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13 oktober 2022 

Epiroc vinner stor gruvutrustningsorder i Australien  

Stockholm: Epiroc, en ledande produktivitets- och hållbarhetspartner för gruv- och 
infrastrukturindustrin, har vunnit en stor gruvutrustningsorder från CITIC Pacific Mining i Australien.   

CITIC Pacific Mining har beställt en flotta Epiroc Pit Viper 271 XC spränghålsborriggar med avancerade 
automationsfunktioner för användning vid dagbrottet Sino Iron i Pilbara-regionen i västra Australien. De 
kraftiga Pit Viper-riggarna kommer att användas för att borra efter magnetit, en av de viktigaste järnmalmerna. 

Utrustningsordern bokades i tredje kvartalet 2022 och är värderad till mer än MSEK 300.  

“Epiroc levererade Pit Viper-riggar till Sino Iron-gruvan 2019, och vi är stolta över att fortsätta detta produktiva 
partnerskap då CITIC Pacific Mining expanderar gruvan samtidigt som de optimerar produktivitet och 
säkerhet”, säger Epirocs VD och koncernchef Helena Hedblom.   

“Under de senaste tre åren har Epiroc tillhandahållit tillfredsställande eftermarknadstjänster för att se till att de 
tre Pit Viper 351-borriggarna presterar enligt förväntningarna och har också framgångsrikt etablerat 
ömsesidigt förtroende med CITIC Pacific Mining”, säger Xianglin Cheng, Gruvchef på CITIC Pacific Mining. 
“Förtroende och pålitlighet är de främsta anledningarna för oss att välja Epiroc”.  

Pit Viper-borriggarna tillverkas i Texas, USA. De kommer att installeras med automationsfunktioner inklusive 
AutoDrill, som möjliggör automation av upp till 100% av borrcykeln med hög driftsäkerhet, och med AutoLevel, 
som minimerar tiden det tar att ställa upp maskinen horisontellt och därför ger mer borrningstid.  
 

 
En Epiroc Pit Viper 271 XC 
 

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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