
 

 

 

 
 

PRESSRELEASE 
Sollentuna, Huhtikuu 26, 2017 

 
 
Steelwrist kertoo strategisesta yhteistyöstä Tiltman ApS kanssa 
minikoneiden kallistuvien liittimien myynnistä 
 
Kansainvälisessä tuotteiden julkistamistilaisuudessa 26. helmikuuta Sollentunassa, 
Ruotsissa. Steelwrist kertoo strategisesta yhteistyöstä Tiltman ApS:n Tanskalaisen 
minikoneiden kallistuvien liittimien valmistajan kanssa. 
 
Helmikuussa 2017 Steelwrist toi markkinoille Powertiltin yhdessä Powertilt/Helac kanssa 
vastauksena markkinoiden kysyntään vahvalle ratkaisulle jossa on Steelwristin Front Pin 
Lock -turvalukitus. Powertilttien toimitukset ovat jo alkaneet. 
 
Monet asiakkaat haluavat saada lisää tehoa myös pienimpiin kaivukoneisiin, alle 3 tonnia, 
vahvalla kallistustoiminnolla. Tiltman -tuote on erittäin sopiva ja siinä on S30 liittimet 
(S30/150 ja S30/180) kuten myös S40. Kallistuva liitin on saatavana mekaanisella tai 
hydraulisella lukitustoiminolla. Siinä missä Powertiltti käyttää kallistusmoottoria Tiltman 
kallistuvassa liittimessä on kaksi kompaktia sylinteriä, joilla saavutetaan painoetua. 
 
Tiltman on todella kompakti ja kevyt kallistuva liitin. Sen on kehittänyt Torben Ulriksen ja sen 
valmistaa Tiltman AsP:n oma tehdas Aarhusin lähellä Tanskassa. 
 
Olemme todella ylpeitä voidessamme esitellä kallistuvan liittimen myös hyvin pieniin 
kaivukoneisiin alkaen 700 kilosta. Kun vertailimme tarjolla olevia vaihtoehtoja markkinoilla, oli 
luonnollista valita alkuperäinen Torbenin kehittämä tuote. Torben on tehnyt mahtavaa työtä 
tuodessaan tuotteen markkinoille. Nyt me uskomme nopeuttavamme markkinoiden 
valloitusta tarjoamalla tuotteen Steelwrist merkkisenä kansanvälisille markkinoille", sanoo 
Stefan Stockhaus, Steelwristin toimitusjohtaja. 
 
Steelwrist tarjoaa kallistuvat liittimet Steelwrist merkkisinä kaikilla markkinoilla, joilla 
Steelwrist toimii. 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 
"Esittelin idean vuonna 2007 ja saimme paras keksintö palkinnon Alexander Foss 
teollisuussäätiöltä jo vuonna 2008. Nyt, 10 vuotta myöhemmin, tuote on hyväksytty 
markkinoilla ja me kasvamme nopeammin, kuin koskaan aiemmin. Olemme kehittämässä 
tuotanto tilojamme ja uusi tehdas on kesän 2017 jälkeen riittävästi varusteltu kasvavien 
tuotantomäärien tarpeisiin. 
 
  
Deliveries of the Steelwrist tilt-units will start in June 2017 and the product will first be 
displayed at the MaskinExpo fair in Stockholm, May 18-20, 2017. Olemme ylpeitä 
yhteistyöstä Steelwriistin kanssa. Keskittyminen laatuun ja perusarvoina asiakaslähtöisyys, 
nopeus ja yksinkertaisuus sopivat hyvin meidän arvoihimme", sanoo Torben Ulriksen, 
Tiltman ApS:n perustaja ja omistaja. Steelwrist -kallistuvien liittimien toimitukset alkavat 
kesäkuussa 2017 ja tuote esitellään ensimmäisen kerran MaskinExpo -messuilla 
Tukholmassa 18-20 toukokuuta 2017. 
  
Saadaksesi lisätietoja, ota yhteyttä: 
  

Stefan Stockhaus 
CEO 
Steelwrist AB 
 
stefan.stockhaus@steelwrist.com 
+46 709981321 

Torben Ulriksen 
Founder and owner 
Tiltman ApS 
 
tu@tiltman.dk 
+45 26 11 01 17  

 
 
Steelwrististä 
Steelwrist on tällä hetkellä nopeiten kasvava rototilttien ja pikaliittimien valmistaja maailmassa. 
Steelwristillä on tavoitteena vahvat ja nykyaikaiset tuotteet yhdistettynä nopeaan huoltoon. Tätä 
arvostaa kasvava määrä asiakkaita. 
 
Löydät lisätietoja Steelwrististä osoitteesta steelwrist.fi 
 
About Tiltman 
Tiltman is a quality product developed and produced exclusively in Denmark and specifically tailored to compact 
hydraulic excavators. Contractors, landscape gardeners, and others who use compact excavators as a natural 
part of their working day will benefit from enhanced efficiency and time saved on each individual job. 
  
For more information about Tiltman, visit tiltman.dk 
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