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Epirocs Control Tower 
 – i frontlinjen för gruvdigitalisering

Epiroc visar vägen för batteridrift

Control Tower invigdes vid vår anläggning i Örebro under 
2018. Här demonstrerar vi de allra senaste lösningarna inom 
automation och informationshantering för den digitala och 
uppkopplade gruvan. Det är också en samarbetsplats för våra 
kunder och partners där vi tillsammans kan utveckla lösningar 
som gör gruv- och anläggningsverksamheter mer produktiva, 
effektiva och säkra.

Under 2018 lanserade vi vår andra generation av batteridrivna 
maskiner; lastare på 14 respektive 18 ton, en 42-tons truck och 
en serie medelstora borriggar för ortdrivning, produktionsbor-
rning och bergförstärkning. Vår vision är att erbjuda ett komplett 
sortiment batteridrivna underjordsmaskiner som ska skapa en 
fossilfri gruvmiljö.

Våra kunder och tillämpningar

Gruvbrytning
Gruvindustrin står för cirka 73% av vår verksamhet.
Tillämpningarna inkluderar produktions- och 
utvecklingsarbete för både underjordsgruvor och 
dagbrott samt mineralprospektering.

Infrastruktur
Infrastrukturtillämpningar utgör cirka 27% av vår 
verksamhet.  Tillämpningarna inkluderar spräng-
hålsborrning för tunneldrivning vid väg-, järnvägs- 
och dammbyggen, ballastproduktion och annat 
anläggningsarbete, demolering av byggnader, 
broar och industrianläggningar samt andra borrn-
ingstillämpningar. 

Våra segment

Equipment & Service 
Segmentet Equipment & Service erbjuder bergborrutrustning, 
utrustning för mekanisk bergbrytning, bergförstärkning, 
lastning och transport, ventilationssystem, utrustning för 
prospekteringsborrning, utrustning för borrning efter vatten, 
olja och gas samt relaterade reservdelar och service. 

Divisioner

Tools & Attachments 
Segmentet Tools & Attachments tillhandahåller bergborrverktyg 
och hydrauliska verktyg som fästs på maskiner och huvudsakligen 
används för borrning, demolering, återvinning och bergbrytning. 
Segmentet erbjuder också relaterad service och reservdelar

Divisioner

Uppskattad exponering baserad på 
orderingången under 2018

  Guld, 21%
  Nickel, bly, 9%
 Platina, 4%
  Zink, 2%

   Koppar, 17%
  Järn, 5%
  Kol, 3%
 Övriga, 12%

Intäkter per 
segment

  Equipment & Service
  Tools & Attachments

25%

75%Prestationer förenar oss, innovation inspirerar oss 
och engagemang driver oss att fortsätta framåt. 
Du kan räkna med att Epiroc levererar de lösningar 
som du behöver för att lyckas i dag och tekniken 
för att leda i morgon. 
epiroc.com

United in performance.
Inspired by innovation.
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Detta är Epiroc
Epiroc är en ledande global produktivitetspartner till gruv- och 
infrastrukturindustrin. Med hjälp av banbrytande teknologi 
utvecklar och producerar vi innovativa, säkra och hållbara  
borriggar samt utrustning och verktyg för bergbrytning och 
anläggningsverksamhet. Vi tillhandahåller också service och 
lösningar för automation och interoperabilitet i världsklass.

Vi har en stark verksamhetsmodell som känne tecknas av fokus 
på innovation, en stark och motståndskraftig serviceverksam-
het och en flexibel och decentraliserad organisation. Vi verkar i 
en föränderlig värld med ambitionen att vara ledande inom 
automation, interoperabilitet och fossilfri verksamhet. 

Vi är ett nystartat företag med 145 år på nacken – ett dynamiskt 
nytt företag, men med dokumenterad expertis och erfarenhet. 
Epiroc betyder vid eller på berg och har rötter i grekiska och 
latin. Namnet avspeglar vår kärnverksamhet, vår närhet till 
kunderna och styrkan i våra partnersamarbeten. 
 
Epiroc har sitt säte i Stockholm, hade intäkter på 38 miljarder 
kronor under 2018, och har över 14 000 passionerade 
medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i över 
150 länder. Mer information finns på www.epirocgroup.com/se.

Epiroc ingick i Atlas Copco-koncernen, grundad 
1873, fram till den 18 juni 2018 då Epiroc delades 
ut till aktieägarna i Atlas Copco och noterades 
på Nasdaq Stockholm.
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Våra värderingar

Innovation är en viktig egenskap hos Epiroc. Vi är 
 kreativa, entreprenöriella och försöker ständigt bli bättre på 
allt vi gör. Vår innovativa anda är en del av vilka vi är och en 
nyckel till att nå våra mål.

Vi är engagerade i att möta och överträffa våra  kunders 
förväntningar på partnerskap och produktivitet. Vi strävar all-
tid efter att förstå våra kunders behov, och att vinna deras för-
troende genom branschledande  kvalitet och tillförlitlighet.

Vi tror på ett nära samarbete med kunder, affärs-
partners, kollegor och andra intressenter. Vår arbets kultur är 
service- och handlingsinriktad, med en  tydlig hängivenhet 
gentemot våra kunder.

Vår strategi

Epirocs målsättning är att vara den ledande globala produktivi-
tetspartnern och att leverera lönsam tillväxt. Vår strategi fokuserar 
på fem områden för att uppnå denna målsättning – Innovation och 
expertis, Säkerhet och hållbarhet, Närvaro och penetration, Effekti-
vitet i verksamhet och service samt Människor och ledarskap.

Innovation och expertis
Vi utvecklar kontinuerligt produkter och lösningar som 
adresserar kundernas viktigaste utmaningar, till exempel för-
bättrad långsiktig produktivitet, säkerhet och hållbarhet.

Säkerhet och hållbarhet
Genom att utveckla säkra och miljöeffektiva produkter och 
lösningar kan vi hjälpa våra kunder att minska sin miljöpåver-
kan och förbättra säkerheten i deras verksamheter. 

Närvaro och penetration
Målet är att utöka vår ledande ställning inom verksam-
hetskritiska tillämpningar genom ett ökat kundsamarbete 
och ny teknik. 

Effektivitet i verk samhet och service
Vi ökar vår flexibilitet genom att ha en skalbar och resursef-
fektiv produktion, och stärker motståndskraften genom att 
utöka eftermarknadsverksamheten.

Människor och ledarskap
Samarbete och stimulerande uppgifter inspirerar vår per-
sonal att utvecklas. 

Våra medarbetare är hårt arbetande, nyfikna, passionerade och moti-
verade. Personal med talang och begåvning är av största vikt för att 
genomföra vår strategi. Vi uppmuntrar våra medarbetare att ta ansvar 
för sin egen utveckling och karriär och, med stöd från sina chefer, 
att anta nya utmaningar och ständigt utvecklas. Vi har ett långsiktigt 
perspektiv på rekrytering för att förvissa oss om att vi har rätt expertis 
och ledarskap. Epiroc ser mångfald som en nyckel för att främja nya 
idéer och innovativa lösningar.

Vi bidrar till samhället och miljön 
• Vårt åtagande för tillväxt och lönsamhet tar också hänsyn till de 

ekonomiska, miljömässiga och sociala effekterna av vår verksamhet. 

• Vi strävar efter att vara en bra och pålitlig samhällsmedborgare som 
följer lagarna och deras andemening i de länder där vi är verksamma. 
Som en del av detta ska alla produkter och tjänster utvärderas ur 
kvalitets-, säkerhets-, hälso- och miljösynpunkt. 

• Våra produkter utvecklas för att möta våra kunders ökade efter-
frågan på lösningar som minskar deras miljöpåverkan och förbättrar 
medarbetarnas säkerhet och hälsa. Genom att hjälpa våra kunder att 
minska sina hållbarhetsrisker och deras miljöpåverkan på ett kost-
nadseffektivt sätt, kan vi tillsammans möta dagens efterfrågan utan 
att äventyra kommande generationers framtida behov. 

• Vi har åtagit oss att ta itu med och integrera mänskliga rättigheter i 
hela vår verksamhet, i enlighet med FN:s vägledande principer för 
företag och mänskliga rättigheter (UNGP). 

• Vatten åt Alla är vårt huvudsakliga samhällsengagemang.
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Geografisk fördelning av intäkter


