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Atlas Copco vinner order för gruvutrustning i Indien 

Stockholm den 25 juli 2013: Atlas Copco har fått en ny order på gruvutrustning 

värderat till cirka MEUR 7 (MSEK 60) från Hindustan Zinc. Utrustningen ska 

användas i Zawar- och Kayad-gruvorna i nordvästra Indien.   

Utrustningen, som inkluderar borriggar, lastare och underjordstruckar, kommer levereras 

under 2013.  Ordern bokades i tredje kvartalet.  

Hindustan Zinc, ett dotterbolag till Vedanta Resources PLC som producerar zink, bly och 

silver, investerar i modern utrustning för att öka produktiviteten både i äldre och nya 

gruvor, med ett fortsatt fokus på miljövänlig teknik.  

“Vi har ett bra samarbete med Vedanta, och den nya ordern understryker vårt starka 

fokus på att ha nöjda kunder och vår förmåga att leverera produkter och lösningar som 

ökar kundernas produktivitet”, säger Bob Fassl, affärsområdeschef för Atlas Copco Gruv- 

och bergbrytningsteknik. 

Den 21 maj 2013 meddelade Atlas Copco att det hade vunnit en gruvutrustningsorder från 

Hindustan Zinc för användning i Rampura Agucha-gruvan.   

 

 

 

 

 

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och 

luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med 
innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget 
grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 
39 800 anställda och en omsättning på 90.5 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com. 
 
Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik erbjuder utrustning för borrning och 

bergbrytning, ett komplett sortiment av tillhörande förbrukningsvaror samt service genom ett globalt nätverk. 
Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet i gruvor ovan och under jord, infrastruktur, 
anläggningsarbeten, brunnsborrning samt markarbeten. De viktigaste enheterna för produktutveckling och 
tillverkning ligger i Sverige, USA, Kanada, Kina och Indien. 
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