabb hantering av konverteringen, som ingår i halvtidsservice 
och returnerar maskiner till gruvsajten med ökad prestanda och utan onödiga produktionsstörningar. 

 
En Epiroc Scooptram ST1030 lastare i Kanada som har konverterats från dieseldriven till batteridriven 

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 cirka 15 000 passionerade medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i över 150 länder. Mer information finns 
på www.epirocgroup.com/se.  
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