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ABB efterlyser mer samarbete med 

OEM-företag för att påskynda över-

gången till helelektriska gruvor när 

samförståndsavtal undertecknas med 

Hitachi Construction Machinery 

Hitachi Construction Machinery och ABB utforskar möjligheter för gruvope-

ratörer för att sikta mot netto-nollutsläpp från gruvmaskiner 

ABB har tecknat ett samförståndsavtal (Memorandum of Understanding) med Hitachi Construction 

Machinery för att dela expertis och samarbeta för att få ut lösningar på marknaden som kommer att 

minska utsläpp av växthusgaser i samband med användning av tunga maskiner vid gruvdrift. 

Företagen kommer att undersöka möjligheterna att tillämpa ABB:s elektrifierings, automations- och di-

gitaliseringslösningar för gruvtruckar och grävmaskiner, som tillhandahålls av Hitachi Construction 

Machinery, som en del av ett bredare arbete med gruvoperatörer för att elektrifiera alla processer från 

gruva till hamn. OEM-företaget Hitachi Construction Machinery ger också expertis inom förarlös drift 

och arbetsbesparande teknik. Målet med de kombinerade lösningarna är att öka effektiviteten och flexi-

biliteten hos gruvföretag, vilket bidrar till att minska koldioxidutsläppen och förverkliga ett hållbart 

samhälle. 

Samarbetet med Hitachi Construction Machinery är ett av många som ABB vill utveckla med OEM-

företag för att påskynda övergången till helelektriska gruvor. 

”ABB efterlyser mer samarbete mellan OEM-företag och teknikföretag för att påskynda utvecklingen av 

nya utsläppsreducerande system med elektrifiering och automatisering av hela gruvdriften. Vi är redo 

att arbeta mer med OEM-företag för att skapa en gemensam strategi för marknaden och genom strate-

giskt samarbete tillhandahålla lösningar som kan möjliggöra ett samhälle med låga koldioxidutsläpp 

och göra gruvdriften mer ansvarsfull, säger Joachim Braun, chef för ABB:s division Process Industries. 

"Ny teknik som minskar utsläpp kan omvandla den energiintensiva gruvindustrin till att uppnå en ännu 

mer produktiv, men också hållbar, framtid." 

ABB har över 130 års erfarenhet inom gruvindustrin och levererar kompletta elektrifierings-, automat-

ions- och digitaliseringslösningar, branschspecifika produkter och livscykeltjänster i alla steg i gruvcy-

keln. 

”Idag är våra kunders utmaning att elektrifiera gruvtruckar och tiden för förändring är nu. Men ingen kan 

uppnå denna omvandling ensam. Samarbete för nya lösningar med OEM- och gruvföretag behövs för att 

framgångsrikt integrera elektrifiering i gruvor.”, säger Max Luedtke, ABB:s globala chef för gruvdrift. 



ABB:s digitala applikationer bygger på avancerade bibliotek och mjukvarulösningar för att minska pro-

cessens komplexitet och kan integreras med befintlig utrustning och teknik. ABB Ability™ MineOptimize 

är en digitaliserad portfölj av anslutna lösningar som idag förbättrar energieffektiviteten samt produkti-

vitet och optimering av CAPEX och OPEX för anriknings- och underjordsgruvor över hela världen. 

Avtalet mellan ABB och Hitachi Construction Machinery undertecknades av Joachim Braun, divisions-

chef, Process Industries, ABB Ltd. och Sonosuke Ishii, vd för Mining Group, Senior Vice President och 

Executive Officer, den 22 mars 2021. 

”Detta samarbete kommer att göra det möjligt för de två företagen att arbeta mer effektivt för vår ge-

mensamma vision för gruvdrift”, säger Sonosuke Ishii, vd för Mining Group, Senior Vice President och 

Executive Officer på Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. ”Vi är mycket glada över att få samarbeta 

med ABB när vi fortsätter att investera i våra ansträngningar att introducera miljövänlig teknik och sy-

stem för gruvindustrin. ” 

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och 

industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med 

produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver tekni-

kens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som 

sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 

100 länder. 

Process Automation: ABB:s affärsområde Process Automation är ledande inom automation, elektrifie-

ring och digitalisering för process- och hybridindustri. Vi tjänar våra kunder med en bred portfölj av pro-

dukter, system och end-to-end-lösningar, inklusive vårt distribuerade styrsystem, programvara och 

livscykeltjänster, branschspecifika produkter och lösningar samt mät- och analyserbjudanden, marin och 

turboladdning. Som den globala # 2 på marknaden bygger vi på vår djupa domänexpertis, vårt 

mångsidiga team och globala fotavtryck och är dedikerade till att hjälpa våra kunder att öka konkurrens-

kraften, förbättra deras avkastning på investeringarna och köra säkra, smarta och hållbara verksam-

heter 

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 29 mars 2021, 

vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska press-

meddelandet. 
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