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Vi bestræber os stadig i lige så høj 
grad på, at den rigtige kunde får 
de rigtige varer, det er præcis lige 

så vigtigt nu som dengang
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D

Elpress er en del af Höga Kusten Industrigrupp – HKIG – hvor regionens førende tekniske virksomhe-
der samarbejder om kompetenceforsyning, forskning og udvikling. 

HKIG FÅR 25 MILLIONER TIL FORSKNING 

er er mange fordele ved at arbej-
de uden for storbyregionerne, 
især når det gælder livskvalitet, 

nærhed til naturen og leveomkostninger. 
Men kompetenceforsyning er gennem 
de senere år blevet et spørgsmål, som de 
tekniske virksomheder i regionen tager 
meget alvorligt. 

– For tre år siden startede vi Höga Ku-
sten Industrigrupp, en forening for sam-
arbejde om denne type spørgsmål. I dag 
er vi næsten 40 medlemsvirksomheder, 
som samarbejder om markedsføring, 
kompetenceforsyning, rekruttering, pro-
dukt- og virksomhedsudvikling samt 
forskning og udvikling, fortæller direktø-
ren for Elpress, Mattias Östman, der også 
sidder i HKIG's bestyrelse. 

Satsningen har haft stor succes. 
– Ingen virksomhed ville have været i 

stand til at løse disse spørgsmål alene, men 
sammen har vi skabt en unik kontaktflade 
for innovation og udveksling af erfaringer. 
Dette har også bidraget til, at flere og flere 
søger de stillinger og eksamensjob, som vi 
opslår, fortsætter Mattias. 

Siden starten har Mia Wester været 
projektleder i foreningen og har haft an-
svaret for at opbygge rutiner for, hvordan 
foreningen skal henvende sig til kom-
mende ingeniører på forskellige univer-
siteter.

– Vi inviterer f.eks. studerende her-
til, som kan tage på studiebesøg i virk-
somheder og få mulighed for uformelle 
samtaler med chefer og ingeniører. Der-

udover besøger vi sammen arbejdsmar-
kedsmesser på forskellige universiteter 
for at informere om vores virksomheder, 
eksamensjobs og regionen Höga Kusten, 
fortæller Mia Wester.

På kun tre år har ingeniørerne fået øj-
nene op for regionens virksomheder, og 
antallet af ansøgere til ledige stillinger 
er steget.

– I en stor virksomhed findes der ofte 
indlysende karriereveje inden for en og 
samme virksomhed. HKIG består især 
af små og mellemstore virksomheder 
– hvoraf mange er etablerede varemær-
ker på det globale marked. Vi fortæller 
om de spændende jobs og karriereveje, 
som findes blandt virksomhederne i vo-
res geografiske område, som er Sollef-
teå, Kramfors og Härnösand, fortsætter 
Mia Wester.

Ni af de næsten 40 medlemsvirksom-
heder ansøgte for nylig om EU-midler til 
forskning og fik bevilget 25 millioner SEK 
til projektet SIKT, som står for Styrket in-
novation, konkurrenceevne og vækst.

– Luleås Tekniske Universitet deltager 
i projektet, som konkret har til formål 
at give virksomhederne mulighed for at 
forske for at udvikle nye eller forbedre 
eksisterende produkter eller processer. I 
tre år vil der være stor aktivitet i projek-
tet, hvor pengene kommer ud at arbejde 
og skabe værdi direkte i virksomhederne, 
konstaterer Mia.

Elpress ser enestående muligheder i at 
samarbejde med virksomheder i regio-
nen og Luleås Tekniske Universitet samt 
diskutere og udveksle erfaringer om pro-
duktudvikling og metodik. 

– Vi vil ikke bare følge udviklingen, vi 
vil bidrage til den. Vores produkter er en 
del af fremtiden, og SIKT er en mulighed 
for os til at afprøve og evaluere vores 
egne idéer inden for forskellige segmen-
ter, mener Mattias Östman. 

I

Uniaden er en arbejdsmarkedsmesse i Umeå, hvor virksomheder 
møder studerende og skaber kontakter for fremtiden. Elpress var 
til stede sammen med HKIG. 

Her skabes der kontakter for fremtiden

januar repræsenterede Johan 
Söderlund Elpress til Unia-
de-dagene på Umeå Univer-

sitet. For et par år siden var han selv en 
nyuddannet student, der så sig om efter 
et spændende job. 

– Jeg havde aldrig hørt om Elpress 
dengang, men mine lærere talte godt for 
virksomheden, og jeg søgte en stilling 
som produktingeniør. Alle, som jeg kom 
i kontakt med hos Elpress, var vældigt 
flinke, og da jeg fik stillingen, sagde jeg 

ja tak. Det var faktisk lidt af en aha-op-
levelse, da jeg fandt ud af, at der fandtes 
så mange tekniske virksomheder i dette 
område ret tæt på Timrå, hvor jeg er født 
og opvokset, siger Johan. 

I dag tror han, at flere studenter ken-
der til Elpress takket være Höga Kusten 
Industrigrupp, som aktivt markedsfører 
sine medlemsvirksomheder over for uni-
versiteterne. 

– Blandt omkring hundrede udstillere 
var vores stand vældigt godt besøgt, og 

der var en positiv respons. Studenter fra 
Umeå er interessante for os, fordi de ofte 
kommer fra området og mange gange 
har til hensigt at blive her, siger Johan. 

Elpress-produktchef Johan Söderlund til Uniade-
dagene i Umeå.

www.hkig.se 

Elpress-direktør Mattias Östman uden for indgan-
gen til Elpress. – Der er ikke mange virksomheder i 
storbyregionerne, som kan tilbyde den nærhed til 
naturen og livskvaliteten, der findes i vores region.
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MESSER I ÅR
Vi vil gerne have besøg af dig på vores stand på nogle
af de mange messer, hvor vi udstiller i år. Velkommen til!

– Mødestedet for
el- og belysnings-
branchen
16.-17.10. Elmässan i Stock-
holm, stand G12

I oktober er det igen tid til Elmässan, 
et af de absolut bedste og mest frem-
trædende mødesteder for el- og be-
lysningsbranchen. Elpress ser messen 
som et mødested, hvor vi kan møde 
eksisterende kunder og 
også få kontakt til nye, 
potentielle kunder.

– Nordens største
mødested for el- 
og energibranchen
7.-10.5. Elfack Göteborg,
stand B02:02

Hele branchen er under forandring, og 
for mange er det en udfordring at følge 
med. Forandringsevne er derfor nøgle-
ordet for messen i år, og hovedvægten 
ligger på at tilbyde inspiration og inno-
vation, mulighed for at netværke samt 
kompetenceudbytte, og 
Elpress er selvfølgelig til 
stede.

– Verdens største
messe for producenter 
af elmotorer og trans-
formatorer
21.-23.5. CWIEME Berlin, 
Tyskland, stand 11A66

I over 23 år har CWIEME-messen været 
førende, når det gælder markedsføring 
af elmotorer, generatorer, transformato-
rer og markedet for Electrical Vehicles. 
Elpress er til stede for at 
vise vores nyheder og pro-
dukter på dette område.

– Vindindustrien
fortsætter med at 
vækste og udvikle sig
20.-23.5. AWEA 
Windpower Houston, USA, 
stand 2228

2018 har været et historisk år for vind-
kraftbranchen, hvor der blev installeret 
over 90.000 MW i alt, og Elpress får lov til 
at være en del af denne udvikling. Mes-
sen AWEA Windpower er øget med 10%, 
hvilket gør den til den største messe i sin 
branche gennem 5 år. Efterhånden som 
vi nærmer os 2020, fortsætter vindener-
gien sin vækst gennem teknisk udvikling, 
samarbejde med andre kilder for ren og 
traditionel energi, og her 
vil Elpress være med til at 
give sit bidrag.
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lpress-sælger i Norrland, Sune 
Dahlberg, har med sine 34 år i 
virksomheden fået utroligt me-

get viden og erfaring om vores produk-
ter og kunder. Som 20-årig begyndte han 
sin rejse hos Elpress som laboratorieas-
sistent, derefter fulgte jobs i montering-
en, serviceafdelingen (chef), 
arbejdsleder i værktøjspro-
duktionen, kundesup-
port, backup for ord-
remodtagelse m.m. 
I dag er Sunes kon-
tor for det meste 
henlagt til bi-
len. 

– At besøge vores kunder længst mod 
nord kræver en hel dags rejse i bilen, blot 
den ene vej. At det skulle være ensomt 
som sælger i Norrland er ikke noget, 
Sune kan genkende.

– Jeg har et rigtigt godt samarbejde 
med andre leverandører og kolleger i 
branchen. Vi samkører minimesser og 
tager på kundebesøg sammen, hvilket 

er noget, kunderne sætter pris på. Vi 
supplerer hinanden i stedet for at 

konkurrere med hinanden. 

En sælgers hverdag 
– man er altid velkommen, når man
vil vise Elpress-produkter

Dagene som sælger er intensive, 
men varierede og sjove. Messer, 
kundebesøg og indvielser afløser 
hinanden. Sådan kan aktiviteterne 
se ud gennem nogle uger i foråret:

• Besøg hos Ahlsell, Örnsköldsvik og 
Elektroskandia Umeå.

• Besøg hos Eitech Umeå og Selga 
Umeå.

• Besøg hos Energiservice i Skellef-
teå, Selga i Skellefteå, Elektroskan-
dia i Skellefteå.

• Elmesse på Skelleftekraft Arena.
• Besøg hos Eluttaget i Skellefteå, 

Elektroskandia Örnsköldsvik.
• Jyväskylä-messe i Finland.
• Rejse til Gällivare,  

710 kilometer med stop i Luleå,  
besøg hos Elektroskandia.

• Minimesse på Ferrum, Kiruna med 
Solar, MP-bolagen, PM-flex, Hide a 
light og Westal.

•  Minimesse i Gällivare.
•  Minimesse i Luleå.
•  Butiksmesse hos Selga Umeå.
•  Frokostmøde med Caverion 

i Skellefteå. 
•  Butiksmesse hos Eluttaget. 
•  Infomøde hos Skellefteå El.
•  Minimesse Elektroskandia Skellefteå.
•  Ahlsell i Umeå.  

Infomøde om nye C-klemmer.
•  Indvielsesmesse i Solars nye 

butik i Umeå.
•  Besøg hos Eitech, Ahlsell og  

Elektroskandia i Örnsköldsvik.
•  Butiksmesse hos Solar i Sundsvall.
•  Butiksmesse hos Storel i Sundsvall.

Messe i Jyväskylä, Finland.

Butiksmesse hos 
Solar i Sundsvall.

Indvielsesmesse i Solars 
nye butik i Umeå.
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NYE MEDARBEJDERE HOS ELPRESS

PRODUKTUDDANNELSE FOR NYE MEDARBEJDERE
 
Jason Jensen, Regional Sales Manager i USA, Mike Nyhan, National Sales 
Manager USA, Anders Svensson, KAM for segmentet Vehicle, fik alle en solid 
produktuddannelse af Elpress-produktchef Sven Behring.

KONTORET I DANMARK VOKSER
 
Jeg har 27 års erfaring i el-branchen, fortæl-
ler Susanne Schandorff, heraf 18 år inden for 
teknisk belysning, hvor jeg har rådgivet instal-
latører, grossister og forsyningskunder med 
tekniske produkter og løsninger.

FORSTÆRKNING TIL REGNSKABSAFDELINGEN
 
I takt med at Elpress Group vokser, bliver der automatisk mere 
at lave for vores regnskabsafdeling, som nu forstærkes med To-
mas Tjernberg, Business Controller. Her bydes Thomas velkom-
men af vores regnskabschef Daniel Forsman (tv).

UNGE, DYGTIGE INGENIØRER
 
Vi ser det som noget enormt positivt at få unge, nyuddannede 
medarbejdere med i vores team. Kombinationen af medarbej-
dere med lang erfaring i virksomheden og relativt nyuddan-
nede studenter er meget vellykket. Johan Söderlund (tv), pro-
duktchef hos Elpress, byder Sofie Häggkvist, produktingeniør, 
og Max Pheelan, Design Engineer, velkommen til Elpress. 

Et af Elpress' nøgleord er udvikling, og det gælder både for virksomheden, produkterne og naturligvis personalet. I løbet af for-
året har væksten på personalesiden været stor hos os. For at opfylde kundernes behov og kunne give dem den bedste support 
er der sket nyansættelser inden for de fleste områder i virksomheden. Læs længere nede om nogle af de nye medarbejdere hos 
Elpress. Vil du gerne være en af os og følge os på vores spændende udviklingsrejse? Indsend dit CV til rekrytering@elpress.se, 
så bliver du måske også en af os. 

– Elpress fortsætter med at vækste og udvikle sig



NUMMER 1 2019

SIDE 6

V
ARI KOKKO blev ansat 
på det daværende 
Nordhydraulik d. 13. 
juni 1974. I starten 
betjente han den 
automatiske dreje-
bænk, og senere lave-
de han service på presse-
værktøj i nogle år. 

– De seneste 35 år har jeg arbejdet som 
værktøjsmager og har haft ansvaret for 
trådgnistmaskinen. Det er et sjovt og va-
rieret arbejde, hvor vi forsyner vores egen 
industri med værktøj. Det kan dreje sig 
om alt fra at udvikle et helt nyt værktøj til 
en ny slags kabelsko til at reparere værk-
tøj, som vi bruger til fremstilling, fortæl-
ler han. 

Til sommer har Ari været hos Elpress i 
45 år. 

 At det for Aris vedkommende er blevet 
til så mange år hos Elpress, skyldes i høj 
grad det gode fællesskab med arbejds-
kammeraterne. 

– Vi er flere, der har arbejdet sammen i 
mange år, og det skaber en særlig samhø-
righed, siger Ari. Arbejdet har også været 
vældigt varieret og frit, hvilket også har 
bidraget til, at man trives så godt hos El-
press. 

– Netop i værktøjsmagerafdelingen er 
det meste, ligesom det var i starten, stem-
peluret er blevet digitaliseret, men ellers 
holder vi samme høje kvalitet nu som 
dengang, fortsætter han. Der er selvføl-
gelig også kommet en del mere moderne 
maskiner ind i virksomheden. 

irksomheden voksede, og al-
lerede i 1962 flyttede Wine-
mars (som virksomheden hed 

dengang) til større lokaler i Öd, Kramfors. 
Virksomheden udviklede sig og havde 
store udvidelsesplaner, og i 1975 blev der 
bygget helt nye lokaler i Brunne, Kram-
fors, hvor virksomheden drives i dag. 
På den tid var det en stor satsning med 
store produktionsarealer, fordi monte-
ringsmaskinerne krævede store arealer 
og meget personale i modsætning til 
i dag, hvor meget er automatiseret. I 
1977 blev Elpress købt af Karolin Invest 
og indgik i flere år som et selvstændigt 
forretningsområde i Nordwin-gruppen. 
I 2000 blev Elpress en selvstændig virk-
somhed igen og har siden 2006 været 
ejet af Lagercrantz Group. De seneste års 
markedssatsninger i Kina, USA og Indien 
har været en succes og har medført, at 
Elpress i dag er en fremgangsrig eksport-
virksomhed med mange internationale 
kontakter. Elpress fejrer nu 60 år og har 
haft en fantastisk rejse og udvikling gen-
nem årene.

ELPRESS FEJRER 60 ÅR
I 1959 blev Elpress grundlagt i et simpelt kælderlokale i Stockholm. Grundlæggeren Curt Winemar (og 
hans far Per Winemar) så mulighederne for etablering i Ådalen takket være den industrielle strukturænd-
ring, som skete her i 1960'erne. I 1961 flyttede virksomheden ind i midlertidige lokaler i Kramfors.
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I 1976 blev Olov 
Tjernberg ansat hos 
Elpress og er nu i 
gang med sit 43. 
år i virksomheden. 

– Jeg har været 
værktøjsmager stort 
set hele tiden. Det er et 
interessant job, som handler meget om 
samarbejde og problemløsning, den ene 
dag ligner sjældent den anden, siger 
han.   

Det er blevet til mange gode grin 
gennem årene, og et husker han ekstra 
klart.  

– Vi havde bygget en ny maskine, og 
den var klar på en fredag. Eftersom di-
rektøren skulle komme forbi og se på 
maskinen om mandagen, fik nogen til 
opgave at male den i løbet af weeken-
den. Hvad staklen ikke vidste, var, at no-
gen havde byttet malerbøtten med den 
sædvanlige metalfarve, som vi bruger 
til vores maskiner, ud med en flødehvid 
vinduesmaling. Formanden blev ikke 
glad, men vi andre grinede af det, og 
maskinen forblev hvid gennem alle åre-
ne, fortæller han. 

Meget er stadig som før i værktøjsma-
gerafdelingen. 

– Vi bruger stadigvæk en del tegnin-
ger, som var her, da jeg startede. En del 
har ændret sig i organisationen, og i den 
øvrige del af virksomheden er processer-
ne blevet digitaliseret og automatiseret, 
men i værktøjsmagerafdelingen laver vi 
fortsat et håndværk, konstaterer han. 
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Læs fortællinger om 
virksomhedens historie 
fra dem, der i dag har 
været længst ansat
i virksomheden.
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Mats Djerf og Ulf 
Iversén

ELPRESS FEJRER 60 ÅR
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DA Lillemor Karlstedt blev 
ansat hos Nordhydraulic 
d. 6. maj 1974, begyndte 
hun på værkstedet med 
forskellige opgaver. 

– I 1976 begyndte jeg 
som opstiller, jeg gjorde 
maskinerne klar til brug. I 
nogle år arbejdede jeg i værktøjsmagerafdelin-
gen. Vi havde det vældigt hyggeligt, og jeg kan 
huske, at mændene godt kunne lide, at jeg tit 
havde boller med. Samtidig med at jeg fik mit 
første barn, konstaterede lægerne, at jeg havde 
fået nikkelallergi, så efter min barselsorlov læs-
te jeg videre, så jeg kunne komme tilbage til et 
kontorjob, fortæller hun. 

Siden 1987 har Lillemor arbejdet i konstrukti-
onsafdelingen. 

– Da jeg begyndte, brugte man en tegnepla-
de, man satte et stykke papir fast og tegnede 
med pen og lineal. I 1989 begyndte vi at tegne 
digitalt i AutoCAD frem til 2003, hvor vi gik over 
til Solid Works. 

I dag laver Lillemor kundetilpassede tegnin-
ger og tilbud. 

– Da jeg begyndte her, var der knap nok nogen, 
der havde fået idéen til computeren. I dag laves 
alt arbejdet foran en skærm, så der er sket en stor 
forandring. Noget, der ikke har ændret sig, er hvor 
meget vi bestræber os på, at kunderne skal have 
det, de efterspørger, og at vi gør vores yderste for at 
opfylde kundernes forventninger, siger hun. 

Efter 45 år er det egentlig på tide for Lillemor 
at gå på pension. 

– Men jeg nægter at stoppe! Jeg trives utroligt 
godt, og det er stadigvæk sjovt at gå på arbejde 
hver dag, så jeg vil i første omgang gå lidt ned i 
tid, siger hun. 

I 42 ÅR – siden 
1977 – har 
Ingrid Wan-
sulin arbejdet 
hos Elpress. 
I de første år 
stod hun ved 
drejebænken, men 
i starten af 1980'erne begyndte hun 
på lageret, som dengang lå i Brunne. 

– En stor del af jobbet var at veje 
kabelsko, og som hjælp havde jeg en 
lille butiksvægt. Jeg kan huske, at vi i 
begyndelsen selv lavede etiketterne, 
og at det var et arbejde, der krævede 
stor tålmodighed, hvor vi først skul-
le komme farve på typerne og sætte 
dem med pincet og derefter dreje eti-
ketten frem manuelt. Det var meget 
anderledes end i dag, hvor alt er digi-
taliseret, siger Ingrid. 

I 2007 flyttede lageret til de nuvæ-
rende lokaler i Frånö. 

– Det sker godt nok af og til, at jeg 
stadig står ved pakkebordet, men i 
dag har jeg ansvaret for planlægning 
af en del udliciterede ordrer til Sam-
hall, så det bliver også til en hel del tid 
foran computeren, samt at jeg også 
foretager en del indkøb. 

Meget af det manuelle arbejde er 
blevet automatiseret, siger Ingrid. 

– Men vi bestræber os stadig i lige 
så høj grad på, at den rigtige kunde 
får de rigtige varer, det er præcis lige 
så vigtigt nu, som det var dengang, 
siger hun.

STEFAN SJÖDIN er den, 
der har været længst 
ansat hos Elpress, 
nærmere bestemt 
siden d. 25 juni 
1973, altså i 46 år. 

– Jeg begynd-
te som fræser nede p å 
Winemars gamle fabrik i Öd. I 1975 blev 
flyttelæsset kørt til de nuværende lokaler. 
I mange år var jeg i værktøjsmagerafde-
lingen, men siden 1996 har jeg som pro-
duktionsudvikler arbejdet med at udvikle 
nye maskiner til vores egen produktion. 
Blandt arbejdsopgaverne er også service, 
vedligeholdelse og reparation.

Et af de mange minder var dengang, 
kongen og dronningen var på besøg. 

– Jeg kan ikke huske præcist, hvilket år 
det var, men jeg kan huske, at vi havde 
lavet en specialbygget vogn, som kon-
geparret skulle sidde i, når de kørte gen-
nem fabrikken efter en truck. De bedste 
truckførere var vældigt hurtige, så for en 
sikkerheds skyld lagde vi en træklods un-
der speederen, så det ikke skulle gå alt for 
hurtigt. Jeg husker også, at dronningen 
havde en gul kjole og en gul hat på, og at 
hun vinkede til os, da de kørte forbi, for-
tæller Stefan. 

Arbejdsmiljøet er blevet meget bedre 
med årene, synes han. 

– Det var trangt og varmt i begyndel-
sen, husker jeg. Der er jo stadigvæk en del 
støj, men vi beskytter os bedre i dag. Me-
get af det manuelle plukkearbejde er ble-
vet erstattet af automatiserede processer, 
siger Stefan. 
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Opførelse af den nye fabrik i Brunne.
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Den franske virksomhed StationOne stiller en digital platform til rådighed, hvor udvalgte leverandø-
rer sætter produkter til salg.

StationOne – ny markedsplads for togproducenter

a Christian Alexandersson for 
ca. et år siden overtog stil-
lingen som forretningsområ-

dechef for Global Segments, fik han en 
idé.

– Jeg havde lagt mærke til, at vores 
Traction- og Automotive-kunder havde 
næsten ens værdikæder. Vi havde til 
og med underleverandører, som havde 
to kontaktpersoner hos Elpress, en for 
hvert segment, fortæller han.

– For at gøre det lettere for vores 
kunder samler vi nu vores tilbud i det 
nye segment Vehicles. Et tættere og 
mere effektivt samarbejde med vores 
kunders underleverandører indebærer, 
at vi kan stå tydeligere over for slut-
kunden, hvilket er nøglen til fremgang, 
mener Christian.

Traditionelt har Elpress fokuseret på 
fire segmenter, hvor Traction og Auto-
motive var de to mindste.

– Nu får de tre tilbageværende en 
mere ens størrelse, hvilket også er en 
fordel organisationsmæssigt.

Også hybridbiler kommer ind under 
Vehicles. 

– Her vil vi selvfølgelig være med 

til at drive udviklingen fremad, siger 
Christian.

Elpress har for nylig styrket kom-
petencen med produktingeniører og 
sælgere for alle segmenter. 

D

Sammenlægningen af de to segmenter 
Traction og Automotive vil gøre det lettere 
for Elpress' kunder.

"Med Vehicles samler 
vi vores tilbud"

orestil dig Amazon, men opti-
meret til togproducenter. Sats-
ningen er unik for branchen, og 

det bliver spændende at se, om det her 
kan blive en interessant kanal for vores 
kunder, siger Sven Behring, som er pro-
duktchef hos Elpress.

Der er mange fordele ved StationOne, 
både for Elpress og for slutkunden.

– For os er det en mulighed for at teste, 
hvordan kunderne reagerer på e-handel 
i vores branche. Vi når direkte ud på et 
globalt marked for togproducenter, og 
StationOne stiller en platform til rådig-
hed, som er enkel for os at administrere 
ordrerne på, fortæller Sven.

Kunden kan filtrere sine krav i søge-
maskinen og med nogle få klik deltage 
i det samlede internationale udbud og 
derudover samle produkter fra forskel-

lige producenter i en og samme ordre fra 
StationOne.

– Udbuddet omfatter elektronik til 
både nye projekter samt til vedligehol-
delse og renovering af tog. Endvidere 
har markedspladsen en høj standard, 
når det gælder kvalitet i valget af leve-
randører, siger Sven Behring.

Den ordre, som lægges på StationOne, 
lander på Elpress' lager i Kramfors og 
forberedes direkte til fragt til kunden. In-
formationerne om produkterne, som ses 
i søgemaskinen, er en direkte spejling 
af informationerne i Elpress' nye PIM-
system (Produkt Information Mana-
gement).

– Det gør, at vi kan garan-
tere, at alle informationer er 
opdaterede, tilføjer Sven.

StationOne har eksisteret 

siden d. 19. januar i år, og Elpress' sorti-
ment er fortsat begrænset på markeds-
pladsen.

– I de kommende måneder vil vi lægge 
flere produkter ud, lover Sven Behring.

KAM Segment Vehicle
ANDERS SVENSSON
Tlf. +46 (0)612 71 71 75
anders.svensson@elpress.se
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Lige nu foregår der et omfattende 
arbejde med at udvikle en ny ud-
dannelsesplatform for Elpress' 
services inden for Academy og e-
learning. 

– Vi står stadigvæk i startblokkene 
med dette arbejde, men nu sætter vi 

store ressourcer ind på at udvikle et di-
gitalt uddannelsesmateriale til vores indu-

strikunder, siger Christian Alexandersson, som er forretnings-
områdechef for Global Segments.

Det drejer sig først og fremmest om uddannelsesfilm, der 
henvender sig til kraftværkspersonale, transformatorprodu-
center, togproducenter og vindmølleproducenter. 

– Uddannet personale sikrer kvaliteten på vores produkter 
og services i System Elpress. Den nye uddannelsesplatform 
indebærer, at vi på en effektiv måde kan give vores kunder til-

passet uddannelse og videreuddannelse inden for det pågæl-
dende segment, siger Christian Alexandersson.

E-learning kommer ikke til helt at erstatte de fysiske uddan-
nelser, som Elpress tilbyder i dag. 

– Vi vil stadigvæk uddanne såkaldte "superusers", men på 
denne måde kan vi tilbyde betydeligt flere brugere en pas-
sende uddannelse, siger Christian.   

Rutinerede Liselotte Hellgren-Wågström, som har mange 
års erfaring i at uddanne Elpress' kunder, er ansvarlig for Aca-
demy og e-learning. Det forventes, at platformen tages i drift 
inden for et halvt år. 

Hvis du ønsker råd om uddannelse, så kontakt:
LISELOTTE HELLGREN-WÅGSTRÖM
Mobil +46 70 686 78 67
liselotte.wagstrom@elpress.se

FOKUS PÅ UDDANNELSE

Elpress, Inc. er flyttet og har udvidet sit nordamerikanske la-
ger- og logistikcenter. Lageret, som tidligere lå i Sturtevant, 
WI, kommer nu til at ligge i Addison, IL. Det nye lager ligger 
meget tæt på O'Hare International Airport, et af de vigtigste 
transportcentre i USA. Denne strategiske placering vil gøre det 
muligt for Elpress, Inc at tilbyde samme gode support og korte 
leveringstider til vores nordamerikanske kunder, som Elpress 
længe har været kendt for på andre markeder over hele verden.

Ny distributør i Thailand 
Navn: Tan & Sons Corporation Limited
Websted: www.tanandsons.com/en/
Sted: Provinsen Samut Prakan, som ligger i udkanten af Bangkok,
i hovedstadens sydøstlige hjørne.

Elpress fortsætter med at udvide sit distributørnetværk, og 
Tan & Sons er Elpress' nye partner i Thailand, som også tager 
sig af Cambodja og Laos. Tan & Sons er også forhandlere af 
andre førende europæiske produkter/fabrikater beregnet til 
fremstilling af stærkstrømstransformere m.m. Efter at have 
mødtes to år i træk på messen Coil & Winding i Berlin førte 
dette til et møde i Thailand og siden til en aftale om at blive 
Elpress-forhandler.

Dele af virksomheden har været på uddannelse i Kramfors, 
og Elpress' Michael Flaaten har derudover været på lance-
ringsrejse i Thailand, hvor man sammen besøgte 5 af deres 
vigtigste kunder inden for segmentet Electrical Machines. Vi 
ser frem til et langvarigt samarbejde med vores nye partner i 
Thailand.

Elpress USA åbner nyt lager

Bordstativ V1300C2 er et bordstativ, hvor 
pressehovedet V1300C2 monteres enkelt 

og hurtigt. Bordstativet er mest bereg-
net til kabelkonfektionering. Det kan 
bruges både til presning af kobberfor-

bindelser op til 400 mm² og aluminiumforbindelser op til 400 
mm². Stativet er fremstillet af stål med samme høje kvalitet 
som gaflen og med fokus på kvalitet og lang levetid. Der findes 
også en justerbar fikseringsarm, som gør det lettere at få pres-
ningen til at sidde korrekt.

Bordstativ V1300C2 - kundetilpasset værktøjsløsning

Carsten Mathiesen, forretningsområde-
chef for Global Sales Distributors, ved 
det nye lager i USA.
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Ny sortimentskasse
af brudsikker plast
RPL605 er en komplet sortimentskasse til professionelt arbejde, 
bestående af forbindelser og værktøj. Kassen indeholder 
600 isolerede forbindelseselementer 0,5-6 mm², 3 stk. 
koblingslister samt det testede og certificerede presseværktøj 
GSA0760 Miniforce og afisoleringstangen SCT001. Kassen 
er fremstillet af brudsikker plast med sider af polypropen og 
låg af polykarbonat. Praktisk og sikkert udformet, så den kan 
stables og har udtagelige indsatser, perfekt til nem påfyldning 
af forbindelser. Kassen leveres med to tomme indsatser, som 
brugeren kan fylde med egne artikler efter behov. 

PRODUKTNYHEDER

RPL605
El-nummer: 2997 208 968
Vægt: 2,05 kg. 
Længde: 246 mm
Bredde: 171 mm
Højde: 56,5 mm

Indhold:
 Det certificerede presseværktøj GSA0760, 

 presseområde 0,5-6 mm2

 Afisoleringstang SCT001, klipper og afisolerer 0,5-6 mm2

 600 stk. Elpress isolerede forbindelser 0,5-6 mm2

TBC89-B13 erstatter TBC4-C8-9

Den nye bakke TBC89-B13 erstatter 
TBC4-C8-9. Årsagen er, at BC4-bakken 
ikke længere anvendes til det nye 
sortiment af C-muffer. BC4-siden i 
den gamle TBC4-C8-9-bakke anvendes ikke længere. 
Vi erstatter derfor C4-udtaget med B13-udtaget, som 
anvendes til presning af Cu-forbindelser.

TBC89-B13
El-nummer: 2997 204 991

B25C15 erstatter BC15 

B25C15 er en ny, integreret bakke til 
V250-systemet. Anvendes til presning af 
C-muffen C95-120. Den nye bakke kræver 
kun 1 presning. Det gør den mere effektiv i forhold til den 
gamle bakke BC15, som krævede 3 presninger for at give et 
tilsvarende resultat. Den nye bakke B25C15 behøver ingen 
bakkeholder og erstatter BC15.

B25C15
El-nummer: 2997 205 013

Nye bakker til C-muffer
600-SYSTEMET 250-SYSTEMET
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Norska Hydraulikkteknikk har i nogle måneder været Elpress' nye servicepartner i Norge. 

Styrket service på det norske marked 
i er meget glade for denne 
mulighed. Som Elpress' servi-
cepartner styrker vi relationen 

til vores eksisterende kunder og har mu-
lighed for at være endnu mere lydhøre 
over for deres behov. Derudover åbner 
det op for et samarbejde med nye kun-
der, siger Kenneth Lundgreen Hole hos 
Hydraulikkteknikk. 

Virksomheden, som leverer hydrauli-
ske kvalitetsprodukter, har sine lokaler 
ti minutter nord for Oslo. 

– Ud over de services, som vores ser-
viceafdeling tilbyder i form af reparati-
oner, kontroller, kalibrering og certifice-
ring af værktøj, har vi også et stort lager 
med Elpress-værktøj og -produkter, fort-
sætter Kenneth. 

Som servicepartner for Elpress har 
Hydraulikkteknikks personale gennem-
gået en teknisk uddannelse i Kramfors. 

– Den eneste måde, hvorpå man kan 
sikre sig, at pressede kabelsko holder 

en høj og ensartet kvalitet, er regel-
mæssige kontroller af presseværktøjet. 
Vi er glade for at kunne tilbyde service 
lokalt på det norske marked og på den-
ne måde hjælpe Elpress' norske kunder, 
siger Kenneth. 

Har du købt et
Elpress-værktøj?
For at Elpress ved behov effektivt skal kunne formidle væ-
sentlige informationer om produktet og dets anvendelse til 
dig, er det vigtigt, at produktet registreres hos Elpress. 

På Elpress' hjemmeside findes der en formular, som du gan-
ske enkelt udfylder og dermed registrerer dit produkt. Når 
du bruger formularen på hjemmesiden, får du et ekstra års 
garanti på dit registrerede værktøj.

På vores presseværktøj er der fastgjort en lille folder.
I folderen findes der en QR-kode, som du kan scanne og 
dermed gå direkte til formularen på hjemmesiden.

Vil du have et års forlænget garanti?*
Registrér dit værktøj på elpress.se.

Den eneste måde, 
hvorpå man kan sikre 

sig, at pressede 
kabelsko holder en høj 
og ensartet kvalitet, 

er regelmæssige 
kontroller af 

presseværktøjet. 
Kenneth og Anders hos 
Hydraulikkteknikk.

*For at få garantien skal værktøjet anvendes i overensstemmelse med tilsigtet brug og serviceres inden for de angivne serviceintervaller

1 ÅR
GRATIS
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KONKURRENCE

Svar rigtigt på vores 3 spørgsmål, og vind en eksklusiv kobbertermokande. 
Vi udlodder 3 termokander blandt de rigtige svar.

Send dit svar senest den 13.05.2019 til: 
salg@elpress.dk
Det rigtige svar og vinderne præsenteres
på vores hjemmeside www.elpress.dk 
d. 20.05.

SPØRGSMÅL
1. Hvornår blev Elpress købt af investeringsselskabet Karolin  

Invest?
1. 1977
X. 1949
2. 1975

2. Hvad hedder Elpress’ nye servicepartner i Norge?
1. Hydraulikkteknikk
X. Hydraulservice
2. Hydraulpartner

3. Hvad hedder den forening, som Elpress er medlem af og sam-
arbejder med om kompetenceforsyning, forskning og udvikling?

1. HKIG
X. SIKT
2. HGIK

PERSONALENYT

Sofie Häggkvist
Produktingeniør
Tlf. +46 (0)612 71 71 40
sofie.haggkvist@elpress.se

Tomas Tjernberg
Business Controller
Tlf. +46 (0)612 71 71 11
tomas.tjernberg@elpress.se

Max Phelan
Design Engineer
Tlf. +46 (0)612 71 71 08
max.phelan@elpress.se

Susanne Schandorff
Salgskonsulent 
Tlf. +45 40 15 61 11
ss@elpress.dk

Anders Svensson
KAM Segment Vehicle
Tlf. +46 (0)612 71 71 75
anders.svensson@elpress.se

Mike Nyhan
National Sales Manager
Tlf. +1-331 814 2915
mn@elpress.us

Jason Jensen
Regional Sales Manager
Tlf. +1-331 814 2911
jj@elpress.us


