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Elpress MultiCrimp

Elpress optimoi tuotevalikoimaa

Ainutlaatuinen järjestelmä alumiinin puristamiseen V1300-järjestelmässä. Järjes-
telmä on suunniteltu pienjännitesovelluksille (1 kV), ja se sopii yhteen maadoitetun 
kaapelin kanssa. Tuurnien ja matriisien määrä on pienentynyt aiemmasta 21:stä 
(pyöristys mukaan lukien) kolmeen tuurnaan ja kolmeen matriisiin tuurnapuristetta-
essa pyöreitä ja sektorinmuotoisia alumiinijohtimia, joiden koko on 50–240 mm².

Elpressin uudet PEB0110T18-päätehylsypihdit 
on suunniteltu laadukkaiksi ja ergonomialtaan 
käyttäjälle sopiviksi. Vähäinen kahvavoima ja 
käytössä toimivaksi havaitut kaksikomponentti-
kahvat parantavat käyttömukavuutta.
Muiden työkalujen tavoin myös PEB-sarja tun-
tuu tasapainoiselta kädessä. Pitävän kädensi-
jamateriaalin ansiosta on mahdollista käyttää 
esimerkiksi pöydän pintaa tukena. PEB0110T18 
sopii erityisen hyvin pitkien hylsyjen purista-
miseen, sillä sen avulla voi puristaa jopa 18 
mm pitkiä päätehylsyjä yhdellä puristuksella. 
PEB0110T-mallilla voi puristaa enintään 12 

pitkiä hylsyjä, ja sen kierrettävä leuka laajentaa 
monikäyttöisyyttä, koska yhden ja saman työ-
kalun avulla voidaan syöttää edestä ja sivulta. 
EEB0160-päätehylsypihdit on kehitetty uusien 
PEB0110T18-pihtien ja aiemmin esitellyn 
PEB0110T-mallin pohjalta niitä täydentäväksi 
malliksi. PEB0110T18- ja PEB0110T-pihdeillä 
voi puristaa päätehylsyjä, joiden poikkipin-
ta-ala on 0,14–10 mm², kun EEB0160-pihdeille 
sopiva poikkipinta-ala on 0,14–6 mm². 
Lisätietoja tuotemuutoksista on verkkosivustos-
samme. 

Ominaisuudet

 vain 3 eristettyä liitossarjaa poikkipinta-aloille 50–240 mm2

 monia pinta-alakokoja voidaan puristaa kolmella hylsyllä

 varma jäljitettävyys hylsyn tuurnaleimauksen avulla

 vähemmän tuurnia ja matriiseja, 21:n sijaan kuusi

 vähemmän liitoksia, seitsemän sijaan kolme (50–240 mm²)

 pyöreät ja sektorinmuotoiset johtimet samassa hylsyssä (ei tarvetta pyöristää johdinta)

PEB0110T18
S-nro 64 066 37

PEB0110T
S-nro 64 066 04

KRTS poistuu
– tilalle KRFS

Elpressin KRTS-putkikaapelikenkä
poistuu valikoimista helmikuun 
2020 jälkeen, sen korvaa KRFS.

Varmistaa, että käyttäjä toimi oikein



ekninen osaaminen, tuotannon 
tehokkuus ja maailmalaajuinen 
läsnäolo olivat Imencon toi-

meksiannon ratkaisevia tekijöitä. 
– Lyhyistä varoajoista huolimatta El-

press onnistui laatimaan asiakkaalle rää-
tälöidyn ratkaisun, johon olemme sata-
prosenttisen tyytyväisiä, kertoo Imencon 
projektipäällikkö Pontus Ekstam. 

 Kööpenhaminan WindEurope Offsho-
re -messuilla joulukuussa Pontus Ekstam 
suuntasi askeleensa määrätietoisesti 
kohti Elpressin osastoa. Monista veden-
alaisista projekteista tunnettu norjalai-
nen insinööritoimisto Imenco on yksi 
maailman johtavia toimijoita veden-
alaisten kameroiden alalla. Pontuksella 
oli edessään asiakkaalta saatu tilaus, 
johon ei löytynyt ratkaisua yrityksen si-
sältä. 

– Meidän oli pikaisesti löydettävä 
kumppani suurta pohjoiseurooppalaista 
offshore-projektia varten suunnitelta-
valle ratkaisulle, hän kertoo. 

Imencon oman Imenco Corrosion Te-
chnology -tuotemerkin kautta Pontus 
oli aiemmin ollut tekemisissä Elpressin 

kanssa ja tunsi System Elpressin Consul-
ting-konseptin, joka tarjosi esimerkiksi 
asiakaskohtaisesti mukautettuja sähkö-
liitosratkaisuja. 

–  Kaapelikenkien ja puristustyökalu-
jen lisäksi voimme toimittaa myös pitkiä 
joustavia liitoksia (esimerkiksi jomppe-
ja) kokonaisratkaisuina, jotka helpotta-
vat ja tehostavat asiakkaan toimintaa. 
Tällaisesta ratkaisusta – vedenalaisiin 
asennuksiin tarkoitetusta pidennetystä 
liitoksesta – Pontus oli kiinnostunut, kun 
tapasimme Kööpenhaminassa. Elpress 
pystyi tarjoamaan Imencolle mahdol-

lisuuden valmistaa kuukauden aikana 
suuren märän valmiita tuotteita Kiinas-
sa, kertoo Elpressin Globala Segment 
-osaston tuotepäällikkö Sven Behring. 

Pontus Ekstam palasi Norjaan, jossa 
Imencon pääkonttori on. 

– Ymmärsin heti messuilla, että Sve-
nillä kollegoineen oli hyvä käsitys siitä, 
mitä tarvitsimme. Loput pystyimme 
sopimaan sujuvasti puhelimitse toimis-
toistamme, Pontus kertoo. 

Onnellisen tietämättöminä Kiinan ra-
jat pian sulkevasta koronaepidemiasta 
pyrimme vain saamaan riittävän mää-
rän tuotteita valmiiksi ennen kiinalaista 
uuttavuotta. 

– Lopulta pystyimme Elpressin avulla 
toimittamaan oikean ratkaisun oikeaan 
aikaan. Ennen kaikkea olen tyytyväinen 
siitä, että Elpress on osoittautunut erin-
omaiseksi yhteistyökumppaniksi tämän-
tyyppistä asiakaskohtaista ratkaisua 
varten. Olen varma siitä, että meillä on 
tulevaisuudessa vielä monta mahdolli-
suutta työskennellä yhdessä, sanoo Pon-
tus Ekstam. 

T
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”SAIMME SATAPROSENTTISEN RÄÄTÄLÖINNIN”

Meidän täytyi
pikaisesti löytää

yhteistyökumppani
erikoisratkaisuun suuren

offshore-projektin 
tarpeisiin

PEB0110T18
S-nro 64 066 37

PEB0110T
S-nro 64 066 04



HENKILÖSTÖNSÄ ANSIOSTA ELPRESS 
VOI TOIMITTAA HYVÄÄ LAATUA

lpress hankki ISO 9001 -laa-
tusertifioinnin jo vuonna 1992. 

– Tavoitteenamme on mei-
dän itsemme ja laatumenetelmiemme 
jatkuva kehittäminen asiakkaiden vaa-
timusten täyttämiseksi ja ylittämiseksi, 
kertoo Elpressin laatu- ja ympäristöjoh-
taja Tobias Norlin. 

 Itse ISO 9001 -sertifiointi on vain to-
distus Elpressin järjestelmällisestä työs-
tä ja vakiintunut perusvaatimus alalla.

– Laatutyö on luonteeltaan pitkäai-
kaista ja jatkuvaa. Koskaan ei ole va-
raa hellittää ja tyytyä siihen mitä on, 
Tobias Norlin kertoo ja korostaa me-
netelmiemme kehittämisen merkitys-
tä ja sitä, kuinka merkittävä jokaisen 
työntekijämme panos on siinä. Lisäk-
si laatutyön kannalta olennaisia ovat 
vakioidut prosessit, joita noudatetaan 
huolellisesti.

Hän on vuosien mittaan ollut Elpres-
sissä mukana kehittämässä laatumene-
telmiä, joissa viestintä on kaiken A ja O. 

– Kun teemme laadunparannustyötä 
tai käsittelemme poikkeamia, luomme 
välillisesti lisäarvoa asiakkaalle. Riippu-
matta siitä, tapahtuuko työ täällä meillä 
vai tavarantoimittajallamme, on tär-
keää, että me kaikki olemme siinä osal-
lisina ja löydämme yhdessä loppuasi-
akkaidemme tarpeita vastaavat pitkän 
aikavälin ratkaisut. Hyvä vuoropuhelu 
on tärkeä edellytys Elpressin laatutyön 
kehitykselle, hän kertoo. 

 Elpressin laatuinsinööri Daniel Tosin 
kertoo, millaista työ on käytännössä. 

– Yksi käyttämistämme laatumenetel-
mistä on 8D-periaate, johon sisältyy pe-
russyyanalyysi sekä korjaavat ja ennalta 
ehkäisevät toimet. Eräs tehokas käyttä-
mämme menetelmä perussyyn löytä-
miseen on Viisi kertaa miksi -tekniikka. 
Kuten nimikin kertoo, siinä tehdään viisi 
kertaa kysymys ”Miksi?”. Kun pääsemme 
viidenteen kysymykseen, olemme pääs-
seet ongelman ytimeen, Daniel Tosin 
kertoo.

Tavoitteena on löytää oikea ratkaisu, 
jotta vian syy ei toistu ja siten parantaa 
prosessia pysyvästi.

 Luonnollisesti Elpress pyrkii myös 
strategisessa toiminnassaan laatimaan 
menetelmiä, jotka torjuvat tehokkaasti 
riskejä eri prosesseissa. 

 – Riskianalyysissä selvitämme vir-
hemahdollisuudet ennen virheiden il-
maantumista ja samalla arvioimme, 
mitkä toimenpiteet ovat kussakin pro-
sessissa mahdollisia, Tobias Norlin selit-
tää. 

Elpressin laadun tärkein yksittäinen 
tekijä on sekä Danielin että Tobiaksen 
mukaan Elpressin henkilöstön laatutie-
toisuus.

– Henkilöstömme ansiosta voim-
me tuottaa sitä laatutasoa, josta El-
press-tuotemerkki on tullut tunnetuksi, 
Tobias jatkaa. 

Ennalta ehkäisevän laatutyön lisäksi 

toinen tärkeä osa Elpressin työtä on val-
miiden tuotteiden lopputarkastus.

Catharina Wallin on yksi neljästä työn-
tekijästä, jotka vastaavat bimetallikaa-
pelikenkien lopputarkastuksesta. Täällä 
jokaista kaapelikenkää koetaivutetaan 
noin viisi astetta sen varmistamiseksi, 
että kuparin ja alumiinin välinen liitos 
on hyväksyttävää tasoa. Lisäksi kaapeli-
kenkä tarkastetaan silmämääräisesti ja 
varmistetaan, että kaikki vastaa 
kyseiselle tuotteelle asetettuja 
laatuvaatimuksia.

– Työmme vaatii suurta huo-
lellisuutta. Tämä tarkastustyö 
on tärkeä vaihe tuotteen mat-
kassa asiakkaalle, Catharina 
Wallin sanoo.
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Catharina Wallin on yksi 
neljästä työntekijästä, jotka 
vastaavat bimetallikaapeli-
kenkien lopputarkastuksesta. 
Jokaista kaapelikenkää koetai-
vutetaan noin 5 astetta sen 
varmistamiseksi, että kuparin 
ja alumiinin välinen liitos on 
hyväksyttävää tasoa. Lisäksi 
kaapelikenkä tarkastetaan 
silmämääräisesti ja varmiste-
taan, että se vastaa kyseiselle 
tuotteelle asetettuja laatuvaa-
timuksia.Daniel Tosin, Elpressin laatuinsinööri.

Stanssattu E-kirjan on asiak-
kaalle takuu siitä että tuote on 
läpäissyt Elpressin laadunval-
vonnan.
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Varmuuden vuoksi
lpress suosittelee asiakkailleen 
puristustyökalujen ja leukojen 
lähettämistä säännöllisesti 

huollettaviksi ja kalibroitaviksi. Kannat-
taa myös rekisteröidä työkalunsa Elpres-
sin verkkosivustossa. 

Roger Andersson on Elpressin huolto-
päällikkö. Hänen mielestään puristus-
työkalujen ja leukojen vuosittaisesta 
huollosta ja kalibroinnista on vain hyö-
tyä. Se koskee kaikkia työkaluja Minifor-
ce-käsityökaluista PS710-pumppuihin ja 
puristuspäihin.

– Kun kalibroimme puristustyökalun, 
annamme siitä asiakkaalle kalibrointi-
todistuksen. Jos käyttäjä on esimerkiksi 
tehnyt jonkin kytkinkaapin asennukset 
ja siinä syntyy myöhemmin sähkökatkos 
tai tulipalo, todistuksella voi osoittaa, 
että asennuksessa on käytetty hyväksyt-
tyjä työkaluja ja leukoja. Jos kaikki muu-
kin on tehty oikein, se antaa hyvän selkä-
nojan riitatilanteissa. Kalibrointitodistus 
on voimassa vuoden ajan. 

Vuosittainen huolto on hänen mie-
lestään hyvä tehdä riippumatta siitä, 
käytetäänkö työkaluja harvoin vai usein. 
Jos työkaluja käytetään usein, kannattaa 
kalibrointi ehkä tehdä jopa kaksi kertaa 
vuodessa. Käyttäjän on huolehdittava 
työkaluistaan ja lähetettävä ne huoltoon, 
jos niissä on vuotoja tai muita vikoja.

– Huoltoon kuuluu öljyjen, tiivistei-
den ja muiden kulutusosien vaihtami-
nen. Tiivisteet kuivuvat riippumatta 
siitä, kuinka paljon työkalua käytetään. 
Se kannattaa tehdä varmuuden vuoksi. 
Huolto sisältyy System Elpress -palve-
luumme ja on edellytys liitosten pitä-
vyydelle, Roger väittää. 

PVX1300/PVX611-puristustyökalu 

näyttöön tulee ilmoitus, kun työkalu 
on huollettava. 

Vanhemmassa PVL1300/PVL611-mal-
lissa on LED-valo, joka ilmoittaa huolto-
tarpeesta.

– Toinen mahdollisuus on rekisteröidä 
työkalu verkkosivustossamme.

Lisäksi työkalun rekisteröiminen piden-
tää takuuaikaa vuodella kädessä pidettävil-
le hydraulityökaluille, esimerkiksi PVX1300/
PVX611:lle. Käytännössä se myös pidentää 
työkalun käyttöikää, Roger jatkaa. 

Elpressillä on tällä hetkellä huollon 
kumppaniyrityksiä Saksassa, Englannis-
sa, USA:ssa, Norjassa ja Suomessa sekä 
Intiassa ja Australiassa. Lisäksi meillä on 
tytäryhtiö Kiinassa. 

– Olemme koko ajan 
valppaina uusien osaavien 
huoltokumppanien suh-
teen, ja tällä hetkellä etsim-
me aktiivisesti sopivaa eh-
dokasta Etelä-Amerikasta, 
Roger kertoo. 

E
Tobias Norlin, Elpressin laa-
tu- ja ympäristöjohtaja. 

Elpressin huolto-osasto on äskettäin saanut 
uudet, paremmin valaistut työpisteet.
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PANOSTUKSIA ASEMAN SÄILYTTÄMISEEN
LIITOSTEKNIIKAN ALALLA

ohtajuuden mukana tulee 
usein vastuu henkilöstöstä, ja 
Elpressin tekniselle päällikölle 

juuri henkilöstö on kriittinen tekijä, jon-
ka hoitamiseen kuluu ajoittain suuri osa 
Peter Larssonin ajasta. 

–  On Elpressin kannalta hyvä merkki, 
että monet työntekijät haluavat pysyä 
yhtiössä pitkään. Toisaalta työntekijöi-
demme keski-ikä on tällä hetkellä melko 
korkea ja edessämme on sukupolven-
vaihdos, joten meidän on tehtävä panos-
tuksia asemamme säilyttämiseksi liitos-
tekniikan alalla, Peter sanoo. 

Elpress kuuluu Höga Kusten In-
dustrigrupp (HKIG) -yhdistykseen, jossa 
alueen johtavat teknologiayritykset te-
kevät yhteistyötä osaamisen kehittämi-
seen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen 
liittyvien asioiden parissa. Sen puitteissa 
tehtävän yhteistyön ohella Elpress on 
esitellyt oman harjoittelijaohjelmansa. 

– Ilmoitamme työpaikoista omille 
työntekijöillemme antaaksemme heille 
mahdollisuuden kehittää uraansa yhtiön 
sisällä. Näin saamme paikkaan hakijoita, 
jotka tuntevat jo toiminnan ydinalueen, 
jotka haluavat kehittynä ja jotka tunte-
vat olevansa valmiita ottamaan askeleen 
eteenpäin yhtiössä. He ovat ihmisiä, jotka 
tunnemme jo ennestään ja joista monet 
ovat lisäksi syntyneet ja kasvaneet alueel-
la. Se on mielestämme olennainen teki-

jä siinä, kuinka pitkäaikaiseksi työsuhde 
Elpressillä muodostuu. Ulkopuolisissa 
rekrytoinneissa haasteet ovat erilaisia. 
Silloin kyse on siitä, miten saamme pidet-
tyä kiinni työntekijöistä, Peter väittää. 

 Kunnianhimoinen harjoittelijaohjel-
mamme on vuoden mittaan osoittau-
tunut todella suosituksi henkilöstömme 
keskuudessa. 

–  Tällainen rekrytointitapa on osoit-
tautunut kannattavaksi investoinniksi 
sekä ajallisesti että taloudellisesti. Ehkä 
ihmiset tulevaisuudessa arvostavat 
enemmän toimintaa suurkaupunkien 
ulkopuolella, mutta nykyään on havait-
tavissa selvästi, että alueelta kotoisin 
olevat ihmiset pysyvät yrityksen palve-
luksessa parhaiten, Peter sanoo. 

– Eräs mahdollisuus ovat tietenkin 
Ruotsiin hiljattain muuttaneet, ja olem-
mekin äskettäin palkanneet Sudanista 
kotoisin olevan henkilön.

J

Tekninen päällikkö Peter Larsson 
tekniikkaosaston henkilöstön kanssa

Kun Peter Larsson viime kesänä aloitti työnsä Elpressin teknisenä päällikkönä, hän oli ollut yhtiön 
palveluksessa 20 vuotta. 

– Monessa paikassa se olisi todella pitkä aika, mutta Elpressillä yhtiössä pysyminen on pikem-
minkin sääntö kuin poikkeus, hän sanoo.  

On Elpressin kannalta 
hyvä merkki, että 
monet työntekijät 

haluavat pysyä 
yhtiössä pitkään



www.elpress.fi
SIVU 7

BIMETALLITUOTTEIDEN VALMISTUSKAPASI-
TEETIN LAAJENNUS
Tuotannonlaajennukseen liittyvä työ jakautuu kahteen vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe 
on ollut käytössä viikosta 5 alkaen ja nyt on vuorossa toinen vaihe.
Investointi koostuu robotista, joka syöttää materiaalia sorville, joka työstää pois hitsaus-
sauman ja tekee pintaviimeistelyn yhteen hitsatuista alumiini- ja kupariosasta koostu-
ville bimetallituotteille. Toisessa vaiheessa suuri hitsauslaite yhdistetään uuteen sorviin 
ja robottiin yhdessä itse kehittämämme syöttö- ja tasoitusjärjestelmän kanssa täydel-
liseksi valmistussoluksi.

Kuvassa ovat asennuksesta vastanneet teknikot Roland Brån Ravemasta sekä Philip Boström ja Dennis 
Wikberg IRS-Robotservicestä Elpressin tuotantopäällikön Torbjörn Norelliin (vasemmalla) kanssa. 

LISÄÄ INVESTOINTEJA TUOTANTOON
Elpress pyrkii jatkuvasti kehittämään tuotantolaitteistoaan. Työstömenetelmiä, 
laskentatehoa ja työkalunvaihtoja kehitetään jatkuvasti tuotteittemme laadun 
säilyttämiseksi ja valmistusprosessiemme tehostamiseksi. Nyt vaihdamme yhden 
työkalukoneistamme uuteen Mazak-merkkiseen. Uutta konetta käytetään työka-
lujärjestelmiemme, esimerkiksi leukojen, tuurnien ja matriisien, valmistamiseen. 
Investoinnin ansiosta voimme myös varmistaa tuotannon jatkuvuuden, vähentää 
laiteongelmien riskiä ja jatkossakin varmistaa lyhyet toimitusajat asiakkaillemme.

Sujuvampaa ja varmempaa puristamista

nna Johansson toimii myyn-
nin harjoittelijana sähköalan 
tukkuliikkeessä Rexelissä. Ta-

vanomaisella asiakaskäynnillään Le-
galett Byggsystem AB:llä hän havaitsi, 
että heillä oli tarvetta paremmalle pu-
ristusratkaisulle. 

– Soitimme Jonas Gustafsonille, 
joka on myyjänä Elpressillä. Hän eh-
dotti, että esittelisimme asiakkaalle 
akkukäyttöisen PVL130S-työkalun ja 
antaisimme heidän sitten kokeilla sitä 
kaikessa rauhassa ennen mahdollista 
ostopäätöstä, Anna kertoo. 

Legalett on pohjaratkaisujen, sei-
näratkaisujen, välipohjaratkaisujen 
ja lattialämmitysratkaisujen koko-
naistoimittaja kaiken tyyppisiin ra-
kennuksiin. Marius Klys työskentelee 
yhtiössä lattialämmityksen tuotanto-
päällikkönä. Hän tunsi hyvin tämän 
tarpeen ja hänen mielestään idea oli 
hyvä. 

– Olimme jo pitkään etsineet pa-
rempaa ratkaisua. Puristaminen käsin 
rasittaa ranneniveltä, ja meidän työs-
sämme puristuksia tulee päivittäin 
melko paljon, Marius kertoo. 

Sekä hän että muut työntekijät oli-
vat yllättyneitä siitä, kuinka suuri ero 
työkalujen välillä oli. 

– Olemme todella tyytyväisiä hankki-
maamme PVL130S-puristimeen. Tässä 

eräänä päivänä juttelin uuden puris-
tustyökalun käyttäjien kanssa ja kyse-
lin heidän tuntemuksiaan. Kaikki olivat 
todella tyytyväisiä, hän vakuuttaa.

A

Kuten Legalettillä työskentelevä Marius Klys voi vahvistaa, käyttöergonomiassa on merkittävä 
ero manuaalisen ja akkukäyttöisen puristustyökalun välillä. 

– Lisäksi PVL130S-työkalu tuntuu tekevät parempaa ja varmempaa jälkeä kuin aiemmin 
käyttämämme pihdit, hän väittää. 

Rexelin Anna Johansson ja Legalett Byggsystemin Marius Klys kokeilevat PVL130S-puristustyökalua.



Elpress AB, P.O. Box 186, SE-872 24 KRAMFORS, RUOTSI. Puh. +46 612 71 71 00, s-posti: sales@elpress.se, www.elpress.fi

SIVU 8

 T
u

ot
an

to
: A

D
C

 M
ed

ia
 •

 U
lk

oa
su

: N
ic

kl
as

 S
ta

vb
om

, E
lp

re
ss

 •
 P

ai
n

o:
 A

D
C

 M
ed

ia
 2

02
0

Lähetä vastauksesi viimeistään 15.5. osoitteeseen 
ELPRESS AB, Box 186, 872 24 Kramfors.
tai sähköpostitse osoitteeseen jeanette.ronnberg@elpress.se.
Oikeat vastaukset ja voittajat julkistetaan verkkosivustossamme 
www.elpress.se 20.5.

KYSYMYKSET
1. Milloin Elpress hankki ISO 9001 -laatusertifioinnin?
1. 1962
X. 1992
2. 2002

2. Kuka on Elpressin huoltopäällikkö?
1. Roger Andersson
X. Tobias Norlin
2. Daniel Tosin

3. Minkä Elpressin puristustyökalun Legalett Byggsystem AB vastikään 
osti ja on ollut tyytyväinen esimerkiksi sen ergonomisuuteen?

1. PVL130S
X. PVL130P
2. PVL130L

HENKILÖSTÖUUTISIA TIESITKÖ, ETTÄ....

Henrik Høj Rasmussen 
KAM Global Segment, 
Renewable Energy
Puh. +45 293 44704      
hhr@elpress.se

Aaron Phelan
Traniee Harjoittelija
Puh. +46 612 665 035      
aaron.phelan@elpress.se

Suraj Oli
Myyjä, Intia
Puh. +91 88 002 44562  
suraj.oli@elpress.in

Nicklas Stavbom
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KILPAILU Kun vastaat oikein kolmeen kysymykseen, voit voittaa ladattavan sytyttimen.
Arvomme oikein vastanneiden kesken kolme sytytintä.


