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ieman yli puoli vuotta on ku-
lunut siitä kun Elpress tuli Yh-
dysvaltojen markkinoille ja avasi 

ovensa Chicagon toimistossa Illinoisissa.
– Kaikki on mennyt suunnitelmien 

mukaan, sanoo Carsten Mathiesen, liike-
toiminta-alue Global Sales:n päällikkö, 
joka vastaa Yhdysvaltain panostuksen 
toteuttamisesta. Asiakkaiden edut olivat 
välittömiä. 

– Eroon pääsy aikaerosta vuoropuhelus-
sa asiakkaidemme kanssa on suuri voitto.

Aikaisemmin olimme periaatteessa 
rajoittuneet kirjeenvaihtoon sähkö-
postitse, tänään voimme vain käyttää 
puhelinta. Chicagossa sijaitsevan oman 
varastomme avulla voimme myös ly-
hentää toimitusaikoja huomattavasti. 
Nykyään asiakkaamme saavat tavaransa 
1-3 päivässä, toisin kuin aiemmin, jolloin 
toimitus voi kestää 3-4 viikkoa.

Tämä koskee asiakkaita Yhdysvalloissa 
sekä Kanadassa ja Meksikossa, Carsten 
sanoo.

Varasto on perustettu, henkilökunta ot-
ettu palvelukseen ja tuotevalikoima vas-
taa Yhdysvaltain markkinoiden kysyntää.

– Meillä on mahdollisuus varastoida 
suurempi määrä tuotteita kuin jakelijoilla 
toistaiseksi on ollut. Tällä hetkellä kysees-
sä on noin 500 eri tuotetta, määrä, joka 
pian kaksinkertaistuu. Lisäksi voimme 
tarjota paikallista US-huoltoa ja korjauk-
sia yhdessä valtuutetun Elpressin huolto-
kumppanin kanssa”, sanoo Carsten.

Kiinassa System Elpressillä on kahdek-
san työntekijää kun kymmenen vuotta 
on kulunut ja aikomus on samalla tavalla 
kasvaa Yhdysvalloissa pitkällä aikavälillä. 
Viime kesän jälkeen on tehty kaksi uutta 
rekrytointia.

Andy Wood on palkattu myyntipääl-
liköksi Pohjois-Amerikassa ja Sherree Witt 
vastaa tilausten vastaanottamisesta.

– Vuonna 2018 aiomme vahvistaa 
Chicagon tiimiämme yhdellä myynti-in-
sinöörillä, joten jos luet tätä ja olet kiin-
nostunut toimesta voit mielellään ottaa 
yhteyttä minuun, Carsten sanoo.

Käynnistysvaiheessa on keskitytty 
käytännön kysymysten ratkaisemiseen 
ja sisäisten rutiinien kehittämiseen.

– Mutta nyt olemme valmiit tapaa-
maan asiakkaamme! Keväällä Elpress 
osallistuu useisiin messuihin, mm. IEEE 
PES T & D Denverissä, Coloradossa. Se on 
alan tärkeä kohtaamispaikka, jossa odo-
tamme tapaavamme sekä tulevia asiak-
kaita että työntekijöitä, sanoo Carsten.

H Meillä on mahdollisuus 
varastoida suurempi 
määrä tuotteita kuin 

jakelijoilla toistaiseksi 
on ollut.” IEEE PES T&D CONFERENCE & 

EXHIBITION pidetään 16 – 19. 
huhtikuuta 2018 Colorado Con-
vention Centerissä Denverissä. 
Tervetuloa Elpress Inc:n osastol-
le numero 210.  

Yhteystiedot
ELPRESS INC.
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Westmont, IL 60559, USA
sales@elpress.us
Tel: +1-331-814 2910 
Fax: +1-331-814 2914 
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President & CEO
cm@elpress.us
Direct: +1-331-814 2917
Cell.phone: +1-331 201 6609

Sherree Witt
Order department
sw@elpress.us
Direct: +1-331-814 2912

Andy Woods
Sales Manager
aw@elpress.us
Direct: +1-331-814 2911
Cell.phone: +1-331-775 4451
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P
yrkimys kehittää ja toteuttaa 
yhteiset puitteet kaikille El-
press-jälleenmyyjille on kaksi 

vuotta kestävä hanke, joka on jaettu 
neljään vaiheeseen.

– Olemme juuri päättäneet toisen 
vaiheen ja siirrymme kolmanteen vai-
heeseen, mallien käyttöönottoon, 
kertoo IT-teollisuudessa toiminut dip-
lomi-insinööri Karl Hellström joka on 
nimitetty projektipäälliköksi.

Vuoden kestävää täytäntöönpanoa 
on edeltänyt onnistunut pilotointi, jos-
sa kaikki kolme mukana olevaa jälleen-
myyjää ovat katsoneet positiivisesti 
Elpressin selkeää pyrkimystä kasvaa yh-
dessä jakelijoidensa kanssa.

– Asetamme korkeat vaatimukset 
kumppaneillemme. Sitoutumiseen 
kuuluu vähintään yhden myyjän varaa–
minen, joka aktiivisesti myy System 
Elpressiä. Tätä vastaan jälleenmyyjä 
saa Elpressillä oman resurssin, selkeät 

tavoitteet, liiketoimintasuunnitelman, 
kuukausittaiset sovittelukokoukset 
sekä mahdollisuuden lisätä liikevaih-
toaan yhdessä Elpressin kanssa, kertoo 
Karl Hellström.

Konkreettisesti Elpressin kaksiosai-
nen yhteistyömalli jakelijoille muodos-
tuu kahdesta osasta, johdanto-osasta 
ja hallinto-osasta.

– Johdanto-osaan sisältyy pätevöittä-
minen, sopimusten kirjoittaminen, kou-
lutus ja käynti Elpressillä Kramforsissa. 
Heti kun jakelija tekee tilauksen ja saa 
varastoarvon, hänestä tulee valtuutettu 
kumppani, edellyttäen että molemmat 
osapuolet ovat allekirjoittaneet sopi-
muksen, kertoo Karl.

Tällä hetkellä kyseessä on noin 15 
– 20 jälleenmyyjää ympäri maailmaa 
joiden on läpäistävä pätevöittäminen, 
minkä jälkeen he toimivat tämän uu-
den yhteistyömallin mukaisesti.

– Yhdysvalloissa, Saksassa ja Kiinassa 

Elpressillä on omat tytäryhtiöt, mutta 
myös siellä näemme omien jakelijoi-
den hyödyt. Yksi ei sulje pois toista. Kun 
olemme jakelijoidemme kanssa samoil-
la markkinoilla, lisäämme läsnäoloam-
me asiakkaan hyväksi. Loppujen lopuksi 
kyse on tuotteidemme hyvän saatavuu-
den varmistamisesta asiakkaillemme, 
sekä huolto- ja palvelutarjontaamme 
korkeasta laadusta, kertoo Karl.

VALTUUTETUT KUMPPANIT 
KAIKISSA MAANOSISSA
Maailmanlaajuisten markkinoiden jakelijoiden yhteisen kehyksen, Elpressin yhteistyömallin 
implementointi, on aloitettu.

Kun olemme 
jakelijoidemme kanssa 
samoilla markkinoilla, 

lisäämme läsnäoloamme 
asiakkaan hyväksi.

Vasemmalta: Sven Behring, Elpressin tuotepäällikkö, Karl Hellström, Elpressin projektinjohtaja, Leif Rönning, myyntipäällikkö, JF Knudtzen, John 
Hugo Pedersen, Elpressin aluemyyntipäällikkö, Thomas Åsrud, tuotepäällikkö, JF Knudtzen sekä Truls Hermani, myyjä, JF Knudtzen.
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Elpress PVX-sarja
– seuraavan tason puristustyökalu, haarukka valmistettu 100 % kierrätetystä teräksestä.

Uusimmat työkalumme, puristuspistoolit PVX1300 ja PVX1300C2 ovat varustettu Elpressin patentoidulla DUAL-tekniikalla. Työkalut 
ovat 100 % taaksepäin yhteensopiva, sekä testatut ja hyväksytyt Elpressin B-leukojen ja DUAL-leukojen käyttämiseen. Pistooleissa 
on uutuutena näyttö, josta saat arvokasta tietoa työkalustasi, esim. puristusten määrästä, akun varaustilasta, huoltoväleistä jne. 
PVX1300/C2 on suunniteltu ergonomisesti uudelleen ja varustettu haarukalla, joka mahdollistaa sinulle käyttäjänä paremman suori-
tuskyvyn. Haarukka on valmistettu 100 % kierrätetystä teräksestä ja on laatu- sekä turvatestattu. Työkaluilla on kahden vuoden takuu*. 
Työkalun käynnistykseen voidaan valita Safety-Start**.

S-nro 64 063 59
- Cu 10-400 mm2 ***
- Al 16-400 mm2

- C-hylsyt 6-120 mm2

PVX1300C2PVX1300

ELPRESSIN PATENTOITU DUAL-TEKNIIKKA
DUAL-tekniikkaa tulee käyttää erityisen rankoissa ympäristöolosuhteissa, kuten esim. kuorma-autoissa, tuulivoimaloissa ja junissa, 
missä liitokset sähköisten ominaisuuksien lisäksi ovat alttiita esimerkiksi korroosiolle, mekaanisille voimille ja tärinälle.
Liitospuristus tapahtuu kahdessa liikkeessä. Ensin tehdään kuusiopuristus jolla saadaan liittimen ja johtimen väliin optimaalinen 
symmetrinen kosketus, jonka johdosta säikeitä ei katkea tai rikkoudu liitoksen reunoilla. Tämän jälkeen tapahtuu tuurnapuristus, jonka 
avulla saadaan liitokselle 30% paremmat sähköiset ominaisuudet.

* 2 vuoden takuu jos huolto/kalibrointi suoritetaan ensimmäisen vuoden jälkeen (tai enintään10000 puristuksen jälkeen) jollakin Elpressin valtuutetulla 
huoltoliikkeellä.

** Puristuksen käynnistämiseksi voidaan valita yksi tai kaksi klikkausta jotta työkalun käyttö on mahdollisimman turvallista.

*** 400 mm2 DUAL-puristukseen käytetään puristuspäätä DV250.

Värit näyttävät puristussuhteen.

Puristusleuat kohtaavat kaapelikengän. Suoritetaan kuusiopuristus. Viimeisenä suoritetaan tuurnapuristus 
optimaalisen kosketuksen saamiseksi.

S-nro  64 063 61
- Cu 10-400 mm2

- C-hylsyt 6-120 mm2

Kaapelikengän ja kaapelin puristustapahtuman läpileikkauskuvat DUAL-tekniikalla.

TUOTEUUTUUS
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S-nr 64 063 57
- Cu 10-150 mm2 
- Al 16-25 mm2

- C-hylsyt 6-50 mm2

Puristustyökalu PVX611 on uusin työkalumme Elpress 600-sarjassa. Työkalu on 100 % 
taaksepäin yhteensopiva, sekä testattu ja hyväksytty Elpress TB- ja KB-leukojen käyttä-
miseen. Pistoolissa on uutuutena näyttö, josta saat arvokasta tietoa työkalustasi, esim. 
puristusten määrästä, akun varaustilasta, huoltoväleistä jne. PVX611 on suunniteltu 
ergonomisesti uudelleen, joka mahdollistaa sinulle käyttäjänä paremman suorituskyvyn. 
Työkalulla on kahden vuoden takuu*. Työkalun käynnistykseen voidaan valita Safety-
Start**.

* 2 vuoden takuu jos huolto/kalibrointi suoritetaan ensimmäisen vuoden jälkeen 

(tai enintään10000 puristuksen jälkeen) jollakin Elpressin valtuutetulla huoltoliikkeellä.

** Puristuksen käynnistämiseksi voidaan valita yksi tai kaksi klikkausta jotta työkalun 

käyttö on mahdollisimman turvallista.

PVX611 
– ergonominen puristustyökalu kahden vuoden takuulla, 
korkea turvataso ja kestävyys fokuksessa

PVX611

T
anskalaisella ELCON:lla  oli pai-
neita. Tehtävänä oli lyhyessä 
ajassa liittää aurinkopaneeleja 

kahdessa tanskalaisessa kohteessa AT So-
larin laskuun.

– Ensimmäiseen projektiin kuului 50 
megawattia Lemvigissä Jyllannissa, ja toi-
seen 8,5 megawattia Horslundessa Lol-
lannissa, sanoo Elconin huoltopäällikkö 
Morten Kjeldahl.

Hän otti yhteyttä Kim B Hanseniin, joka 
on Elpressin myyjä tanskan Silkeborgissa. 

– Kävin Elconissa ja näytin miten rat-
kaisumme toimii käytännössä. Jo siellä ja 
silloin kävi ilmi että käyttämällä System 
Elpressiä voitetaan aikaa, Kim kertoo.

– Elpress ei ollut halvin toimittaja, mut-
ta tosiasia on, että säästetyt sekunnit 
puristusta kohden käyttämällä System El-
pressiä lopulta osoittautui edullisimmak-
si vaihtoehdoksi meille, Morten Kjeldahl 
sanoo.

Molemmat aurinkokennojärjestel-
mät ovat nyt käytössä, toinen Lemvigis-
sa Jyllannissa ja toinen Horslundessa 
Lollandissa. Lehdistö kuvailee projekte-
ja ”erinomaisina” teknisessä tarkaste-
lussa.

– Työt valmistuivat määräajassa ja 
olemme tyytyväisiä että voimme tällä ta-
voin osallistua vihreän sähkön toimitta-
miseen entistä useammalle tanskalaisel-
le kotitaloudelle, sanoo Morten Kjeldahl.

”ELPRESSISTÄ TULI EDULLISIN VAIHTOEHTO MEILLE”

TUOTEUUTUUS
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rojektissa, joka ulottuu huhtikuu-
hun 2018 asti, kerätään aluksi El-
pressin kahden tuhannen vakio-

tuotteen tiedot PIM-järjestelmään.
– Kyse on tuotetiedoista, kuvista, asia-

kirjoista, käsikirjoista, mitoista, todistuk-
sista ja opetuselokuvista – tiedoista, 
joita tähän asti on löytynyt eri järjestel-
mistä, ja joita nyt kootaan yhteen järjes-
telmään, kertoo projektipäällikkö Kata-
rina Forsberg.

Keskitetty tuotetieto merkitsee tur-
vallisempia ja tehokkaampia prosesseja 
tulevaisuuden tietojenvaihdossa.

– Versioiden hallinta tarkoittaa esi-
merkiksi sitä, että asiakkaamme pää-
sevät automaattisesti käsiksi tuotteen 
viimeisimpiin tietoihin, kertoo Katarina.

Yksinkertaistetut menettelyt tietojen 
päivittämisessä toimialajärjestöille sekä 
tukku- ja vähittäistoimittajille hän näkee 
lisäetuna.

– Tietenkin järjestelmä myös helpot-
taa uusien tuotteiden tuomista tuote-
salkkuumme. Tällä tavoin voimme vasta-
ta nopeasti muuttuviin ja yhä kasvaviin 
asiakkaidemme haasteisiin ja odotuksi-
in, kertoo Katarina.

PIM-järjestelmän toimittaja on Uuma-
jalainen C4 Contexture-yritys.

– Vertasimme kahta eri toimittajaa, 
joilla oli samankaltaisia ominaisuuksia 
järjestelmissään ja valitsimme C4:n, 
joka on maantieteellisesti lähimpänä, ja 
jonka koemme ymmärtävän asiakaskoh-
taiset tarpeemme, kertoo Katarina.

017 siirtyy Elpressin historiaan 
vuotena jolloin monta palapelin 
palasta putosivat kohdalleen. 

Etenkin liikkeen perustaminen Yhdys-
valtoihin on virstanpylväs yhtiön histo-
riassa. Toimitusjohtaja Mattias Östman 
tiivistää lyhyesti mennyttä vuotta – ja 
katselee eteenpäin.

– Kuluneen vuoden aikana olemme 
tehneet useita tärkeitä strategisia mark-
kinapanostuksia.

Liikkeen perustamista Chicagoon edel-
si laaja esitutkimus yhdessä Business 
Swedenin kanssa ja olimme valmistau-
tuneet hyvin menemään markkinoille, 
kun ”painoimme nappia”. Tämä on pitkän 
aikavälin investointi josta näemme tu-
loksia jo tänään, kertoo toimitusjohtaja 
Mattias Östman.

Markkinoille tulo on ollut myös muis-
ta näkökohdista keskeinen asia vuonna 
2017.

– Olemme kehittäneet uuden mallin 
miten toimimme jälleenmyyjien kanssa 

ja miten menemme maailmanlaajuisesti 
markkinoille. Se on työ, jota toteutetaan 
nyt ja uskon siihen erittäin paljon. Työ, joka 
tekee vaikutuksen Elpressin, kumppanien 
ja asiakkaidemme hyväksi, sanoo Mattias.

Toinen merkittävä strateginen paino-
piste vuonna 2017 on ollut uusien verk-
kosivujen avaaminen sekä PIM-projekti.

– Elpressille on erittäin tärkeää pysyä 
digitaalisen kehityksen kärjessä, koska se 
sallii kyynärkoukun muiden markkinoin-
tiponnistusten kanssa.

Seuraavan vuoden aikana, odotamme 
uuden PIM-järjestelmän käynnistymistä, 
joka on usean vuoden työn tulos, sanoo 
Mattias.

Tuleva suuri haaste Elpressille on osaa-
misen tarjoaminen.

– Täällä alueella teemme pitkäaikaista 
strategiatyötä Höga Kusten-teollisuus-
ryhmässä osoittamalla mielenkiintoisia 
urapolkuja alueella. Suuntaudumme suo-
raan yliopistoihin ja korkeakouluihin, ja 
tulokset ovat tähän mennessä ylittäneet 

odotukset, kun kyseessä on Höga Kustenin 
asettaminen kartalle, sanoo Mattias.

Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, El-
press on vuoden aikana alkanut päästä 
niihin yritysarvoihin jotka työstettiin ta-
voitteiksi vuonna 2016.

– Luottamus, intohimo, kehitys ja tie-
tenkin laatu! Nämä ovat aina olleet ja tu-
levat aina olemaan väkevä käyttövoima 
kaikessa jota teemme, Mattias sanoo.

2

P
Elpress kerää kuuden tuhannen tuotteen tiedot PIM-järjestelmään C4.

PIM:n avulla parempaa tuotetietoa

ELPRESS MYÖTÄTUULESSA

Mattias Östman, VD Elpress

MIKÄ ON PIM?
PIM on lyhenne sanoista Product Informa-
tion Management, jossa konkreettisesti on 
kyse järjestelmällisestä tavasta jäsentää ja 
visualisoida yrityksen tuotteet.
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Lajitelmalaatikot PL800ET ja PL900ET
– nyt voit itse valita laatikkoon puristustyökalut
Elpressin lajitelmalaatikot on päivitetty jotta käyttäjänä saisit paremmat mahdollisuudet sovittaa laatikon sisällön sopivaksi. Päätehylsyt 
ja kuorintatyökalu SCT001 sisältyvät kuten ennenkin, mutta voit itse valita minkä puristustyökalun haluat juuri omaan laatikkoosi. 

PL800ET-PEB0116S
S-nro 6406375
•  800 eristettyä päätehylsyä 0,5-16 mm2

 tyyppiä ET, värikoodi W
•  kuormapihdit SCT001
•  puristustyökalu PEB0116S 0,14–16 mm2,
 nelikulmainen puristus

PL900ET-PEB0160S
S-nro 6406391
•  900 eristettyä päätehylsyä 0,5-6 mm2

 tyyppiä ET, värikoodi W
•  kuormapihdit SCT001
•  puristustyökalu PEB0160S 0,14–6 mm2,

 nelikulmainen puristus

PL800ET-PEB0116H
S-nro 6406368
•  800 eristettyä päätehylsyä 0,5-16 mm2

 tyyppiä ET, värikoodi W
•  kuormapihdit SCT001
•  puristustyökalu PEB0116H 0,14–16 mm2,
 kuusiopuristus

PL900ET-PEB0160H
S-nro 6406388
•  900 eristettyä päätehylsyä 0,5-6 mm2

 tyyppiä ET, värikoodi W
•  kuormapihdit SCT001
•  puristustyökalu PEB0160S 0,14–6 mm2,
 kuusiopuristus

PL800ET-TEB0516
S-nro 6406363
•  800 eristettyä päätehylsyä 0,5-16 mm2

 tyyppiä ET, värikoodi W
•  kuormapihdit SCT001
•  puristustyökalu TEB0516 0,25–16 mm2,
 nastapuristus

PL900ET-EEB0160
E-nro SE 6406381
•  900 eristettyä päätehylsyä 0,5-6 mm2

 tyyppiä ET, värikoodi W
•  kuormapihdit SCT001
•  puristustyökalu EEB0160 0,1–6 mm2,
 trapetsipuristus

inulle, joka käytät Elpres-
sin eristettyjä kaapeliken-
kiä, tulee olemaan hel-

pompaa ja havainnollisempaa 
löytää tuotteet kun käyt 
tukkurisi luona. Pak-
kaamme jatkossa tu-
otteet pusseihin nyky-
isten bulkkipakkausten 
sijaan, ja ne roikkuvat 
liikkeessä koukuissa jär-
jestettynä koon ja tyypin 
mukaan. Tämän vuoksi näet 
asiakkaana pussin sisällön ja 
löydät tarvitsemasi helpommin j a 
nopeammin. Uusi pakkaus myös 
helpottaa tukkurin työtä sekä hyl-
lyjen täytössä että inventoinnissa. 
Suunnittelemme uuden konseptin 
käyttöönottoa tammikuussa 2018.

Helpompaa löytää Elpressin eristetyt 
kaapelikengät tukkurisi kaupassa
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KYSYMYKSET
1. Mikä on uuden PVX1300 työkalumme S-numero?
1. 64 063 57
X. 64 063 61
2. 64 063 59

2. Minkä toimittajan Elpress on valinnut PIM-projektiinsa?
1. C4
X. C7
2. C8

3. Kuka on Elpressin jälleenmyyjäprojektin projektijohtaja?
1. Kalle Hellström
X. Katarina Forsberg
2. Johan Söderlund

KYSYMYKSET

Vastaa oikein kolmeen kysymykseemme, niin sinulla on mahdollisuus voittaa hieno 
talvisetti joka sisältää pipon, kaulaliinan ja huomioliivin. Oikein vastanneiden kesken 
arvomme kolme settiä.

Lähetä tai faksaa vastauksesi viimeistään 31/1 osoitteella: 
ELPRESS AB, Box 186, 872 24 Kramfors, Ruotsi. Faksinro. +46 
612-71 71 51, tai sähköpostilla: jeanette.ronnberg@elpress.
se. Oikeat vastaukset ja voittajat esitellään kotisivullamme 
www.elpress.se 5/2. Mahdollisen voittoveron maksaa voittaja.

TULEVIA MESSUJA
16-19/4
IEEE PES T&D conference & 
Exhibition     
Denver, Colorado

7-10/5
AWEA Windpower
Chicago, USA

15-17/5
El & Teknik
Odense, Tanska 

23-24/5
Northern Industry
Oulu, Suomi 

29-31/5
Eliaden  
Lillestrom, Norja 

19-21/6
CWIEME
Berlin, Saksa

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

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

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

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

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