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Pressmeddelande från Epiroc AB 

11 oktober 2022 

Epiroc vinner stor utrustningsorder för ny järnmalmsgruva i  
Kina 

Stockholm: Epiroc, en ledande produktivitets- och hållbarhetspartner för gruv- och 
infrastrukturindustrin, har vunnit en stor order för underjordsgruvutrustning från Luannan Macheng 
Mining i Kina.  

Luannan Macheng Mining, del av Shougang Group, har beställt flera dussin maskiner med 
automationsfunktioner, inklusive lastare samt riggar för ortdrivning, produktionsborrning och bergförstärkning. 
Utrustningen kommer att användas vid den nya järnmalmsgruvan Macheng i Hebei-provinsen i norra Kina. 
Epiroc kommer också att tillhandahålla bergborrmaskiner och andra förbrukningsvaror samt service på sajt.  

Utrustningsordern bokades i det tredje kvartalet 2022 och värderas till mer än MSEK 300.  

“Epiroc och Shougang Group har ett produktivt partnerskap sedan många år”, säger Epirocs VD och 
koncernchef Helena Hedblom. “Vi ser fram emot att stödja dem med mycket produktiva och hållbara lösningar 
vid deras nya Machenggruva".   

“Kina har under senare år börjat att snabbt röra sig mot konsolidering av stålbolag och högkvalitativ utveckling 
av stålindustrin, med ökat fokus på säkerhet och miljö”, säger Fu Zhen Xue, Gruvchef vid Shougang Groups 
Luannan Macheng Mining. “Utrustningen kommer att hjälpa Shougang Group att leda Kinas stålindustri och 
skiftet mot alltmer säkerhet och produktivitet”. 

Den beställda utrustningen inkluderar Scooptram lastare, Simba produktionsborriggar, Boomer 
ortdrivningsriggar, och Boltec bergförstärkningsriggar. Några av lastarna är den elektriskt drivna Scooptram 
EST 1030, och samtliga maskiner har marknadsledande energieffektivitet.  

Automationsfunktioner för många av maskinerna inkluderar Epirocs Rig Control System, vilket gör dem redo 
för automation och fjärrstyrning, samt ABC (Advanced Boom Control) Total, vilket gör det möjligt att borra en 
full sekvens av hål automatiskt.   
 

 
Epirocs senaste Simba ITH (in the hole) borrigg är del av ordern från Luannan Macheng Mining 
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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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