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5 oktober 2022 

Epiroc vinner stor order för gruvtruckar i Australien  

Stockholm: Epiroc, en ledande produktivitets- och hållbarhetspartner för gruv- och 
infrastrukturindustrin, har vunnit en stor order för underjordsgruvtruckar från Gold Fields.  

Gold Fields, en av världens största guldproducenter, har beställt en flotta av kraftiga Minetruck MT65 truckar 
med automationsfunktioner för användning vid guldgruvan Granny Smith i västra Australien. 
Utrustningsordern är värderad till cirka MSEK 130 och bokades under tredje kvartalet 2022.  

Epiroc är en långvarig leverantör av utrustning och service till gruvan och levererar även 
produktionsborraggregat och förbrukningsvaror. Granny Smith-gruvan använder också Epirocs Mobilaris 
Onboard-lösning, ett avancerat operatörsnavigeringssystem. 

“Epiroc är stolt över att fortsätta det mångåriga partnerskapet med Gold Fields för att optimera deras säkerhet 
och produktivitet”, säger Helena Hedblom, Epirocs VD och koncernchef.  

Epiroc tillverkar Minetruck MT65 i Örebro. Gruvtruckarna kommer att vara utrustade med Epirocs 
telematiksystem Certiq, som möjliggör intelligent övervakning av maskinprestanda och produktivitet i realtid, 
och kommer även att installeras med Epirocs Rig Control System, RCS, vilket gör dem redo for automation 
och fjärrstyrning. Leverans förväntas börja tidigt 2023. 

 
Epiroc Minetruck MT65 

  
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 40 miljarder kronor under 2021, 
och har mer än 15 500 passionerade medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i över 150 länder. Mer information finns 
på www.epirocgroup.com/se.  
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