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Engcon firar 30 år – tiltrotatorns resa från
garaget i lilla svenska byn Lidsjöberg, till
centrala Manhattan
När Stig Engström för första gången kom i kontakt med ett snabbfäste för
grävmaskiner som kunde snurra och vippa insåg han direkt att produkten
skulle förändra den grävande världen. 1990 bildade han företaget Engcon och
30 år senare omsätter Stig Engströms livsverk över en miljard svenska kronor,
är världsledande och bolagets produkter återfinns i världens alla hörn.
Engcon – ”Engström Construction” – fyller 30 år i år. Allt började i Stig
Engströms egna garage i den lilla hembyn Lidsjöberg, 70 km nordväst om

Strömsund i norra Sverige. Där byggde Engström själv olika prototyper, som
sedan testades på lokala entreprenörer. Även om han själv var övertygad om
att det fanns en enorm potential i produkten, var det en hård resa att
övertyga andra om det och få konceptet att fungera.
– Det var en otroligt tuff start med såväl tekniska som ekonomiska
motgångar. Inledningsvis genomförde jag stora tekniska justeringar på
produkten och var helt beroende av att få testa produkten i skarp läge ute
hos entreprenörer. Det var en del tekniskt strul samtidigt som jag behövde få
in kapital. Efter några år började produkten fungera bättre och allt fler
innovativa entreprenörer upptäckte vilken revolution tiltrotatorn var och tack
vare deras stöd och tålamod är vi där vi är idag, säger Stig Engström.
Huvudkontoret, fabriken, det svenska säljbolaget och det mesta av de
administrativa funktionerna är fortfarande placerade i Strömsund och
kommer så förbli, enligt Stig Engström, som har ett stort lokalt hjärta. Men
idag har Engcon ytterligare en fabrik i Polen och säljbolag i Finland,
Danmark, England, Holland, Belgien, Frankrike, Tyskland, USA, samt
Australien och det planeras att starta upp försäljning i Korea under våren.
Övriga marknader i världen till exempel; Österrike, Schweiz, Baltikum,
Spanien och Italien bearbetas av vårt internationella säljbolag.
– Nu håller vi precis på att avsluta en större affär med leverans till centrala
Manhattan. För 30 år sedan kunde jag knappast drömma om att jag skulle ha
ett bolag som omsatte över en miljard kronor med över 300 anställda i mer
än tio länder, säger Stig Engström.
Själva 30-årsfirandet kommer märkas genom olika aktiviteter under året. Det
kommer märkas på Conexpo – Conagg i Las Vegas under mars och
på Svenska Maskinmässan i juni. Själva firandet sker den 9 juli, då Engcon
bjuder hela orten Strömsunds invånare på en show, samt den 10 juli är det
öppet hus på fabriken med rundvisning, aktiviteter, tårta, filmvisning och tal.
– Nu ser vi fram emot de kommande 30 åren! Vem vet vilken plats våra
tilrotatorer snurrar på då? avslutar Stig Engström och ler.
Under 2020 kommer en video om Engcon 30 år att släppas på Youtube. Se
videoteaser här:

Se YouTube-videon här

engcon är världsledande tillverkare av tiltrotatorer (grävmaskinens handled) och
tillhörande redskap som ökar grävmaskiners flexibilitet, precision och säkerhet.
Med kunskap, engagemang och hög servicenivå skapar vi framgång för våra
kunder.
engcon är en större koncern bestående av moderbolaget engcon Holding AB med
säte i Strömsund, Sverige och utöver det ansvarar 9 säljbolag för försäljningen i
sina respektive marknader Sverige, Norge, Finland, Danmark, England, Tyskland,
Frankrike, Nederländerna och Nordamerika (USA och Kanada) och för övriga
marknader ansvarar engcon International. engcon-gruppen omsatte 2018 ca 1200
Msek med ca: 250 anställda. engcon grundades 1990. www.engcon.com
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