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Sandvik leder digitalisering i en av Hindustan Zincs gruvor  
 
Sandvik har säkrat en strategisk order på en omfattande digitalisering av Hindustan Zincs gruva Sindesar Khurd 
(SK) i Indien, baserat på mjukvaruplattformen Sandvik OptiMine®. Det blir ett av de mest heltäckande digitala 
projekten globalt i gruvindustrin, vilket möjliggör en integrerad lösning för driften av hela den mobila flottan 
under jord. 
 
― Vår digitala plattform OptiMine® är tekniskt ledande i industrin och oberoende vad gäller leverantör av 
gruvutrustningen vilket möjliggör att Hindustan Zinc uppnår världsklass gällande säkerhet, effektivitet och 
produktivitet i gruvan SK. Jag är nöjd att vår tekniska lösning säkerställer den här implementationen, säger Lars 
Engström, chef för Sandvik Mining and Rock Technology.  
 
För den här installationen samarbetar Sandvik med Newtrax Technologies Inc., vilka levererar 
personalpositionering genom smarta säkerhetshjälmar, positionering och datainsamling för den totala mobila 
flottan under jord, inklusive utrustning från andra leverantörer än Sandvik, vilket totalt utgör mer än 150 
borriggar, lastare, truckar och annan utrustning. Lösningen från Newtrax kommer att vara fullt sammankopplad 
med den digitala plattformen Sandvik OptiMine®, med hjälp av IBM Watson-IoT, vilket skapar en helt integrerad 
lösning för driften av gruvan SK.  
 
― Sandvik OptiMine® omfattar olika moduler vilka kan kombineras efter behov för att uppnå den önskade 
funktionen och för att optimera gruvverksamheten. Genom öppna gränssnitt är lösningen kompatibel med andra 
IT-system i gruvan. Interoperabiliteten är avgörande för att våra kunder ska kunna tillgodogöra sig maximala 
fördelar med digitalisering, säger Patrick Murphy, chef för produktområde Rock Drills and Technologies inom 
Sandvik Mining and Rock Technology.  
 
Hindustan Zinc är en av världens största integrerade producenter av zink samt en av de ledande producenterna 
av bly och silver. 
 

Stockholm, 20 november 2018  

Sandvik AB 

 

För ytterligare information kontakta Ann-Sofie Nordh, chef för investerarrelationer, tel. 08 456 1494 eller     
Martin Blomgren, presschef, tel. 070 577 0549. 
 
 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sandvik-koncernen 
Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar 
kundernas produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – 
verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska 
lösningar för gruv- och anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt 
produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2017 omkring 43 000 anställda och en försäljning på cirka 
91 miljarder SEK i över 150 länder i kvarvarande verksamheter. 

 


