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ABB presenterade digitala lösningar 
för gruvor vid Euro Mine Expo 2018  
ABB visade lösningar för framtidens gruvor som för samman utrustning, sy-

stem och människor. ABB Ability ™ MineOptimize hjälper till att optimera 

kostnader, minimera risker och förbättra effektiviteten för gruvoperatörer. 

ABB presenterade sitt omfattande erbjudande för optimering av gruvverksamheter vid Euro Mine Expo 

2018, en internationell mässa och konferens för gruvindustri och tillhörande branscher. Mässan, som ge-

nomförs vart annat år, hölls den 12-14 juni i Skellefteå. 

Sverige är den största producenten och exportören av järnmalm i Europa och är bland de ledande nation-

erna inom produktion av bas- och ädelmetaller. Sverige ligger också i framkant internationellt i forsk-

ning, energieffektivitet, miljömedvetenhet och industriell kompetens inom produktionsteknik. 

ABB har tillsammans med andra ledande svenska leverantörer av gruvutrustning, forskningsinstitut och 

universitet en tradition av långsiktigt samarbete med svenska gruvföretag som Boliden och LKAB. Med 

över 100 års processkunskap och en historia av nära samarbete med svenska gruvkunder har ABB ut-

vecklat ett antal världens första inom gruvteknik. 

På mässan presenterade ABB sitt integrerade erbjudande för gruvindustrin som utvecklats för att hjälpa 

dem att lyckas i dagens digitala värld. ABB Ability™ MineOptimize är ett ramverk som omfattar teknik, 

system, applikationer och tjänster för att hjälpa gruvindustrin att uppnå de mest effektiva driftlösning-

arna till dagbrott- och underjordiska gruvor, mineralbearbetnings- eller raffineringsanläggningar. Med 

digitalisering i sitt hjärta är ABB Ability™ MineOptimize den perfekta plattformen för att förbättra nya 

eller befintliga processer för att nå de bästa prestandanivåerna. 

ABB: s erbjudanden till gruvindustrin inkluderar också: 

 Integrerade automations- och elektrifieringslösningar. 

 Kompletta gruvspelssystem som uppfyller SIL-krav (Saftey Integrity Level) för att övervaka 

funktionssäkerheten. 

 Lösningar för mineralbearbetning och materialhantering 

 ABB AbilityTM Smart Ventilation - behovsstyrd ventilation i gruvan. 

 Avancerade ABB Ability TM servicetjänster som styrs från vårt Collaborative Operation Center. 

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och 

drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport 

och infrastruktur i hela världen. Med över 130 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industri-

ell digitalisering samt driver energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. Som huvud-

partner till Formel E, den helt eldrivna internationella motorsportklassen hos FIA, tänjer ABB på grän-

serna för e-mobilitet för att bidra till en hållbar framtid. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 135 

000 anställda. www.abb.com 

http://www.abb.com/
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För mer information, kontakta: 

ABB Sverige 

Christine Gunnarsson, Presschef 
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