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Conexpo Steelwrist tarjoaa kävijöille mahdollisuuden tavata kasvava Pohjois -Amerikan
joukkue ja kokea mielenosoituksia siitä, kuinka Tiltrotator ja SQ: n täysin automaattinen
nopea kytkentäjärjestelmä lisäävät kaivinkoneen tehokkuutta. Interaktiivisella
osastollamme kävijät voivat tutustua tuoteuutuuksiin ensimmäisten joukossa.
Steelwristin tuotteita on nähtävillä myös monien tunnettujen kaivinkonevalmistajien
osastoilla. Steelwristin SQ on korkealuokkainen täysautomaattinen öljylinjojen
kytkentäteknologia, mitä käytetään pikakiinnikkeissä ja kauhanpyörittäjissä kun
kytketään hydraulisia työkaluja.

Steelwristin osasto: F8726

Steelwristin paikallinen osasto valmiina tukemaan kasvua Pohjois-Amerikassa

Steelwrist rantautui Pohjois-Amerikan markkinoille Conexpossa 2017, ja on tänään nopeiten
kasvava kauhanpyörittäjien toimittaja. Kokenut Steelwristin Christian Yanes, VP Sales Region
Americas, on viettänyt edelliset kuusi vuotta rakentaen Pohjois-Amerikan tiimiä, jonka päämaja
on Berlinissä, Connecticutissa. Kauhanpyörittäjien ja täysautomaattisten pikakiinnikkeiden
myynnin nopea kehitys edesauttoi Steelwristiä rakentamaan asiakaslähtöisen organisaation
tukemaan asiakkaita, jälleenmyyjiä ja OEM-kumppaneita. Steelwristin tuotteita varastoidaan
Pohjois-Amerikan toimipaikkaan varmistaaksemme nopeat toimitusajat.

Conexpon jälkeen Christian Yanes palaa takaisin tehtaalle Ruotsiin. Hän vaihtaa rooleja
Richard Aulinin kanssa, joka on VP Sales Region EMEA. Richard on ollut Steelwristillä
vuodesta 2018 ja omaa vankan kokemuksen rakennuskonekaupasta jo entuudestaan.
Richard perheineen siirtyy Berliiniin, Connecticutiin ja ottaa Steelwristin Pohjois-Amerikan
toimintojen vetovastuun.

"Olemme erittäin tyytyväisiä Richardin ottaessa johdon Amerkoiden toiminnoista. Hänen
kokemuksensa ja myynnillinen asenteensa edesauttaa kasvun jatkumista. Olen kiitollinen
Christianin työpanoksesta ja tiimin työstä liiketoimintojen pohjien luonnissa
Pohjois-Amerikassa", sanoo Stefan Stockhaus, Steelwristin toimitusjohtaja.



Interaktiivinen työnäytös näyttää miten Steelwrist luo tehokkuutta maansiirtoon

Steelwristin Conexpon osaston kohokohta on työnäytös kahdella kaivinkoneella, joissa
molemmissa on SQ60 täysautomaattinen pikakiinnike ja X18 kauhanpyörittäjä. Näytös
käynnistyy tasatunnein 10.00 alkaen. Koneet käyttävät samoja työkaluja, hydraulisia sekä
"tavallisia". Kun koneet on varustettu Steelwristin SQ-teknologialla, kuljettaja voi vaihtaa
hydraulisia työkaluja, kuten vasaran, pulveroijan, leikkurin, kouran tai mekaanisten työkaljuen
välillä - poistumatta hytistä!

"Työnäytöksemme Conexpossa on todellakin pakko nähdä. Tulette kokemaan miten
Steelwristin kehittämät ratkaisut tuovat lisäarvoa ja muuttavat kaivinkoneen monitoimilaitteeksi",
kertoo Stefan Stockhaus, Steelwristin toimitusjohtaja.

Steelwristin tuotteita esillä joka puolella Conexpossa

Urakoijat kautta Amerikan haluavat lisätä tuottavuutta ja monipuolisuuttaan. Siksi
kauhanpyörittäjien markkinaosuus kasvaa nopeasti. Edellisen kolmen vuoden aikana Steelwrist
on nähnyt kauhanpyörittäjien markkinoiden vankan kasvun. Tämä tuo mukanaan lisääntyvän
kiinnostuksen kaivinkonevalmistajilta esitellä myös Steelwristin tuotteita jotka lisäävät
tehokkuutta. Conexpossa messukävijälle tarjotaan laaja kattaus Steelwristin tuotteita, myös
monien valmistajien osastoilla ympäri aluetta.

"Se että Steelwristin tuotteita on nähtävillä eri puolilla Conexpoa, usean valmistajan
kaivinkoneissa kertoo sen, että tuotteemme tekevät minkä lupaavat, tehostavat kaivinkoneiden
tuottavuutta", kertoo Stefan Stockhaus, Steelwristin toimitusjohtaja.

Steelwristin tuotteita löydät seuraavilta osastoilta:

Case Construction Equipment – W40800
Develon – F9153
Hidromek – F8615
Hitachi Construction Machinery – F8813
Kobelco – F9453
Link-Belt Excavators – F9227
Sunward – F8841
Volvo Construction Equipment – F8926

Steelwristin lähettiläät vievät viestiä eteenpäin ja lisäävät tuottavuuden kiinnostusta

2021 lopussa Steelwrist käynnisti lähettiläs-ohjelman ja alkoi vastaanottamaan hakemuksia
tuotteidemme käyttäjiltä ympäri maailman. Vaikutus oli tajunnanräjäyttävä ja moni täytti
hakemuksen Steelwristin lähettilääksi. Ensimmäisellä kierroksella lähes 30 käyttäjää
kymmenestä maasta tuli valituksi.



Lähettiläitä yhdistää se että he käyttävät Steelwristin tuotteita sekä yhtä tai useampaa
sosiaalisen median alustaa. Lähettiäiden avulla voimme nähdä miten erilaiset työt tehdään eri
puolilla maailmaa ja miten Steelwristin tuotteet lisäävät tuottavuutta.

"Monissa maissa kauhanpyörittäjien markkinaosuus on vielä pieni, mutta Steelwristin
lähettiläiden avulla kiinnostus tuotteisiimme kasvaa ja saamme paljon arvokasta
käyttäjapalautetta", kertoo Stefan Stockhaus, Steelwristin toimittusjohtaja.

Steelwrist laajentaa mallistoaan Open-S standardiin kuuluvilla täysautomaattisilla,
korkeavirtausominaisuuksilla varustetuilla SQ50 pikakiinnikkeillä ja -kauhanpyörittäjillä

Uusi tuoteryhmä SQ50 pikakiinnikkeitä ja kauhanpyörittäjiä 7-13t kaivinkoneille. Steelwrist SQ
on korkealuokkainen täysautomaattinen öljyliitin teknologia, jota käytetään pikakiinnikkeissä ja
kauhanpyörittäjissä kytkemään hydrauliset työkalut. Ylivertaiset virtausominaisuudet ja
kilpailukykyinen rakennekorkeus ja paino ovat SQ50:n merkittäviä etuja. SQ50 täyttää Open-S,
täysautomaattisten pikakiinnikeiden standardin vaatimukset.

X12 ja X14 kauhanpyörittäjät saivat uuden yläkiinnikkeen ja modulaarisen työkalukiinnikkeen,
mikä on mahdollista päivittää S50:stä SQ50:n myös jälkikäteen.

SQ ylä- tai alakiinnikkeessä mahdollistaa nopean vaihdon kauhanpyörittäjän ja muiden
työlaitteiden välillä. Käyttämällä SQ:ta, kauhanpyörittäjän työkalut voidaan tehdä
kustannustehokkaammin kun erillistä pyöritysominaisuutta ei tarvita.

SQ50:n myötä Qplus-teknologia päivitettiin uudelle tasolle lisäämällä 20 prosenttia
hydraulivirtausta, mikä mahdollistaa tehokkaamman työn myös tässä koneluokassa.

"Esitellessämme SQ50 pikakiinnikkeet ja kauhanpyörittäjät muutamme pelin täysin toiseksi
kasvavassa 10t painoluokassa. 120 litraa minuutissa matalalla vastapaineella. Tämä
mahdollistaa tehokkaiden lisälaitteiden käytön myös keskikokoisissa kaivinkoneissa", kertoo
Stefan Stockhaus, Steelwristin toimitusjohtaja.

Open-S yhteensopivat SQ-tuotteet vastaavat purkualan kysyntään

Steelwristin täysautomaattisten pikakiinnikkeiden valikoima kattaa jopa 70t kaivinkoneet.
Viimeisin lisäys SQ-tuoteperheeseen on SQ90 pikakiinnike. Myöskin nähtävillä Conexpossa.

Kaikki Steelwristin SQ-tuotteet kuuluvat teolliseen kaivinkoneiden täysautomaattisten
pikakiinnikkeiden Open-S standardiin. Open-S standardin kunnianhimoinen tavoite on antaa
käyttäjille vapaus yhdistellä eri valmistajien tuotteita, jotka kuuluvat standardiin. Yleinen
standardi helpottaa valmistajia kehittämään tuotteitaan, silti tarjoten asiakkaille täyden
yhteensopivuuden.



"Globaali Open-S standardi palvelee teollisuutta ja kaivinkoneen omistajaa. Se antaa
omistajalle vapauden valita ja valmistajille mahdollisuuden keskittyä parantelemaan
tuotteitaan", kertoo Stefan Stockhaus, Steelwristin toimitusjohtaja.

Steelwrist laajentaa kauhapyörittäjätarjontaansa X02:lla, 2,5t kaivikoneluokkaan

Kauhanpyörittäjiä asennetaan entistä enemmän myös pienempiin kaivinkoneisiin. Steelwrist
vastaa tähän esittelemällä uuden X02:n. Kauhanpyörittäjä 1,5-2,5t kaivinkoneille. X02 tuo
mukanaan myös täyden valikoiman työlaitteita täydentämään myös pienten kaivureiden
tehokkuutta. X02 esiteltiin ensimmäisen kerran Baumassa, Münchenissä syyskuussa 2022 ja
saapuu nyt Amerikkaan.

X02 asettuu TCX-kallistuvan liittimen ja 2,5-4t koneille tarkoitetun X04:n väliin. Tälläkin kertaa
X02 on täysin valettu tuote markkinoiden parhaalla lujuus-painosuhteella ja matalalla
rakennekorkeudella.

Optimoitu valikoima työlaitteita
X02 tuo mukanaan täyden valikoiman työlaitteita S30 kokoluokassa. Steelwrist tarjoaa mm.
luiska-, kuokka-, kaapeli ja ojakauhat, asfalttileikkurin ja routapiikin. Yleiskoura lisättiin myös
X02:n valikoimaan syksyllä 2022. Tämä tekee kaivinkoneesta todellisen monitoimikoneen jolla
suorituu monista töistä.

"X02:n ansiosta valikoimamme on täydellinen myös alle 2,5t koneille. X02 on fantastinen
yhdistelmä innovaatioita ja lujuutta. Juuri mitä asiakkaat ovat odottaneet", kertoo Stefan
Stockhaus, Steelwristin toimitusjohtaja.
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Steelwrististä
Steelwrist on tällä hetkellä maailmanlaajuinen tiltrotaattoreiden ja pikakiinnikkeiden valmistaja. Steelwristillä on
tavoitteena kestävät ja nykyaikaiset tuotteet yhdistettynä nopeaan huoltoon. Tätä arvostaa kasvava määrä
asiakkaitamme. Löydät lisätietoja Steelwrististä osoitteesta steelwrist.com.


