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Sandvik levererar batterielektrisk utrustningsflotta till Hindustan Zinc, en av världens 
största integrerade producenter av zink 
 

Sandvik och Hindustan Zinc har tecknat avtal (Memorandum of Understanding) om leverans av en 
batterielektrisk utrustningsflotta (BEV) för gruvdrift underjord till gruvan Sindesar Khurd, för att hjälpa dem nå 
sina ambitioner om koldioxidneutralitet. Leveranserna planeras att inledas i det första kvartalet 2023, och det 
blir därmed den första batterielektriska utustningsflottan för underjordsgruvor som tas i drift i Indien. 
 
Utrustningen som ska levereras inkluderar en LH518B-lastare, tre TH550B-gruvtruckar och en DD422iE-
borrigg med Sandviks unika och patenterade "charging-while-drilling"-teknologi. Sandvik kommer också att 
tillhandahålla batterier, laddningssystem och ett heltäckande batteri- och utrustningsserviceteam på plats. 
Lastare och gruvtruckar kommer att utrustas med AutoSwap, Sandviks patenterade system för automatiskt 
batteribyte, som kan utföra ett batteribyte på några få minuter. 
 
− I linje med vår expansionsstrategi inom batterielektriska fordon så är jag mycket glad över att teckna det här 
avtalet med Hindustan Zinc för att leverera den första batterielektriska gruvutrustningsflottan i Indien. Det här 
vittnar om Hindustan Zincs banbrytande ambitioner och den teknologiska mognaden i Sandviks BEV-
erbjudande", säger Henrik Ager, affärsområdeschef för Sandvik Mining and Rock Solutions. 
 
TH550B-trucken och LH518B-lastaren är baserade på Artisan™-teknologin som Sandvik förvärvade 2019, 
förstärkta med den senaste teknologin från Sandvik, vilket bidrar till produktivitetsökningar på upp till 20%. 
Maskinerna kommer att vara utrustade med toppmoderna batteritelemetrilösningar som möjliggör 
automatiserad övervakning av tillstånd och prestanda - på plats såväl som via fjärrövervakning.  
Artisan™-lösningarna för drivlinor och batterier har fälttestats med mer än en halv miljon driftstimmar.   
 

 
 
Stockholm, 2 maj, 2022 
 
 

Sandvik AB 

 

För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, tel. 070 782 6374 eller 
Johannes Hellström, presschef, tel. 070 721 1008. 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 
Sandvik-koncernen 
Sandvik är en global högteknologisk industrikoncern med lösningar som förbättrar produktivitet, lönsamhet och 
hållbarhet i tillverkningsindustrin, gruvindustrin och infrastrukturindustrin. Vi ligger i framkant av digitaliseringen 
och fokuserar på att optimera våra kunders processer. Vårt världsledande erbjudande inkluderar utrustning, 
verktyg, tjänster och digitala lösningar för metallbearbetning, gruvbrytning, bergavverkning, krossning och 
sortering, samt avancerade material. Koncernen hade 2021 omkring 44 000 medarbetare och en försäljning 
på cirka 99 miljarder SEK i runt 150 länder.  
 


