
 

 

 

 

PRESSRELEASE 
Sollentuna,  April 26, 2017 

 
 
Steelwrist har förvärvat sin Engelska importör AgCon UK Ltd (nu 
Steelwrist UK) och expanderar med egen organisation till Sydkorea. 
 
Svenska tiltrotator och redskapstillverkaren Steelwrist fortsätter sin internationella expansion. 
På den internationella produktlanseringen den 26 April i Sollentuna kommunicerades att man 
förvärvat sin engelska importör AgCon UK Ltd. Med de nyöppnade dotterbolagen i USA och 
Korea samt egen personal i Danmark har Steelwrist idag egen organisation i tio länder och 
kontinuerlig försäljning i 22 länder.  
 
Svenska tiltrotator och redskapstillverkaren Steelwrist fortsätter sin internationella expansion. 
På den internationella produktlanseringen den 26 April i Sollentuna kommunicerades att man 
förvärvat sin engelska importör AgCon UK Ltd. Med det nyöppnade dotterbolagen i USA och 
Korea samt egen personal i Danmark har Steelwrist idag egen organisation i tio länder och 
kontinuerlig försäljning i 22 länder. Eftersom marknaden för tiltrotatorer fortsätter att växa, 
expanderar Steelwrist med egen organisation i strategiskt viktiga marknader. 
 
Åtta år efter den engelska introduktionen har Steelwrist förvärvat den Engelska importören 
AgCon UK Ltd. 
 
Relationen med AgCon går tillbaka till 2009 när Pat Bulcock anställdes som säljare på den 
engelska marknaden. Pat bestämde sig senare för att starta sitt eget bolag 2013, fortfarande 
med fokus på Steelwrist tiltrotatorer. Sedan dess har företaget vuxit och teamet består idag 
av sex personer som nu kommer tillbaka till Steelwrist-familjen. 
 
Pat Bulcock kommer även fortsättningsvis att VD för Steelwrist UK Ltd. 
 
"Pat och hans team har gjort ett fantastiskt jobb och han är känd som Mr. Tiltrotator på den 
engelska marknaden. Tack vare Pat har vi en mycket god position i England, Skottland och 
Wales med många nöjda kunder" säger Stefan Stockhaus, Steelwrist CEO. 
 
Svårigheten i England har varit att hitta tekniskt kunnig personal som kan installera 
tiltrotatorer på ett professionellt sätt. Det finns en enorm potential i marknaden och vi kan 
idag se att tiltrotatorförsäljningen lyfter. Den största fördelen att vara tillbaka i 
Steelwrist-familjen är det ger oss en större möjligheter att ytterligare bygga vårt nätverk av 

 

 



 

 

 

 

servicepartners och återförsäljare på den Engelska marknaden" säger Pat Bulcock, vd för 
Steelwrist UK Ltd. 
 
"Vi har ännu inte nått nivån i England där beställare förstått produktivitetshöjningen som nås 
när en tiltrotator monteras på en grävmaskin. Av någon anledning verkar det vara lägre fokus 
på produktivitet på den engelska marknaden än många andra marknader" Säger Stefan 
Stockhaus, Steelwrist vd. "Sydkorea har en nästan motsatt företagsstruktur jämfört med 
England. 
 
"Sydkorea har en nästan motsatt företagsstruktur jämfört med England. En mycket stor andel 
fåmaskinsägare, fastpris-avtal och en stor andel hjulgrävare gör Sydkorea mycket 
intressant", Stefan fortsätter Stockhaus. 
 
Junglae Cho har utnämnts till landchef i Sydkorea och ett lokalt kontor sätts nu upp.  
  
För mer information kontakta:  
 

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

Anders Barreng 
Sales Director 
Steelwrist AB 
anders.barreng@steelwrist.com 
+46 709981324 

   
 
Om Steelwrist 
Om Steelwrist. Steelwrist är idag den snabbast växande tillverkare av tiltrotatorer och snabbfästen i världen. Ett 
tydligt fokus på robusta och moderna produkter, kombinerat med snabb service har visat sig vara uppskattat av 
det ökande antalet kunder. 
  
För mer information om Steelwrist, besök steelwrist.se 
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