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VI HAR TAGIT FRAM EN NY MODELL FÖR HUR VI SKA JOBBA MED 
VÅRA DISTRIBUTÖRER OCH HUR VI GÅR TILL MARKNAD GLOBALT. 

DET ÄR ETT ARBETE SOM IMPLEMENTERAS JUST NU OCH SOM JAG 
KÄNNER MIG STOLT ÖVER. ETT ARBETE SOM KOMMER ATT GE

AVTRYCK TILL FÖRMÅN FÖR ELPRESS
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et har gått lite mer än ett halvår 
sedan Elpress etablerade sig på 
den amerikanska marknaden 

och slog upp dörrarna för kontoret i Chi-
cago, Illinois. 

– Allt har gått enligt plan, konstaterar 
Carsten Mathiesen, Business Area Ma-
nager, Global Sales, som ansvarar för att 
genomföra satsningen i USA. 

Fördelarna för kunderna var omedel-
bara. 

– Att vi slipper tidsskillnaden i dialo-
gen med våra kunder är en stor vinst. 
Tidigare var vi i stort sett hänvisade till 
korrespondens via mail, idag är det bara 
att lyfta luren. Med eget lager i Chicago 
kan vi dessutom kapa leveranstiderna 
betydligt. Idag kan våra kunder få sin 
vara på 1–3 dagar, till skillnad mot tidi-
gare när en leverans kunde ta 3–4 veckor. 
Det gäller kunder i såväl USA som i Ca-
nada och Mexico, säger Carsten. 

Lagret är etablerat, personal anställd 
och produktutbudet motsvarar efterfrå-
gan på den amerikanska marknaden. 

– Vi har möjlighet att lagerhålla ett 
större antal produkter än våra distributö-
rer hittills kunnat. I dagsläget handlar det 
om ca 500 olika produkter, en siffra som 
inom kort ska fördubblas, dessutom kan 
vi erbjuda lokal US service och reparation 
tillsammans med vår auktoriserade El-
press servicepartner, berättar Carsten. 

I Kina har Elpress åtta anställda efter 
tio år och avsikten är på samma sätt att 
växa långsiktigt i USA. Sedan i somras 
har två nya rekryteringar gjorts. Andy 
Wood har anställts som Sales Manager 
på Nordamerika och Sherree Witt har 
hand om ordermottagning. 

– Under 2018 har vi för avsikt att 
förstärka vårt team i Chicago med en 
försäljningsingenjör, så den som läser 
det här och är intresserad av tjänsten 

kan gärna höra av sig till mig, säger 
Carsten.

I etableringsfasen har fokus legat på 
att lösa praktiska frågor och att ta fram 
interna rutiner. 

– Men nu är vi redo att möta våra 
kunder! Under våren kommer Elpress 
att delta i ett antal mässor, bland annat 
IEEE PES T&D i Denver, Colorado. Det är 
en viktig mötesplats för branschen där 
vi ser fram emot att möta både framtida 
kunder och medarbetare, 
säger Carsten. 

D Vi har möjlighet att 
lagerhålla ett större 
antal produkter än
våra distributörer

hittills kunnat. IEEE PES T&D CONFERENCE & 
EXHIBITION äger rum den 16-19 
april 2018 i Colorado Convention 
Center i Denver. Välkommen till 
Elpress Inc i monter 210.  

Kontakt
ELPRESS INC.
900 Oakmont Lane, Suite 207, 
Westmont, IL 60559, USA
sales@elpress.us
Tel: +1-331-814 2910 
Fax: +1-331-814 2914 
 
Carsten Mathiesen
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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S
atsningen på att ta fram och 
implementera ett gemensamt 
ramverk för alla Elpress distri-

butörer är ett projekt som löper under 
två år och är indelat i fyra faser. 

– Nu har vi precis avslutat den andra 
fasen och går in i den tredje som är ut-
rullning av modellen, säger Karl Hell-
ström som är civilekonom med rötter i 
IT branschen och har anlitats som pro-
jektledare.

Implementeringen, som kommer att 
pågå under ett år, föregås av en lyckad 
pilot där samtliga tre inblandade dis-
tributörer ser positivt på Elpress tydliga 
ambition att växa tillsammans med 
sina distributörer. 

– Vi ställer höga krav på våra part-
ners. Åtagandet är att allokera minst 
en säljare som aktivt säljer System El-
press. I gengäld får de en dedikerad re-
surs hos Elpress, tydliga mål, en affärs-
plan, månatliga avstämningsmöten 
och möjligheten att öka sin omsättning 
tillsammans med Elpress, säger Karl 
Hellström. 

Konkret består Elpress samarbetsmo-
dell för distributörer av två delar. En in-
troduktionsdel och en förvaltningsdel. 

– Introduktionsdelen innefattar kvali-
ficering, avtalsskrivning, utbildning och 
besök hos Elpress i Kramfors. Så snart 
distributören lägger en order, och får ett 
lagervärde, blir denne en auktoriserad 
partner, förutsatt att avtalet är under-
skrivet från båda parter, berättar Karl. 

I dagsläget handlar det om cirka 15 – 
20 distributörer i samtliga världsdelar 
som ska genomgå kvalificeringsdelen 
för att sedan arbeta enligt den nya sam-
arbetsmodellen. 

– I USA, Tyskland, och Kina har El-
press egna dotterbolag men även där 
ser vi fördelar med egna distributörer. 
Det ena utesluter inte det andra. När vi 
finns på samma marknad som våra dis-
tributörer ökar vi vår närvaro till förmån 
för kunden. I slutänden handlar det om 
att säkerställa god tillgänglighet av 
våra produkter för våra kunder, liksom 
hög kvalitet i vårt service- och tjänste-
utbud, menar Karl. 

Nyligen besökte en ny norsk partner 
Elpress i Kramfors. 

– Vi är tacksamma för att vi får så bra 
utbildning, det är något vi sätter stort 
värde på. Nu ser vi fram emot att kom-
ma i gång och sälja Elpress produkter, 
säger produktchef Thomas Åsrud. 

När implementeringen är klar hösten 
2018 ska projektet utvärderas. 

– Jag hoppas och tror att vårt nya ram-
verk ska bidra till ökad försäljning globalt, 
via såväl befintliga som nya partners och 
både för oss och våra auktoriserade part-
ners, säger Karl Hellström. 

AUKTORISERADE PARTNERS I ALLA VÄRLDSDELAR
Implementering av Elpress Cooperation Model, det gemensamma ramverket för samtliga 
distributörer på den globala marknaden, har inletts. 

När vi finns på samma 
marknad som våra 
distributörer ökar
vi vår närvaro till

förmån för kunden.

Från vänster: Sven Behring Product Manager Elpress, Karl Hellström Project Manager Epress, Leif Rönning Säljare JF Knudtzen,
John Hugo Pedersen Area sales Manager Elpress AB, Thomas Åsrud Produktchef JF Knudtzen, Truls Hermani Säljare JF Knudtzen
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Elpress PVX-serie
– nästa nivå av pressverktyg, gaffeln tillverkad av 100 % återvunnet stål

Presspistolerna PVX1300 och PVX1300C2 är våra senaste verktyg utrustade med Elpress patenterade DUAL teknik. Verktygen är 100 % 
bakåtkompatibel och är testade och godkända för användning tillsammans med Elpress B-backar och DUAL-backar. En nyhet på pi-
stolerna är en display där du får värdefull information kring ditt verktyg, exvis antal pressningar, batteristatus, serviceintervaller mm. 
PVX1300/C2 är konstruerade med ny ergonomisk design & gaffel som ger dig som användare ökad prestanda. Gaffeln är tillverkad 
av 100 % återvunnen stål samt kvalitets- och säkerhetstestad. Verktyget levereras med 2 års garanti*. Möjlighet för inställning av 
Safety-Start** på verktyget.

PRODUKTNYHET

E-nr SE 16 397 39
El-nr NO 20 705 94
- Cu 10-400 mm2 ***
- Al 16-400 mm2

- C-hylsor 6-120 mm2

PVX1300C2PVX1300

ELPRESS PATENTERADE DUAL TEKNIK
DUAL tekniken bör användas i extra tuffa miljöer som exempelvis lastbilar, vindkraftverk och tåg där förbindningarna förutom
elektriska egenskaper även är utsatta för exempelvis korrosion, mekanisk belastning och vibration.
Kontaktpressningen sker i en tvåstegsrörelse, först en sexkantpressning som ger optimal symmetrisk kontakt mot ledaren vilket 
medför att inga trådar bryts eller går sönder i kanten mot förbindningen. Därefter sker en dornpressning som förbättrar de elektriska 
egenskaperna med upp till 30 %.

* 2 år garanti om service/kalibrering genomförs efter första året (eller max 10000 cykler) hos en av Elpress auktoriserade serviceverkstäder.

** inställbar för start av pressning vid en klick eller två klick för säkert handhavande av verktyget.

*** för DUAL-pressning 400 mm2 används presshuvud DV250.

Färgerna indikerar komprimeringsgraden

Backarna möter kabelskon En sexkantspressning genomförs En dornpressning genomförs som sista steg 
för optimal kontaktering

E-nr SE 16 397 41
El-nr NO 20 705 96
- Cu 10-400 mm2

- C-hylsor 6-120 mm2

Genomskärning av kontaktpressningsförloppet av kabelsko och kabel med DUAL tekniken
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PRODUKTNYHET

E-nr SE 16 397 37
El-nr NO 20 705 92
- Cu 10-150 mm2

- Al 16-25 mm2

- C-hylsor 6-50 mm2

Pressverktyget PVX611 är vårt senaste verktyg i Elpress 600-serie. Verktyget är 100 % 
bakåtkompatibel och är testat och godkänt för användning tillsammans med Elpress TB-
backar och KB-backar. En nyhet på pistolen är en display där du får värdefull information 
kring ditt verktyg, exvis antal pressningar, batteristatus, serviceintervaller mm. PVX611 
är konstruerad med en ny ergonomisk design som ger dig som användare ökad prestan-
da. Verktyget  levereras med 2 års garanti*. Möjlighet för inställning av Safety-Start** på 
verktyget.

* 2 år garanti om service/kalibrering genomförs efter första året (eller max  
10000 cykler) hos en av Elpress auktoriserade serviceverkstäder.

** inställbar för start av pressning vid en klick eller två klick för säkert  
handhavande av verktyget.

PVX611 
– ergonomiskt pressverktyg med 2 års garanti,

fokus på hög säkerhet och lång hållbarhet

PVX611

D
anska ELCON var under tids-
press. Uppdraget var att på 
kort tid – för AT Solars räkning 

– ansluta solpaneler på två platser i Dan-
mark. 

– Det första projektet omfattade 50 
megawatt vid Lemvig på Jylland och 
det andra 8,5 megawatt i Horslunde på 
Lolland, berättar Elcons serviceledare 
Morten Kjeldahl. 

Han kontaktade Elpress säljare Kim B. 
Hansen som är baserad i danska Silkeborg. 

–  Jag besökte Elcon och visade hur vår 
lösning fungerar i praktiken. Redan där 
och då blev det uppenbart att det fanns 
en tidsvinst att göra genom att använda 
System Elpress, berättar Kim. 

– Elpress var inte den billigaste leve-
rantören, men faktum är att de sekun-
der vi tjänade per pressning genom att 
använda System Elpress, gjorde att det 
i slutänden blev det mest prisvärda al-
ternativet för oss, konstaterar Morten 
Kjeldahl. 

Båda solcellsanläggningarna är nu i 
drift, den ena i Lemvig på Jylland, den an-
dra i Horslunde på Lolland. Branchpress 
beskriver projekten som ”enastående” i 
den tekniska granskningen. 

– Vi blev klara på utsatt tid och är 
glada att vi på det här sättet kan bidra 
till att ännu fler danska hushåll försörjs 
med grön el, menar Morten Kjeldahl. 

”ELPRESS BLEV DET MEST PRISVÄRDA ALTERNATIVET FÖR OSS”
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rojektet som löper fram till i 
april 2018 ska initialt samla de 
2000 artiklar som ingår i Elpress 

standardsortiment i PIM-systemet.
– Det handlar om allt ifrån artikeldata, 

bilder, dokument, manualer, måttskisser, 
certifikat och instruktionsfilmer – infor-
mation som hittills funnits i olika system 
som nu samlas i ett och samma, säger 
Katarina Forsberg som leder projektet. 

En samlad produktinformation innebär 
i en förlängning säkrare och mer effektiva 
processer för utbyte av information. 

– Versionshanteringen innebär till ex-
empel att våra kunder automatiskt får 
tillgång till den senaste versionen av in-
formation kopplad till en produkt, säger 
Katarina. 

Förenklade rutiner vid uppdateringar 
av data till branschorganisationen, lik-
som grossister och leverantörer ser hon 
som ytterligare en fördel. 

– Självklart underlättar systemet även 
införande av nya produkter i vår portfölj. 
På så sätt kan vi tillmötesgå snabbt för-
änderliga och ständigt växande utma-
ningar och förväntningar från våra kun-
der, menar Katarina. 

Leverantören av PIM-systemet är 
Umeåbaserade företaget C4 Contexture. 

– Vi jämförde två olika leverantörer 
med liknande funktioner i sina system 
och valde C4 som finns närmast geo-
grafiskt och som vi upplever förstår våra 
kundunika behov, säger Katarina. 

017 går till Elpress historia som 
ett år när många pusselbitar 
föll på plats. Inte minst etable-

ringen i USA är en milstolpe i företagets 
historia. VD Mattias Östman samman-
fattar kort året som gått – och blickar 
framåt.  

– Under det gångna året har vi gjort 
ett antal viktiga strategiska marknads-
satsningar. Etableringen i Chicago fö-
regicks av en omfattande förstudie till-
sammans med Business Sweden och vi 
var väl förberedda att go to market när 
vi tryckte på knappen. Det är en långsik-
tig satsning som vi ser resultat av redan 
idag, menar VD, Mattias Östman. 

Go to market har även i andra avseen-
den varit en nyckelfråga under 2017. 

– Vi har tagit fram en ny modell för hur 
vi ska jobba med våra distributörer och 
hur vi går till marknad globalt. Det är ett 
arbete som implementeras just nu och 
som jag tror väldigt mycket på. Ett ar-

bete som kommer att ge avtryck till för-
mån för Elpress, våra partners och våra 
kunder, säger Mattias. 

Ett annat viktigt strategiskt fokus un-
der 2017 har var varit lanseringen av ny 
hemsida och PIM projektet. 

– Det är oerhört viktigt för Elpress 
att ligga i framkant av den snabba di-
gitala utvecklingen, eftersom det möj-
liggör armkrok med andra marknads-
satsningar. Under nästa år ser vi fram 
emot att sjösätta vårt nya PIM-system 
som är ett resultat av flera års arbete, 
menar Mattias. 

En stor utmaning för Elpress framgent 
är kompetensförsörjning. 

– Här jobbar vi strategiskt och långsik-
tigt i Höga Kusten industrigrupp med att 
belysa intressanta karriärvägar i regio-
nen. Vi riktar oss direkt mot universitet 
och högskolor och resultatet hittills är 
över förväntan när det gäller att sätta 
Höga Kusten på kartan, säger Mattias. 

Sist men inte minst har Elpress under 
året börjat landa i de värderingar för fö-
retaget som arbetades fram under 2016. 

– Tillit, passion, utveckling och själv-
klart kvalitet! Det är, har alltid varit och 
kommer alltid att vara en stark drivkraft 
i allt vi gör, menar Mattias. 

2

P
Elpress samlar produktinformation till sina 6000 produkter i PIM-systemet C4.  

Bättre produktinformation med PIM

MEDVIND FÖR ELPRESS

Mattias Östman, VD Elpress

VAD ÄR PIM?
PIM är en förkortning av Product Information 
Management och handlar konkret om att på 
ett metodiskt sätt strukturera och visualisera 
ett företags produkter.
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PRODUKTFÖRBÄTTRINGAR

F

Sortimentlådor PL800ET och PL900ET
- nu kan du själv välja pressverktyg i lådan
Elpress sortimentlådor med ändhylsor har uppdaterats för att ge dig som användare större möjlighet att anpassa lådans innehåll. 
Ändhylsorna och skalverktyget SCT001 ingår som tidigare, men du kan själv välja vilket pressverktyg du vill ha i just din låda. 

PL800ET-PEB0116S
E-nr SE 0811642    El-nr NO 2019652 
• 800 isolerade ändhylsor 0,5-16 mm2  

 typ ET, färgkod W
• skaltång SCT001
• pressverktyg PEB0116S 0,14-16 mm2,  

 fyrkantspressning

PL900ET-PEB0160S
E-nr SE 0811645    El-nr NO 2019655 
• 900 isolerade ändhylsor 0,5-6 mm2

 typ ET, färgkod W
• skaltång SCT001
• pressverktyg PEB0160S 0,14-6 mm2, 

 fyrkantspressning

PL800ET-PEB0116H
E-nr SE 0811641    El-nr NO 2019651 
• 800 isolerade ändhylsor 0,5-16 mm2

 typ ET, färgkod W
• skaltång SCT001
• pressverktyg PEB0116H 0,14-16 mm2,
 hexagonalpressning

PL900ET-PEB0160H
E-nr SE 0811644    El-nr NO 2019654 
• 900 isolerade ändhylsor 0,5-6 mm2

 typ ET, färgkod W
• skaltång SCT001
• pressverktyg PEB0160H 0,14-6 mm2,
 hexagonalpressning

PL800ET-TEB0516
E-nr SE 0811640    El-nr NO 2019650 
• 800 isolerade ändhylsor 0,5-16 mm2 
 typ ET, färgkod W
• skaltång SCT001
• pressverktyg TEB0516 0,25-16 mm2,

 nabbpressning

PL900ET-EEB0160
E-nr SE 0811643    El-nr NO 2019653 
• 900 isolerade ändhylsor 0,5-6 mm2

 typ ET, färgkod W
• skaltång SCT001
• pressverktyg EEB0160 0,1-6 mm2, 
 trapetspressning

ör dig som använder El-
press isolerade kabelskor 
ska det nu bli enklare och 

mer överskådligt att hitta produk-
terna när du besöker din grossist. Vi 
kommer paketera kabelskorna i 
påsar istället för den nuvarande 
lösningen med bulkförpackning. 
Påsarna hänger på spjut i butiken, 
sorterade och uppdelade efter stor-
lek och typ. Detta gör att du som 
kund mycket enklare kan se innehål-
let i påsen och snabbare och enklare 
hitta just det du behöver. Denna 
nya förpackning kommer även un-
derlätta arbetet för grossisten både 
vid påfyllning av produkter och vid 
inventering i butiken.

Vi planerar att lansera det nya 
konceptet under Januari 2018.

Lättare hitta Elpress isolerade kabelskor 
i butik hos din grossist
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FRÅGOR
1. Vilket svenskt E-nummer har vårt nya verktyg PVX1300?
1. 16 397 41
X. 16 397 37
2. 16 397 39

2. Vilken leverantör har Elpress valt till sitt PIM-projekt?
1. C4
X. C7
2. C8

3. Vad heter Elpress projektledare för distributörsprojektet?
1. Kalle Hellström
X. Katarina Forsberg
2. Johan Söderlund

TÄVLING

Svara rätt på våra 3 frågor så har du chansen att vinna ett fint vinterset bestående 
av mössa, halsduk och reflexväst. Vi lottar ut 3 set bland de rätta svaren.

Skicka eller faxa ditt svar senast 31/1 till: 
ELPRESS AB, Box 186, 872 24 Kramfors. 
Faxnr. 0612-71 71 51, eller via mail till: 
jeanette.ronnberg@elpress.se.
Rätt svar och vinnare presenteras på vår hemsida 
www.elpress.se den 5/2. Ev vinstskatt betalas av vinnaren.

KOMMANDE MÄSSOR
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  
Lillestrom, Norge 

19-21/6
CWIEME
Berlin, Tyskland

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

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

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

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

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

PERSONALNYTT

Namn

Företag

Adress

Postnr

Ort

Land

Tel.

E-post.




