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Sollentuna, 12 december 2017 
 

 
Steelwrist gaat haar produktiecapaciteit verdubbelen en op 
hetzelfde moment verhuizen naar Rosersberg Zweden dicht bij 
Stockholm Arlanda Airport 
 
Steelwrist is vandaag Zweden’s snelstgoeiend produktiebedrijf met een omzet boven de 100 MSEK 
volgens “Dagens Industri’s Gasell-competition 2017”. Een veelzeggende bevestiging voor al het harde 
werk van de innovatieve fabrikant. Steelwrist is ook ‘s-werelds snelst groeiende tiltrotator en 
snelwissel fabrikant ter wereld. Om deze sterke groei het hoofd te kunnen blijven bieden investeert 
Steelwrist in een volledig nieuwe geautomatiseerde productiefaciliteit terwijl vrijwel alle operaties 
worden verhuisd naar Rosersberg in 2018. 

 
Steelwrist verkoopt haar produkten vandaag de dag in meer dan 25 landen en heeft eigen vestigingen 
in Amerika, Zuid Korea, Engeland en Noorwegen. Daarnaast heft haar team uitgebreid in diverse 
Europese markten en heeft het haar product portfolio enorm uitgebreid in 2017. De vraag naar de 
Steelwrist produkten neemt enorm toe op vrijwel ieder continent. De gehele produktie en assemblage 
van de Steelwrist tiltrotators en snelwissels is momenteel gevestigd in Sollentuna, ten noorden van 
Stockholm. 

Om de sterke vraag te kunnen beantwoorden heeft Steelwrist een lase contract ondertekend met 
Prologis, een van de grootste eigenaren van industriële en logistieke lokaties. 

"Het nieuwe onderkomen is bijna drie keer zo groot en garandeert dat we de sterke groei kunnen 
voortzetten de komende jaren.” Zegt Stefan Stockhaus, CEO van Steelwrist. Tegelijkertijd wordt er 
een compleet nieuw bewerkingscentrum van het merk Mazak geïnstalleerd. Dit houdt in dat er zowel 
in Sollentuna als Rosersberg geproduceert kan worden gedurende 2018. 

"Met de laatste investeringen in onze produktiecapaciteit verdubbelt ons machinepark in een klap. Het 
is zelfs zo dat deze machines straks onbemand door kunnen werken wat betekent dat we 24/7 
operationeel kunnen zijn.” zegt Peter Dovrell, Production Vice President bij Steelwrist. 

"Deze beslissingen laten onze bevlogenheid en toewijding zien als het gaat om ons ultieme doel te 
bereiken. De beste zijn in het ontwikkelen, produceren en verkopen van uitrustingsstujkken die de 
efficiëntie van de graafmachine groter maken!” zegt Stefan Stockhaus, CEO van Steelwrist. 
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About Steelwrist 
Steelwrist is today the fastest growing manufacturer of tiltrotators and quick couplers in the world. A determined 
focus on robust and modern products, combined with fast service has been appreciated by an increasing number 
of customers. For more information about Steelwrist, please visit steelwrist.com  

 

 


