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Demarec og Steelwrist har underskrevet en samarbejdsaftale for SQ
fuldautomatiske hurtigskiftesystemer

Demarec og Steelwrist annoncerer et samarbejde for Steelwrist SQ fuldautomatiske
arbejdsredskabsadaptere til Demarec-produkter og SQ-hurtigskifte.

Den globale efterspørgsel efter fuldautomatiske skiftesystemer til gravemaskiner fortsætter
med at vokse i nedrivnings- og byggeindustrien. Steelwrist SQ-skifte er værdsat af kunder
for den øgede sikkerhed og evnen til at skifte hydraulisk drevne arbejdsredskaber på få
sekunder uden at forlade kabinen. Udvalget omfatter SQ60, SQ65, SQ70, SQ70/55, SQ80
og den nyligt introducerede SQ90, den hidtil største model. Steelwrist SQ-produkter følger
Open-S industristandarden for fuldautomatiske skifte til gravemaskiner.

Demarec er en af   de førende producenter af hydrauliske redskaber til nedrivnings- og
genbrugsindustrien. Med mere end 25 års erfaring i sektoren har Demarec haft succes med
at imødekomme markedets efterspørgsel med innovativ teknologi og ekspertise.

”Vi hos Demarec kender fordelene ved de fuldautomatiske skifte i kombination med vores
nedrivnings- og genbrugsudstyr som ingen anden. I de seneste år har udbud og
efterspørgsel på markedet for automatiske hurtigskiftesystemer undergået en væsentlig
ændring. I dag er flere leverandører af sådanne systemer aktive på markedet for at
imødekomme den konstant voksende efterspørgsel efter fuldautomatiske systemer. Som
specialist i fuldhydrauliske skifte har vi også startet dette samarbejde med Steelwrist”, siger
Marcel Vening, Managing Director Marketing and Sales hos Demarec.

"Ejere og operatører er virkelig begyndt at tilegne sig den fuldautomatiske skifteteknologi,
og i nedrivningsindustrien er det på vej mod et must i mange lande. Med Steelwrist SQ og
Qplus teknologien kan vi supportere Demarec organisationen direkte fra fabrikken.
Demarec med deres fokus på kvalitetsprodukter og support er et godt eksempel på en
udstyrsproducent, som vi er meget glade for at arbejde sammen med, siger Stefan
Stockhaus, CEO for Steelwrist AB.
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Om Steelwrist
Steelwrist er en global producent af tiltrotatorer, hurtigskifte og arbejdsværktøjer til gravemaskiner med
hovedsæde i Sverige. Et stigende antal kunder har værdsat et målrettet fokus på robuste og moderne produkter
kombineret med hurtig service. For mere information om Steelwrist, besøg steelwrist.com.

Om Demarec
Demarec er en af   de førende producenter af udstyr til nedrivnings- og genbrugsindustrien. Med mere end 25 års
erfaring i sektoren har Demarec haft succes med at imødekomme markedets efterspørgsel med innovativ
teknologi og ekspertise.


