
	

	

	

PRESSEMEDELSE 

Sollentuna, 2017-04-18 

Steelwrist bygger egen organisation i Danmark 
 
 
Steelwrist har leveret tiltrotatorer og hurtigskifter til det danske marked siden 2010 og 
mængden er nu vokset til at en lokal organisation er nødvendig, for at tage det næste 
skridt i den planlagte udvidelse. 
 
Ronnie Johansen, med en stærk baggrund i entreprenørbranchen, har fået stillingen 
som Key Account Manager Danmark fra og med marts 2017. 
I forbindelse med Ronnie begynder, overtager han ansvaret for salget af Steelwrist 
produkter fra den tidligere distributør Ankerløkken. 
 
"Vi har længe ledt efter en virkelig god Key Account Manager til Danmark, der forstår 
både support og salg, og det føles godt, at vi nu kan gå videre med arbejdet omkring 
vores forhandlere, med en mand på stedet." Siger Stefan Stockhaus, Steelwrist 
direktør. 
 
"Jes Jacobsen, ejer af Ankerløkken, som har gjort et godt stykke arbejde i det 
danske marked, vil i første omgang hjælpe med overdragelsen af ansvaret til 
Steelwrist, og være tilgængelig for vores danske kunder i en overdragelses periode," 
siger Stefan Stockhaus videre. 
 
"Vi er glade for at bygge videre på det Ankerløkken har begyndt i Danmark, især med 
den hastige teknologiske udvikling som er i gang. Steelwrist er kommet en lang vej 
med sikkerhedsfunktionerne på redskabsophæng og tiltrotatorer, der bliver en stadig 
vigtigere del i Danmark, "siger Ronnie Johansen, nyudnævnt key account manager 
for Steelwrist Danmark. 
 
Ronnie er lettest at nå på telefon +45517030 06 eller via e-mail på 
ronnie.johansen@steelwrist.com  
 
For yderligere information, kontakt venligst: 
 
Anders Barreng 
Salgsdirektør 
 
Steelwrist AB      Direkte +46 (0) 8 626 07 24 
Bäckvägen 18      Mobil +46 (0) 70 998 13 24 
SE-192 54 Sollentuna     www.steelwrist.com 
 
 
Hvis Steelwrist: Steelwrist AB markesfører, udvikler og producerer tiltrotatorer og hurtigskifter. 
Steelwrist avancerede styring XControl og ergonomiske joysticks er førende på markedet. Steelwrist 
tilbyder skovle som er optimerede til tiltrotatorer. Steelwrist er et svensk privatejet selskab med 
hovedkontor og produktion i Sollentuna, nord for Stockholm. 
	


