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PRODUKTNYHED

PRODUKTÆNDRINGER

Elpress MultiCrimp

Elpress optimerer produktudvalget

Unikt system til aluminiumspresning i 1300-systemet. Systemet er udviklet til 
lavspændingsopgaver (1 kV) og er tilpasset til nedgravede kabler. 
Antallet af dorne og matricer er reduceret fra tidligere 21 stk. (inklusive rund-
presning) til 3 stk. dorne og 3 stk. matricer til dornpresning af både runde og 
sektorformede Al-ledere i intervallet 50-240 mm².

Elpress' nye endemuffetang, PEB0110T18, er designet med høj kvalitet og ergonomi for brugeren. 
Med lille håndtagskraft og det gennemprøvede 2-komponent-håndtag får du god grebskomfort.
Ligesom de øvrige værktøjer i PEB-serien ligger værktøjet velafbalanceret i hånden og har et 
greb med høj friktion, som gør det muligt at bruge f.eks. et bord som støtte. PEB0110T18 er 
fordelagtig ved presning af længere muffer, fordi den er i stand til at presse endemuffer med en 
længde på op til 18 mm i en enkelt presning. PEB0110T kan presse endemuffer med en længde 
på op til 12 mm, og den roterbare bakke giver brugeren øget fleksibilitet, fordi både front- og 
sidefremføring kan foretages i et og samme værktøj. 
Endemuffetangen EEB0160 udgår og erstattes af den nye tang PEB0110T18 samt den eksiste-
rende tang PEB0110T. PEB0110T18 og PEB0110T kan presse endemuffer fra 0,14 til 10 mm² 
sammenlignet med EEB0160, som kunne klare endemuffer mellem 0,14 og 6 mm². 
Læs mere om produktændringerne på vores hjemmeside. 

Egenskaber 
 Kun 3 samlingssæt med isolering til areal 50-240 mm2

 Flere arealstørrelser kan presses med 3 forskellige muffer 

 Sikker sporbarhed med dornindprægning på muffen

 Reduceret antal dorne og matricer fra 21 stk. til 6 stk. 

 Reduceret antal forbindelser fra 7 stk. til 3 stk. (50-240 mm²)

 Runde og sektorformede ledere i samme muffe (uden behov for rundpresning af lederne) 

PEB0110T18
El-nr. 2997200898

PEB0110T
El-nr. 2997200885

KRTS udgår
– erstattes af KRFS
Elpress-rørkabelsko KRTS udgår

efter februar 2020 og erstattes af KRFS.

Sikrer, at brugeren udfører arbejdet korrekt



eknisk knowhow, effektivitet i 
produktionen og global tilste-
deværelse var nøglefaktorer for 

at kunne løse Imencos opgave. 
– Trods korte produktionstider lykke-

des det Elpress at udvikle en kundetil-
passet løsning, som vi er 100 procent 
tilfredse med, siger Pontus Ekstam, som 
er projektleder hos Imenco. 

 På WindEurope Offshore i København 
i december styrede Pontus Ekstam med 
faste skridt hen mod Elpress' stand. Det 
norske ingeniørfirma Imenco er respekte-
ret og værdsat inden for mange forskellige 
undervandsprojekter og er på globalt 
plan en af de vigtigste aktører i for-
bindelse med undervandskameraer. På 
Pontus' bord lå der en bestilling fra en 
kunde, som det ikke var lykkedes at fin-
de en løsning på internt. 

– Vi havde helt akut brug for at finde 
en samarbejdspartner til udvikling af 
en specialløsning til et stort offshore-
projekt i det nordlige Europa, fortæller 
han. 

Gennem Imencos eget varemærke, 
Imenco Corrosion Technology, havde 

Pontus tidligere været i kontakt med El-
press og kendte til det tilbud i System 
Elpress, som kaldes Consulting og bl.a. 
omfatter kundetilpassede løsninger til 
elektriske forbindelser. 

– Ud over bare at levere kabelsko og 
presseværktøj kan vi også tilbyde kom-
plette løsninger i form af forlængede 
fleksible forbindelser, f.eks. endestykker, 
som letter og effektiviserer kundens ar-
bejde. Det var den type løsning, Pontus 
efterspurgte, da vi sås i København – en 
forlænget forbindelse til montering un-
der vand – og Elpress kunne give Imen-

co muligheden for, i løbet af en måned, 
at fremstille et større volumen i Kina         
af sit færdige produkt, fortæller Sven 
Behring, produktchef for Globalt segment 
hos Elpress. 

Pontus Ekstam rejste tilbage til Nor-
ge, hvor Imenco har sin hovedafdeling. 

– Jeg forstod allerede på messen, at 
Sven og hans kolleger fik en god for-
nemmelse af, hvad vi havde brug for, og 
resten kunne vi nemt løse via telefonen 
fra vores kontorer, fortæller Pontus. 

Lykkeligt uvidende om den corona-
pandemi, som snart skulle lukke Kinas 
grænser, sigtede man imod at få det 
færdige produktvolumen ud af Kina in-
den det kinesiske nytår. 

– Til sidst kunne vi med hjælp fra El-
press levere den rigtige løsning i rette 
tid. Frem for alt er jeg glad for, at vi med 
Elpress har fundet en rigtig god sam-
arbejdspartner til denne type kundetil-
passede løsninger, og jeg er overbevist 
om, at vi får mange flere muligheder for 
at samarbejde i fremtiden, siger Pontus 
Ekstam. 
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"VI FIK 100 PROCENT KUNDETILPASNING"

Vi havde helt
akut brug for en

samarbejdspartner, der
kunne udvikle en 

specialløsning til et stort
offshore-projekt

PEB0110T18
El-nr. 2997200898



TAKKET VÆRE PERSONALET KAN
ELPRESS LEVERE HØJ KVALITET

llerede i 1992 blev Elpress certi-
ficeret i overensstemmelse med 
kvalitetsstandarden ISO 9001. 

– Vi fokuserer på hele tiden at udvikle 
os selv og vores kvalitetsmetoder for at 
opfylde og overgå vores kunders forvent-
ninger, fortæller Tobias Norlin, som er 
kvalitets- og miljøchef hos Elpress. 

 Selve ISO 9001-certificeringen er net-
op en bekræftelse af Elpress' systemati-
ske arbejde og et almindeligt anerkendt 
grundkrav i branchen.

– Arbejdet med kvaliteten er hele ti-
den i gang, og det er vigtigt ikke at slap-
pe af og stille sig tilfreds, siger Tobias 
Norlin, og understreger bestræbelsen på 
at udvikle vores metoder, hvor hver ene-
ste medarbejder er vigtig. Endvidere er 
stabile processer med tydelige forløb en 
nøglefaktor i kvalitetsarbejdet.

Gennem årene har han været med til 
at udvikle kvalitetsmetoder hos Elpress, 
hvor kommunikation er alfa og omega. 

– Når vi arbejder med kvalitetsfor-
bedringer eller håndterer en afvigelse, 
medfører det også, at vi skaber værdi for 
kunden. Uanset om arbejdet laves hos 
os eller vores leverandører, er det vigtigt, 
at vi alle medvirker og sammen finder 
langsigtede løsninger, så vi på den bed-
ste måde kan opfylde vores slutkunders 
forventninger. En god dialog er en vigtig 
forudsætning for at udvikle Elpress' ar-
bejde med kvalitet, mener han. 

 Daniel Tosin, som er kvalitetsingeniør 

hos Elpress, beskriver, hvordan dette ar-
bejde kan se ud i praksis. 

– En af de kvalitetsmetoder, som vi 
arbejder med, er 8D-princippet, hvori 
grundårsagsanalyse indgår, med korri-
gerende og forebyggende foranstaltnin-
ger. En effektiv metode, som vi arbejder 
med, for at finde grundårsagen, er de 
fem "hvorfor", der, præcis som det lyder, 
drejer sig om at stille spørgsmålet "hvor-
for" fem gange. Når vi er fremme ved 
spørgsmål nummer fem, er vi nået til 
bunds i problemet, mener Daniel Tosin.

Formålet er at finde den rigtige løs-
ning, så årsagen til fejlen ikke opstår 
igen, og der sker en permanent forbed-
ring af processen.

 Selvfølgelig arbejder Elpress også ope-
rativt strategisk med at udvikle forskelli-
ge metoder, så man på en effektiv måde 
kan eliminere risici i hver enkelt proces. 

 – I risikoanalysen tager vi hensyn til, 
hvad der kan gå galt, før fejlen opstår, 
samtidig med at vi ser på, hvilke for-
holdsregler vi kan tage i de enkelte pro-
cesser, forklarer Tobias Norlin. 

En høj kvalitetsbevidsthed blandt alle i 
Elpress' personale er den vigtigste faktor 
for Elpress' høje kvalitet, mener Daniel 
og Tobias.

– Det er takket være vores personale, 
at vi kan levere den høje kvalitet, som 
er blevet synonym med varemærket El-
press, fortsætter Tobias. 

Ud over forebyggende kvalitetsarbejde 

er slutkontrol af det færdige produkt en 
vigtig del af Elpress' arbejde.

Catharina Wallin er en af fire medar-
bejdere i afdelingen for slutkontrol af 
bimetalskabelsko. Her bøjetestes hver 
enkelt kabelsko cirka fem grader for at 
sikre, at sammenføjningen mellem de 
to materialer, kobber og aluminium, er 
i orden. Derudover udføres der en visuel 
kontrol af kabelskoen og en kontrol af, 
at alt stemmer overens med de 
kvalitetskrav, som er fastlagt for 
det pågældende produkt.

– Vores arbejde udføres med 
største præcision; vores kontro-
larbejde er et vigtigt led i kæden 
til vores kunder, siger Catharina 
Wallin.
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Catharina Wallin er en af fire 
medarbejdere i afdelingen for 
slutkontrol af bimetalskabelsko. 
Hver enkelt kabelsko bøjetestes 
ca. fem grader for at sikre, at 
sammenføjningen mellem de 
to materialer, kobber og alu-
minium, er i orden. Derudover 
foretages der en visuel kontrol 
af kabelskoen for at sikre, at 
alt stemmer overens med de 
kvalitetskrav, som er fastlagt for 
det pågældende produkt.Daniel Tosin, kvalitetsingeniør 

hos Elpress.

Et stanset E er kundens sikkerhed 
for, at produktet har gennemgået 
Elpress' kvalitetskontrol.
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På den sikre side
lpress anbefaler sine kunder re-
gelmæssigt at indsende presse-
værktøj og bakker til service og 

kalibrering. Det er også en fordel at regi-
strere sit værktøj på Elpress' hjemmeside. 

Roger Andersson er servicechef hos El-
press og kan kun se fordele ved en årlig 
service og kalibrering af presseværktøj og 
bakker. Det gælder alt fra håndværktøjs-
serien Miniforce til PS710-pumper, samt 
pressehoveder.

– Når vi kalibrerer et presseværktøj, 
får kunden en kalibreringsattest. Hvis 
brugeren f.eks. har udført en opgave i en 
transformerstation, og der efterfølgende 
opstår brand eller afbrydelse, kan man 
med denne attest dokumentere, at der 
er anvendt godkendte værktøjer og bak-
ker. Hvis alt andet er udført korrekt, bør 
man have ryggen fri, hvis der skulle opstå 
et stridsspørgsmål. Kalibreringsattesten 
gælder i et år, fortæller Roger. 

Uanset om dit værktøj anvendes sjæl-
dent eller meget ofte, er den årlige service 
en god idé, mener han. Hvis værktøjet 
anvendes ofte, bør man måske kalibrere 
to gange om året. Operatøren skal være 
opmærksom og forsigtig med sit værktøj 
og indsende det i tilfælde af lækage eller 
andre fejl.

– I servicen indgår udskiftning af slid-
dele som f.eks. olie og tætninger, som 
udtørrer, uanset om du bruger dit værktøj 
meget eller lidt. Det handler alt sammen 
om at være på den sikre side. Service er en 
del af vores System Elpress og er således 
en forudsætning for en sikker forbindelse, 
mener Roger. 

I displayet på PVX1300/PVX611 får du 
en meddelelse, når det er tid til service. 

I de ældre PVL1300/PVL611 findes der 
en LED-lampe, som giver alarm, når det er 
tid til service.

– En anden måde er, at registrere sit 
værktøj på vores hjemmeside.

Den, der registrerer sit værktøj, får des-
uden garantien forlænget med et år. Det 
gælder de håndholdte, hydrauliske værk-
tøjer som f.eks. PVX1300/PVX611. I prak-
sis drejer det sig altså om at forlænge 
værktøjets levetid, fortsætter Roger. 

Elpress har i dag servicepartnere i Tysk-
land, England, USA, Norge og Finland, 
samt i Indien og Australien. Derudover 
udføres service også via et 
datterselskab i Kina. 

– Vi er hele tiden på udkig 
efter nye, dygtige service-
partnere, og lige nu leder vi 
efter en passende kandidat 
i Sydamerika, siger Roger. 

ETobias Norlin, kvalitets- 
og miljøchef hos Elpress. 

Elpress' serviceafdeling har for nylig fået nye 
arbejdsstationer med forbedret belysning.



NUMMER 1 2020

SIDE 6

SATSNING FOR AT BEHOLDE POSITIONEN
INDEN FOR FORBINDELSESTEKNIK

ed lederskab følger som be-
kendt ofte personaleansvar, og 
som teknikchef hos Elpress er 

netop bemandingen et kritisk spørgsmål 
og noget, som tager en hel del af Peter 
Larssons tid. 

– Det er en cadeau til Elpress, at man-
ge ansatte vælger at blive her så længe; 
samtidig har vi i dag en ganske høj gen-
nemsnitsalder og står over for et genera-
tionsskifte, hvilket kræver, at vi må sat-
se, for at bevare vores position inden for 
det tekniske område, forbindelsesteknik, 
mener Peter. 

Ud over samarbejdet i Höga Kusten 
Industrigrupp (HKIG), hvor regionens fø-
rende teknikvirksomheder samarbejder 
om kompetenceforsyning, forskning og 
udvikling, har Elpress også udviklet sit 
eget trainee-program. 

– Det er stillinger, som vi opslår blandt 
vores egne ansatte; en mulighed for at 
gøre karriere internt. Med andre ord får 
vi ansøgere, som allerede kender hoved-
aktiviteterne, som vil udvikle sig, og som 
føler sig klar til at tage et nyt skridt inden 
for virksomheden. Det er personer, vi al-
lerede kender, og mange af dem er des-
uden født og opvokset i regionen; noget, 

som vi ser spiller en rolle for, hvor længe 
en ansat bliver hos Elpress. Hvis man an-
sætter nogen udefra, ser udfordringerne 
anderledes ud. Der drejer det sig om at 
få folk til at blive, mener Peter. 

 Det ambitiøse trainee-program er 
med årene blevet vældigt populært in-
ternt. 

– Denne type rekrutteringer har vist 
sig at være en god investering, både 
når det gælder tid og penge. Muligvis 
vil mennesker i fremtiden sætte større 
pris på virksomheder, som ligger uden 
for storbyregionerne, men indtil nu har 
vi tydeligt kunne se, at dem der bliver, 
kommer fra området, siger Peter. 

– Selvfølgelig har vi også tilgang i form 
af de mange nyankomne svenskere, som 
kontakter os, og vi har for nyligt ansat en 
person fra Sudan.

M

Teknikchef Peter Larsson med 
personale fra teknikafdelingen.

Da Peter Larsson sidste sommer indtog rollen som teknikchef hos Elpress, havde han arbejdet i 
virksomheden i 20 år. 

– På mange arbejdspladser ville det blive betragtet som meget længe, men hos Elpress er det 
nærmere reglen end undtagelsen, at vi ønsker at blive i virksomheden, siger han.  

Det er en cadeau
til Elpress, at
mange ansatte 
vælger at blive

her længe
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KAPACITETSFORØGELSE TIL PRODUKTION AF 
BIMETALSPRODUKTER
Arbejdet med produktionsstigningen er opdelt i to etaper, første etape har været i gang i 
fem uger, og nu arbejdes der med anden etape.
Investeringen består af en robot, som aktiverer en drejebænk, der fjerner svejsefuger og 
laver afsluttende finish på bimetalsprodukter, som består af materialerne kobber og alu-
minium, der er svejset sammen. I anden etape flyttes det store svejseapparat sammen 
med den nye drejebænk og robotten, samt en egenfremstillet anordning, til tilførsel og 
nivellering, hvilket gør cellen komplet.

På billedet ses teknikerne, som har udført installationen, Roland Brån, Ravema, Philip Boström og 
Dennis Wikberg, IRS-Robotservice, sammen med Elpress' produktionschef Torbjörn Norell (til venstre).   

FLERE INVESTERINGER I PRODUKTIONEN
Elpress arbejder kontinuerligt med udvikling af maskinparken i produktionen. Be-
arbejdningsmetoder, computerkraft og værktøjsudskiftning udvikles hele tiden, for 
at vi kan bevare en høj kvalitet på vores produkter og være effektive i vores frem-
stillingsproces. Vi udskifter nu en af vores værktøjsmaskiner med en ny, af mærket 
Mazak. Den nye maskine skal anvendes til fremstilling af vores værktøjssystemer, 
f.eks. bakker, dorne og matricer. Investeringen gør også, at vi kan sikre en kontinuer-
lig produktion, reducere risikoen for maskinproblemer og dermed fortsat sørge for 
korte leveringstider til vores kunder.

Smidigere og sikrere presning

nna Johansson arbejder som 
salgstrainee hos elgrossistvirk-
somheden Rexel. På et af sine 

sædvanlige kundebesøg hos Legalett 
Byggsystem AB opdagede hun behovet 
for en bedre løsning til presninger. 

– Vi ringede til Jonas Gustafson, som er 
sælger hos Elpress. Han foreslog, at vores 
kunde kunne få en demonstration af det 
batteridrevne værktøj PVL130S, og deref-
ter teste det i ro og mag, før de bestemte 
sig for, om de ville købe værktøjet, fortæl-
ler Anna. 

Legalett er komplet leverandør af fun-
damentsystemer, vægsystemer, bjælke-
systemer til etageadskillelser og gulvvar-
mesystemer – til alle bygningstyper. Her 
arbejder Marius Klys som produktionsle-
der for gulvvarme. Han var klar over be-
hovet og syntes, at det var en god idé. 

– Vi havde i længere tid ledt efter en 
bedre løsning. Manuel presning giver en 
ergonomisk belastning af håndleddene, 
og for os er der tale om ret mange pres-
ninger hver dag, fortæller Marius. 

Forskellen overbeviste hurtigt både 

ham og de øvrige ansatte. 
– Vi er vældigt tilfredse med de 

PVL130S, vi nu har købt. Her forleden dag 

spurgte jeg faktisk dem, der bruger det 
nye presseværktøj, hvordan det føltes, og 
alle var vældigt tilfredse, konstaterer han.

A

Ergonomisk er der stor forskel på at presse manuelt og at presse med et batteridrevet værktøj. Det 
kan Marius Klys hos Legalett bekræfte. 

– Derudover oplever vi, at vi gør et bedre og sikrere arbejde med presseværktøjet PVL130S end med 
de tænger, vi anvendte tidligere, mener han. 

Anna Johansson, Rexel, og Marius Klys fra Legalett Byggsystem afprøver presseværktøjet PVL130S.
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KONKURRENCE Svar rigtigt på vores 3 spørgsmål, og vind en genopladelig lighter.
Vi udlodder 3 lightere blandt de rigtige svar.

Send dit svar senest d. 15/5 til: 
salg@elpress.dk
Det rigtige svar og vinderne præsenteres på vores 
hjemmeside www.elpress.dk den 20/5.

SPØRGSMÅL
1. Hvornår blev Elpress certificeret i overensstemmelse med kvalitets-
 standarden ISO 9001?
1. 1962
X. 1992
2. 2002

2. Hvad hedder Elpress' servicechef?
1. Roger Andersson
X. Tobias Norlin
2. Daniel Tosin

3. Hvilket presseværktøj har virksomheden Legalett Byggsystem AB for 
nylig købt af Elpress, hvor de bl.a. var meget tilfredse med ergonomien?

1. PVL130S
X. PVL130P
2. PVL130L

PERSONALENYT VIDSTE DU, AT....

Henrik Høj Rasmussen 
KAM Global Segment, 
Renewable Energy
Mobil +45 293 44 704      
hhr@elpress.se

Aaron Phelan
Trainee konstruktør
Tlf. +46 612 66 50 35      
aaron.phelan@elpress.se

Suraj Oli
Sælger i Indien
Mobil: +91 88 002 44 562  
suraj.oli@elpress.in

Nicklas Stavbom
Ansvarlig for markedskommunikation
Tlf. +46 612 71 71 16
nicklas.stavbom@elpress.se

Elpress har et
salg på over

50.000.000
kabelsko om året
og leverer over 

100.000
ordrelinjer


