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er er gået lidt mere end et halvt 
år, siden Elpress etablerede sig 
på det amerikanske marked og 

slog portene op til kontoret i Chicago, Il-
linois. 

– Alt er gået efter planen, konstaterer 
Carsten Mathiesen, Business Area Ma-
nager for Global Sales, der har ansvaret 
for at gennemføre satsningen i USA. 

Kunderne oplevede fordelene med det 
samme. 

– Det er en stor gevinst, at vi slipper for 
tidsforskellen i dialogen med vores kun-
der. Tidligere var vi stort set nødsaget til 
at korrespondere via e-mail, i dag er det 
bare at løfte røret. Med eget lager i Chi-
cago kan vi desuden afkorte leveringsti-
derne betydeligt. I dag kan vores kunder 
få deres varer på 1-3 dage i modsætning 
til tidligere, hvor en leverance kunne 
tage 3-4 uger. Det gælder både kunder 
i USA, Canada og Mexico, siger Carsten. 

Lageret er etableret, personalet ansat, 
og produktudbuddet modsvarer efter-
spørgslen på det amerikanske marked. 

– Vi har mulighed for at have et stør-
re antal produkter på lager, end vores 
distributører har kunnet hidtil. I den 
aktuelle situation er der tale om ca. 500 
forskellige produkter, et tal som skal for-
dobles inden for kort tid. Derudover kan 
vi tilbyde lokal service og reparation i 
USA sammen med vores autoriserede El-
press-servicepartner, fortæller Carsten. 

I Kina har Elpress otte ansatte efter ti 
år, og hensigten er på samme måde at 
vokse langsigtet i USA. Siden i sommer 
er der foretaget to nye ansættelser. Andy 
Wood er blevet ansat som Sales Mana-
ger for Nordamerika og Sherree Witt ta-
ger sig af ordremodtagelsen. 

– I 2018 har vi til hensigt at forstærke 
vores team i Chicago med en salgsinge-
niør, så den, der læser dette og er interes-

seret i jobbet, må gerne kontakte mig, 
siger Carsten.

I etableringsfasen har vi fokuseret på 
at løse praktiske spørgsmål og udvikle 
interne rutiner. 

– Men nu er vi klar til at møde vores 
kunder! I løbet af foråret vil Elpress del-
tage i forskellige messer, bl.a. IEEE PES 
T&D i Denver, Colorado. Det er et vigtigt 
mødested for branchen, hvor vi ser frem 
til at møde både fremtidige kunder og 
medarbejdere, siger Carsten. 

D  Vi har mulighed for
at have et større antal 

produkter på lager,
end vores distributører

har kunnet hidtil. IEEE PES T&D CONFERENCE & 
EXHIBITION finder sted d. 16. - 19. 
april 2018 i Colorado Convention 
Center i Denver. Velkommen til 
Elpress Inc på stand 210. 

Kontakt
ELPRESS INC.
900 Oakmont Lane, Suite 207, 
Westmont, IL 60559, USA
sales@elpress.us
Tlf.: +1-331-814 2910 
Fax: +1-331-814 2914 
 
Carsten Mathiesen
Direktør og CEO
cm@elpress.us
Direkte: +1-331-814 2917
Mobil: +1-331 201 6609

Sherree Witt
Ordreafdeling
sw@elpress.us
Direkte: +1-331-814 2912

Andy Woods
Sales Manager
aw@elpress.us
Direkte: +1-331-814 2911
Mobil: +1-331-775 4451

GOD START FOR
ELPRESS I USA
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S
atsningen på at udvikle og im-
plementere et fælles netværk 
for alle Elpress-distributører er 

et projekt, som varer to år og er inddelt 
i fire faser. 

– Nu har vi lige afsluttet fase to og be-
gynder på den tredje, som er udrulning 
af modellen, siger Karl Hellström, der er 
civiløkonom med rødder i IT-branchen og 
ansat som projektleder.

Implementeringen, som kommer til 
at vare et år, følger efter et vellykket pi-
lotprojekt, hvor alle tre involverede di-
stributører ser positivt på Elpress' klare 
ambition om at vokse sammen med sine 
distributører. 

– Vi stiller høje krav til vores partnere. 
Ambitionen er at allokere mindst en sæl-
ger, som aktivt sælger System Elpress. Til 
gengæld får de en dedikeret ressource 
hos Elpress, klare mål, en forretningsplan, 
månedlige afstemningsmøder og mulig-
hed for at øge deres omsætning sammen 
med Elpress, siger Karl Hellström. 

Konkret består Elpress' samarbejds-
model for distributører af to dele. En 

introduktionsdel og en administrati-
onsdel. 

– Introduktionsdelen omfatter kvalifi-
cering, underskrivning af aftaler, uddan-
nelse og besøg hos Elpress i Kramfors. Så 
snart distributøren afgiver en ordre og 
får en lagerværdi, bliver han en autorise-
ret partner, under den forudsætning, at 
aftalen er underskrevet af begge parter, 
fortæller Karl. 

I den aktuelle situation er der tale om 
ca. 15-20 distributører i samtlige ver-
densdele, som skal gennemgå kvalifice-
ringsdelen for derefter at arbejde efter 
den nye samarbejdsmodel. 

– I USA, Tyskland, og Kina har Elpress 
deres egne datterselskaber, men også 
her ser vi fordele med egne distributører. 
Det ene udelukker ikke det andet. Når vi 
er på samme marked som vores distribu-
tører, øger vi vores tilstedeværelse til for-
del for kunden. I sidste ende handler det 
om at sikre vores kunder god tilgænge-
lighed til vores produkter samt høj kva-
litet i vores service- og tjenesteudbud, 
mener Karl. 

For nylig besøgte en ny norsk partner 
Elpress i Kramfors. 

– Vi er taknemmelige for, at vi får så 
god en uddannelse. Det er noget, vi sæt-
ter stor pris på. Nu ser vi frem til at kom-
me i gang og sælge Elpress' produkter, 
siger produktchef Thomas Åsrud. 

Når implementeringen er færdig i ef-
teråret 2018, skal projektet evalueres. 

– Jeg håber og tror, at vores nye net-
værk vil bidrage til et øget globalt salg via 
både nuværende og nye partnere samt 
for os og vores autoriserede partnere, si-
ger Karl Hellström. 

AUTORISEREDE PARTNERE I ALLE VERDENSDELE
Implementeringen af Elpress Cooperation Model, det fælles netværk for alle distributører 
på det globale marked, er startet. 

Når vi er på samme 
marked som vores 
distributører, øger

vi vores tilstedeværelse 
til fordel for kunden.

Fra venstre: Sven Behring, Product Manager Elpress, Karl Hellström, Project Manager Epress, Leif Rönning, sælger JF Knudtzen,
John Hugo Pedersen, Area sales Manager Elpress AB, Thomas Åsrud, produktchef JF Knudtzen, Truls Hermani, sælger JF Knudtzen
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Elpress PVX-serien
– næste niveau af presseværktøj med gaffel fremstillet af 100 % genanvendt stål

Pressepistolerne PVX1300 og PVX1300C2 er vores nyeste værktøj udstyret med Elpress' patenterede DUAL-teknik. Værktøjet er 100 % 
bagudkompatibelt og testet og godkendt til anvendelse sammen med Elpress B-bakker og DUAL-bakker. Nyt ved pistolerne er et 
display, som giver værdifulde oplysninger om værktøjet, f.eks. antal presninger, batteristatus, serviceintervaller m.m. PVX1300/C2 
er konstrueret i et nyt ergonomisk design og med en gaffel, som giver større ydeevne for brugeren. Gaflen er fremstillet af 100 % 
genanvendt stål og er kvalitets- og sikkerhedstestet. Værktøjet leveres med 2 års garanti*. Mulighed for installering af Safety-Start** 
på værktøjet.

PRODUKTNYHED

El-nr. 2997 208 256
- Cu 10-400 mm2 ***
- Al 16-400 mm2

- C-muffer 6-120 mm2

PVX1300C2PVX1300

ELPRESS' PATENTEREDE DUAL-TEKNIK
DUAL-teknikken bør benyttes i særligt vanskelige miljøer som for eksempel lastbiler, vindkraftværker og tog, hvor forbindelserne ud 
over de elektriske egenskaber også er udsat for bl.a. korrosion, mekanisk påvirkning og vibration.
Kontaktpresningen sker i en totrinsbevægelse, først en sekskantpresning, som giver optimal symmetrisk kontakt mod lederen, hvilket 
gør, at ingen tråde bliver brudt eller slides i stykker mod kanten af forbindelsen. Derefter sker der en dornpresning, som forbedrer de 
elektriske egenskaber med op til 30 %.

* 2 års garanti, hvis service/kalibrering foretages efter det første år (eller maks. 10.000 cyklusser) på et af Elpress' autoriserede serviceværksteder.

** kan indstilles til at starte presning med et eller to klik, så værktøjet håndteres sikkert.

*** til DUAL-presning 400 mm2 anvendes pressehoved DV250.

Farverne angiver komprimeringsgraden

Bakkerne møder kabelskoene Der udføres en sekskant-presning En dornpresning udføres som sidste trin for 
at opnå optimal kontakt

El-nr. 2997 208 272
- Cu 10-400 mm2

- C-muffer 6-120 mm2

Tværsnit af kontaktpresningsforløbet for kabelsko og kabler med DUAL-teknikken
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PRODUKTNYHED

El-nr. 2997 208 230
- Cu 10-150 mm2

- Al 16-25 mm2

- C-muffer 6-50 mm2

Presseværktøjet PVX611 er vores nyeste værktøj i Elpress' 600-serie. Værktøjet er 100 % 
bagudkompatibelt og testet og godkendt til anvendelse sammen med Elpress' TB-bakker 
og KB-bakker. Nyt ved pistolen er et display, som giver værdifulde oplysninger om værk-
tøjet, f.eks. antal presninger, batteristatus, serviceintervaller m.m. PVX611 er konstrueret 
i et nyt ergonomisk design, som giver større ydeevne for brugeren. Værktøjet leveres 
med 2 års garanti*. Mulighed for installering af Safety-Start** på værktøjet.

* 2 års garanti, hvis service/kalibrering foretages efter det første år (eller maks.  
10.000 cyklusser) på et af Elpress' autoriserede serviceværksteder.

** kan indstilles til at starte presning med et eller to klik,  
så værktøjet håndteres sikkert.

PVX611 
– ergonomisk presseværktøj med 2 års garanti,
fokus på høj sikkerhed og lang holdbarhed

PVX611

D
anske ELCON var under tids-
pres. Opgaven var på kort tid 
– og på AT Solars regning – at 

tilslutte solpaneler to steder i Dan-
mark. 

– Det første projekt omfattede 50 
megawatt ved Lemvig i Jylland og det 
andet 8,5 megawatt i Horslunde på 
Lolland, fortæller Elcons serviceleder 
Morten Kjeldahl. 

Han kontaktede Elpress' sælger, Kim 
B. Hansen, som har base i Silkeborg. 

– Jeg besøgte Elcon og viste, hvordan 
vores løsning fungerer i praksis. Allere-
de på det tidspunkt var det klart, at der 
kunne opnås en tidsgevinst ved at bru-
ge System Elpress, fortæller Kim. 

– Elpress var ikke den billigste leve-
randør, men faktum er, at de sekunder, 
som vi vandt pr. presning ved at bruge 
System Elpress gjorde, at det til sidst 
blev det mest prisvenlige alternativ for 
os, konstaterer Morten Kjeldahl. 

Begge solcelleanlæg er nu i drift, det 
ene i Lemvig i Jylland og det andet i 
Horslunde på Lolland. Branchepressen 
beskriver projektet som "enestående" i 
den tekniske undersøgelse. 

– Vi blev klar på den fastlagte tid 
og er glade for, at vi på denne måde 
kan bidrage til, at endnu flere danske 
husstande forsynes med grøn el, siger 
Morten Kjeldahl. 

"ELPRESS BLEV DET MEST PRISVENLIGE ALTERNATIV FOR OS"
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rojektet, som løber frem til april 
2018, skal i første omgang samle 
de 2000 produkter, som indgår i 

Elpress' standardsortiment, i PIM-systemet.
– Det drejer sig om alt fra produktdata, 

billeder, dokumenter, vejledninger, mål-
skitser, certifikater og instruktionsfilm – 
information, der hidtil har været i forskel-
lige systemer, og som nu samles i et og 
samme system, siger Katarina Forsberg, 
der leder projektet. 

En samlet produktinformation giver ef-
terfølgende sikrere og mere effektive pro-
cesser til udveksling af information. 

– Versionshåndteringen indebærer f.eks., 
at vores kunder automatisk får adgang til 
den nyeste udgave af information, som er 
knyttet til et produkt, siger Katarina. 

Forenklede rutiner ved opdateringer af 
data til brancheorganisationer samt gros-
sister og leverandører ser hun som en 
yderligere fordel. 

– Selvfølgelig letter systemet også ind-
førelsen af nye produkter i vores portefølje. 
På denne måde kan vi imødekomme de 
hurtigt omskiftelige og konstant voksende 
udfordringer og forventninger fra vores 
kunder, siger Katarina. 

Leverandøren af PIM-systemet er virk-
somheden C4 Contexture fra Umeå. 

– Vi sammenlignede to forskellige leve-
randører med nogenlunde ens funktioner 
i deres systemer og valgte C4, som ligger 
tættest geografisk, og som efter vores me-
ning forstår vores kundeunikke behov, si-
ger Katarina. 

017 vil indgå i Elpress' historie 
som et år, hvor mange brikker i 
puslespillet faldt på plads. Ikke 

mindst etableringen i USA er en milepæl i 
virksomhedens historie. Direktør Mattias 
Östman sammenfatter kort året, der gik – 
og ser ud i fremtiden.  

– I det forgangne år har vi foretaget et 
antal vigtige, strategiske markedssatsnin-
ger. Forud for etableringen i Chicago lå et 
omfattende forstudie sammen med Bu-
siness Sweden, og vi var velforberedte på 
at "go to market", da vi trykkede på knap-
pen. Det er en langsigtet satsning, som vi 
ser resultatet af allerede i dag, siger direk-
tør Mattias Östman. 

Go to market har også i andre hense-
ender været et hovedspørgsmål i løbet af 
2017. 

Vi har udviklet en ny model for, hvordan 
vi skal arbejde med vores distributører og 
hvordan vi bearbejder markedet globalt. 
Det er et arbejde, som implementeres 

lige nu og som jeg tror meget på. Et arbej-
de, som vil være til fordel for Elpress, vores 
partnere og vores kunder, siger Mattias. 

Et andet vigtigt strategisk fokuspunkt i 
løbet af 2017 har været lanceringen af en 
ny hjemmeside og PIM-projektet. 

– Det er utroligt vigtigt for Elpress at 
være på forkant med den hurtige, digitale 
udvikling, fordi det gør det muligt at gå i 
gang med andre markedssatsninger. I lø-
bet af næste år ser vi frem til at søsætte 
vores nye PIM-system, som er resultatet 
af flere års arbejde, siger Mattias. 

En stor udfordring for Elpress i fremtiden 
er tiltrækning af de rette kompetencer. 

– Her arbejder vi strategisk og langsig-
tet i Höga Kusten-industrigruppen med 
at oplyse om interessante karriereveje i 
regionen. Vi henvender os direkte til uni-
versiteter og videregående uddannelser, 
og resultatet har indtil videre været over 
forventning, når det drejer sig om at sætte 
Höga Kusten på landkortet, siger Mattias. 

Sidst men ikke mindst er Elpress i løbet 
af året begyndt at få gennemført de vær-
dier for virksomheden, som blev udarbej-
det i 2016. 

– Tillid, passion, udvikling og selvfølge-
lig kvalitet! Det er, har altid været og vil 
altid være en stærk drivkraft i alt, hvad vi 
laver, udtaler Mattias. 

2

P
Elpress samler produktinformation om sine 6000 produkter i PIM-systemet C4.  

Bedre produktinformation med PIM

MEDVIND FOR ELPRESS

Mattias Östman, direktør for Elpress

HVAD ER PIM?
PIM er en forkortelse for Product Informa-
tion Management og drejer sig konkret om 
at strukturere og visualisere en virksomheds 
produkter på en metodisk måde.
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Sortimentskasserne PL800ET og PL900ET
- nu kan du selv vælge presseværktøjet i kassen
Elpress' sortimentskasser med terminalrør er blevet opdateret, så du som bruger får større mulighed for at tilpasse kassens indhold. 
Terminalrørene og afisoleringsværktøjet SCT001 indgår som før, men du kan selv vælge, hvilket presseværktøj du vil have i lige præcis 
din kasse. 

PL800ET-PEB0116S
El-nr. 2997 209 666  
• 800 isolerede terminalrør 0,5-16 mm2  

 type ET, farvekode W
• Afisoleringstang SCT001
• Presseværktøj PEB0116S 0,14-16 mm2,  

 firkantpresning

PL900ET-PEB0160S
El-nr. 2997 209 695 
• 900 isolerede terminalrør 0,5-6 mm2

 type ET, farvekode W
• Afisoleringstang SCT001
• Presseværktøj PEB0160S 0,14-6 mm2, 

 firkantpresning

PL800ET-PEB0116H
El-nr. 2997 209 679  
• 800 isolerede terminalrør 0,5-16 mm2

 type ET, farvekode W
• Afisoleringstang SCT001
• Presseværktøj PEB0116H 0,14-16 mm2,
 sekskantpresning

PL900ET-PEB0160H
El-nr.  2997 209 705 
• 900 isolerede terminalrør 0,5-6 mm2

 type ET, farvekode W
• Afisoleringstang SCT001
• Presseværktøj PEB0160H 0,14-6 mm2,
 sekskantpresning

PL800ET-TEB0516
El-nr. 2997 209 682 
• 800 isolerede terminalrør 0,5-16 mm2 
 type ET, farvekode W
• Afisoleringstang SCT001
• Presseværktøj TEB0516 0,25-16 mm2,

 knoppresning

PL900ET-EEB0160
El-nr. 2997 209 718 
• 900 isolerede terminalrør 0,5-6 mm2

 type ET, farvekode W
• Afisoleringstang SCT001
• Presseværktøj EEB0160 0,1-6 mm2,, 
 trapezpresning

or dig, som bruger isolerede 
Elpress-kabelsko, bliver det 
nu enklere og mere over-

skueligt at finde produkterne, når du 
besøger din grossist. Vi begynder nu 
at pakke kabelskoene i poser i 
stedet for den nuværende løs-
ning med bulkemballage. Po-
serne hænger på spyd i butikken, 
sorteret og opdelt efter størrelse 
og type. Det gør, at du som kunde 
meget lettere kan se indholdet i 
posen og hurtigere og enklere finde 
lige det, du har brug for. Denne nye 
emballage vil også lette arbejdet for 
grossisten både ved opfyldning af 
produkter, og når der skal gøres sta-
tus i butikken.

Vores plan er at lancere det nye 
koncept i januar 2018.

Det bliver lettere at finde isolerede Elpress-
kabelsko i butikken hos din grossist
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SPØRGSMÅL
1. Hvilket El-nummer har vores nye værktøj PVX1300?
1. 2997 208 256
X. 2997 208 272
2. 2997 209 695

2. Hvilken leverandør har Elpress valgt til sit PIM-projekt?
1. C4
X. C7
2. C8

3. Hvad hedder Elpress' projektleder for distributørprojektet?
1. Kalle Hellström
X. Katarina Forsberg
2. Johan Söderlund

KONKURRENCE

Svar rigtigt på vores 3 spørgsmål, og vind et fint vintersæt bestående af hue, 
halstørklæde og refleksvest. Vi udlodder 3 sæt blandt de rigtige svar.

Send dit svar til salg@elpress.dk senest d. 31.01.2018.
Det rigtige svar og vinderne præsenteres på vores hjem-
meside www.elpress.dk den 5.2. Evt. gevinstskat betales 
af vinderen.

KOMMENDE MESSER
16.-19.4.
IEEE PES T&D conference & 
Exhibition     
Denver, Colorado

7.-10.5.
AWEA Windpower
Chicago, USA

15.-17.5.
El & Teknik
Odense, Danmark

23.-24.5.
Northern Industry
Oulu, Finland 

29.-31.5.
Eliaden  
Lillestrøm, Norge 

19.-21.6.
CWIEME
Berlin, Tyskland

Johan Söderlund
Product Engineer
Tlf. +46 (0)76 126 97 62
johan.soderlund@elpress.se

Andy Woods
Sales Manager, USA 
Tlf. +1-331 775 4451 
aw@elpress.us

Christian Alexandersson

Business Development Manager/KAM Global Segments
Tlf. + 46 (0)70 657 59 03
christian.alexandersson@elpress.se

Håkan Pettersson
Business Unit Manager Nordic Countries
Tlf. +46 (0)70 290 77 43
hakan.pettersson@elpress.se

Zhang Jincai
Sales Engineer, China 
Tlf. +86 138 1126 6796 
zj@elpress.com.cn
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