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Olemme edelleen yhtä kiinnostuneita 
siitä, että oikea asiakas saa oikeat   

tuotteet; tämä on yhtä tärkeää
nyt kuin se oli silloin.
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Elpress kuuluu Höga Kusten Industrigrupp -yhdistykseen – HKIG – jossa alueen johtavat teknologiayritykset 
tekevät yhteistyötä osaamisen kehittämiseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvien asioiden parissa. 

HKIG SAA 25 MILJOONAA SEK TUTKIMUKSEEN 

uurkaupunkialueiden ulkopuo-
lella toimimisesta on monia 
etuja, erityisesti elämänlaadun, 

luonnonläheisyyden ja elinkustannus-
ten kannalta. Viime vuosina osaamisen 
kehittämisestä on kuitenkin tullut asia, 
johon alueen teknologiayritykset suh-
tautuvat hyvin vakavasti. 

– Käynnistimme Höga Kusten In-
dustrigruppin kolme vuotta sitten kes-
kittymään tämän tyyppisiin kysymyksiin. 
Tällä hetkellä meillä on lähes 40 jäsen 
yritystä, jotka toimivat yhdessä markki-
noinnin, osaamisen kehittämisen, rekry-
toinnin, tuote- ja liiketoiminnan kehittä-
misen sekä ja tutkimuksen ja kehityksen 
alueilla, sanoo Elpressin toimitusjohtaja, 
Mattias Östman, joka on myös HKIG:n 
hallituksessa. 

Investointi on tuottanut tulosta erit-
täin hyvin. 

– Yksikään yritys ei olisi pystynyt yksi-
nään viemään näitä kysymyksiä eteen-
päin, mutta yhdessä olemme saaneet 
aikaan ainutlaatuisen kontaktipinnan ko-
kemusten vaihtoon ja innovointiin. Tämä 
puolestaan on auttanut edistämään sitä, 
että yhä useammat hakevat avoimia teh-
täviä ja tutkinnon suoritustyöpaikkoja, 
joista ilmoitamme, jatkaa Mattias. 

Yhdistyksen perustamisesta lähtien 
Mia Wester on toiminut projektipäällik-
könä ja vastannut käytäntöjen kehittä-
misestä sille, miten yhdistys lähestyy eri 
yliopistojen tulevia diplomi-insinöörejä.

– Kutsumme esimerkiksi tänne opis-
kelijoita, jotka voivat tehdä opintokäyn-

tejä yrityksiin ja joilla on mahdollisuus 
epävirallisiin keskusteluihin johtajien ja 
insinöörien kanssa. Lisäksi vierailemme 
yhdessä työmarkkinamessuilla eri yli-
opistoissa kertomassa yrityksistämme, 
tutkintotyöpaikoista ja Höga Kusten 
-alueesta kertoo Mia Wester.

Vain kolmessa vuodessa insinöörit ovat 
löytäneet alueen yritykset, ja avoimien 
työpaikkojen hakijamäärä on kasvanut.

– Suuressa yrityksessä on olemassa 
selkeitä urapolkuja saman yrityksen si-
sällä. HKIG käsittää pääasiassa pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä – joista monet ovat 
vakiintuneita tuotemerkkejä globaaleil-
la markkinoilla. Korostamme jännittäviä 
töitä ja urapolkuja, joita on olemassa yri-
tysten välillä maantieteellisellä alueel-
la, joka kattaa Sollefteån, Kramforsin ja 
Härnösandin alueet, jatkaa Mia Wester.

Yhdeksän lähes 40 jäsenyritykses-
tämme haki hiljattain EU-rahoitusta 
tutkimukseen, ja niille myönnettiin 25 
miljoonaa kruunua projektille SIKT, joka 
tarkoittaa vahvaa innovaatiota, kilpailu-
kykyä ja kasvua.

– Luulajan tekninen korkeakoulu 
osallistuu projektiin, joka tähtää konk-
reettisesti siihen, että yritykset saavat 
mahdollisuuden tutkimukseen uusien 
tuotteiden ja prosessien kehittämiseksi 
sekä vanhojen parantamiseksi. Projekti 
voi toimia aktiivisesti rahoituksen turvin 
kolmen vuoden ajan ja luoda arvoa suo-
raan yrityksille, Mia toteaa.

Elpress näkee ainutlaatuisia mahdol-
lisuuksia siinä, että yhteistyössä alueen 
yritysten ja Luulajan teknisen korkea-
koulun voidaan keskustella ja vaihtaa 
kokemuksia tuotekehityksestä ja meto-
dologiasta. 

– Emme halua vain seurata kehitys-
tä, haluamme osallistua siihen. Tuot-
teemme ovat osa tulevaisuutta. SIKT on 
meille tilaisuus testata ja arvioida omia 
ideoitamme eri segmenteissä, sanoo 
Mattias Östman. 

Uniaden on Uumajan työmarkkinamessut, jossa yritykset tapaa-
vat opiskelijoita ja luovat kontakteja tulevaisuutta varten. Leh-
distö oli paikallaan yhdessä HKIG:n kanssa. 

Täällä solmitaan yhteyksiä tulevaisuutta varten

ohan Söderlund edusti Elpressiä 
Uniaden-päivillä Uumajan yli-
opistossa. Pari vuotta sitten hän 

oli itse vastavalmistunut, joka haki jännit-
tävää työpaikkaa. 

– En ollut silloin koskaan kuullut Elpres-
sistä, mutta opettajani puhuivat positii-
visesti yhtiöstä, joten päätin hakea työtä 
tuoteinsinöörinä. Kaikki, joiden kanssa 
olin tekemisissä Elpressillä, olivat erittäin 
mukavia, ja kun sain työpaikkatarjouksen, 

hyväksyin sen. Koin oikeastaan ahaa-elä-
myksen, kun huomasin, että tällä alueella 
oli niin paljon vakiintuneita teknologiayri-
tyksiä. Eikä alue ole kaukana Timråsta, jos-
sa olen syntynyt ja kasvanut, sanoo Johan. 

Hän uskoo, että tänään useammat opis-
kelijat ovat tietoisia Elpressistä Höga Kus-
ten Industrigruppin ansiosta, joka markki-
noi aktiivisesti jäsenyrityksiään yliopistoille. 

– Sadan näytteilleasettajan joukossa 
näyttelyosastollamme kävi runsaasti vierai-

lijoita, ja reaktio oli positiivinen. Uumajasta 
valmistuvat kiinnostavat meitä, koska he 
ovat kotoisin alueelta ja monta kertaa aiko-
vat myös jäädä tänne, arvelee Johan. 

Tuotepäällikkö Johan Söderlund Uniaden-päivillä 
Uumajassa.

www.hkig.se 

Elpressin toimitusjohtaja Mattias Östman Elpres-
sin sisäänkäynnin ulkopuolella. – Suurkaupunkial-
ueilla ei ole olemassa monia yrityksiä, jotka voivat 
tarjota luonnonläheisyyttä ja elämänlaatua 
kuten alueellamme olevat yritykset voivat.
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HKIG SAA 25 MILJOONAA SEK TUTKIMUKSEEN MESSUT TÄNÄ VUONNA
Olet tervetullut vierailemaan messuosastollemme joillakin niistä messuista, 
joissa olemme esillä tänä vuonna. Tervetuloa!

– Sähkö-ja valaisin-
teollisuuden koh-
tauspaikka
16-17/10 Elmässan, Tukhol-
ma, näyttelyosasto G12

Lokakuussa järjestetään Tukholmassa 
jälleen sähköalan messut, Elmässan, 
joka on sähkö- ja valaisinteollisuuden 
yksi suurimmista ja merkittävimmis-
tä kohtaamispaikoista. Elpress pitää 
messuja kohtaamispaikkana, jossa 
voimme tavata nykyisiä asiakkaita ja 
luoda yhteyksiä myös 
uusiin potentiaalisiin 
asiakkaisiin.

– Pohjoismaiden suurin 
sähkö- ja energiateolli-
suuden kohtauspaikka
7-10/5 Elfack, Göteborg, 
näyttelyosasto B02:02

Koko teollisuus on muutosvaiheessa. 
Tämä on monille haaste pysyä mukana. 
Muutoksen voima on siten tämän vuo-
den messujen tunnuslause, ja painopis-
teenä on tarjota ideoita ja innovaatioita, 
järjestää mahdollisuus verkottumiseen 
sekä osaamisen ja tieto-
taidon vaihtoon. Elpress 
on tietenkin paikalla.

– Maailman suurimmat 
messut sähkömoottorei-
den ja muuntajien val-
mistajille
21-23/5 CWIEME Berlin, 
Saksa, näyttelyosasto 11A66

Yli 23 vuotta CWIEME-messut ovat olleet 
eturintamassa, kun on kyse sähkömoot-
toreiden, generaattoreiden, muuntajien 
ja sähköautojen markkinoista. Elpress 
on paikalla esittelemäs-
sä uutuuksiaan ja alan 
tuotteitaan.

– Tuulivoimateollisuus 
jatkaa kasvuaan ja ke-
hittyy
20-23/5 AWEA 
Windpower Houston,
Yhdysvallat, näyttelyosasto 
2228

2018 oli historiallinen vuosi tuulivoi-
mateollisuudelle. Silloin asennettiin 
yhteensä yli 90 000 MW, ja Elpress sai 
olla osa tätä kehitystä. AWEA Windpo-
wer -messut kasvoivat 10 %:lla, mikä 
tekee niistä alansa suurimmat messut 
viiteen vuoteen. Lähestyessämme 
2020-lukua tuulivoima kasvaa edel-
leen teknologisen kehityksen myötä 
sekä muiden uusien ja perinteisten 
energialähteiden yhteistyön vaikutuk-
sesta. Elpress haluaa 
olla mukana ja vaikut-
taa tähän kehitykseen.
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lpressin myyjä Norrlandissa, 
Sune Dahlberg, on hankkinut 
ennenkuulumattomat tiedot ja 

kokemuksen tuotteistamme ja asiak-
kaistamme oltuaan 34 vuotta yhtiömme 
palveluksessa. Hän aloitti työt Elpressil-
lä 20-vuotiaana laboratorioassistentti-
na. Sen jälkeen seurasivat työt 
asennuksessa, huolto-osas-
tolla (päällikkönä), työ-
kaluvalmistuksen 
t y ö n j o h t a j a n a , 
asiakastuessa, ti-
lausten vastaan-
oton varmis-
tuksessa jne. 

Tänä päivänä Sunen toimistona toimii 
enimmäkseen auto. 

– Pohjoisimpana sijaitsevien asiak-
kaittemme luona käyntiin tarvitaan 
koko päivän automatka yhteen suun-
taan. Sune ei tunne yksinäisyyttä toi-
miessaan myyjänä Norlannissa.

– Minulla on tosi hyvä yhteistyö alan 
muiden toimittajien ja kollegoiden 

kanssa. Järjestämme nimimessuja ja 
teemme asiakasvierailuja yhdessä, 

mitä asiakkaat arvostavat. Täy-
dennämme toisiamme emmekä 
kilpaile keskenämme. 

Myyjän arkipäivää
– olet aina tervetullut esittelemään
Elpressin tuotteita

Myyjän työpäivät ovat työntäytei-
siä mutta monipuolisia ja mukavia. 
Näyttelyt, asiakasvierailut ja avajaiset 
vuorottelevat. Toiminta voi näyttää 
tältä muutaman kevätviikon aikana:

• Vierailu, Ahlsell, Ö-Vik ja Elektros-
kandia Uumaja

• Vierailut, Eitech Uumaja ja Selga 
Uumaja

• Vierailut, Energiservice Skellefteås-
sa sekä Selga ja Electro-Skandia 
Skellefteåssa

• Näyttely Skelleftekraft Arenalla
• Vierailut, Eluttaget Skellefteåssa, 

Elektroskandia Ö-Vik
• Jyväskylän messut Suomessa
• Matka Jällivaaraan, 71 km pysäh-

dyksellä Luulajassa, vierailu Elekt-
roskandialla.

• Mininäyttely Ferrumissa, Kiiruna 
yhdessä Solarin, MP-yhtiön, PM-Fle-
xin, hide a liten ja Westalin kanssa.

•  Mininäyttely Jällivaarassa.
•  Mininäyttely Luulajassa.
•  Myymälämessut, Selga Uumaja
•  Lounastapaaminen Caverionilla 

Skellefteåssa 
•  Myymälämessut, Eluttaget 
•  Infokokous Skellefteå El
•  Mininäyttely, Elektroskandia Skellefteå
•  Ahlsell Uumajassa Infokokous, 

uudet C-pihdit
•  Solarin uuden myymälän avajais-

messut Uumajassa
•  Vierailut, Eitech, Ahlsell ja Elektros-

kandia Ö-vikissä
•  Myymälämessut, Solar, Sundsvall
•  Myymälämessut, Storel, Sundsvall

Messut Jyväskylässä

Myymälämessut, 
Solar, Sundsvall

Solarin uuden myymälän avajais-
messut Uumajassa

E
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ELPRESSIN UUSIA 
TYÖNTEKIJÖITÄ

TUOTEKOULUTUSTA UUSILLE TYÖNTEKIJÖILLE
 
Jason Jensen, Regional Sales Manager Yhdysvalloissa, Mike Nyhan, National 
Sales Manager Yhdysvalloissa, Anders Svensson, Vehicles-segmentin KAM, 
saivat tarkkaa tuotekoulutusta Elpressin tuotepäälliköltä, Sven Behringiltä.

VAHVISTUSTA TALOUSOSASTOLLE
 
Elpress Groupin kasvun myötä kasvaa luonnollisesti myös 
talousosasto, jota vahvistetaan nyt Business Controllerilla, 
Tomas Tjernberg. Tässä talouspäällikkömme Daniel Forsman 
(vasemmalla) toivottaa Thomasin tervetulleeksi.

NUORIA, TAITAVIA INSINÖÖREJÄ
 
Mielestämme on erittäin myönteistä saada nuoria, vasta-
valmistuneita työntekijöitä tiimiimme. Yhdistelmä työn-
tekijöitä, joilla on pitkä kokemus yhtiöstä, ja suhteellisen 
äskettäin valmistuneita on erittäin onnistunut. Johan Sö-
derlund (vasemmalla), tuotepäällikkö Elpress, toivottaa 
tuoteinsinöörin, Sofie Häggkvist, ja suunnitteluinsinöörin, 
Max Pheelan, tervetulleeksi Elpressiin. 

Yksi Elpressin keskeisistä teemoista on ke-
hitys. Termi tarkoittaa sekä yhtiötä ja tuot-
teita että tietenkin henkilöstöä. Kevään ai-
kana henkilöstö on kasvanut voimakkaasti. 
Asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi ja tu-
kemiseksi parhaalla mahdollisella tavalla 
yrityksen monille eri alueille on palkattu 
uusia työntekijöitä. Alla esittelemme joita-
kin Elpressin uusia työntekijöitä. Luuletko, 
että haluaisit olla yksi meistä ja osallistua 
jännittävään kehitysmatkaamme? Lähetä 
CV osoitteeseen rekrytering@elpress.se, 
niin voit ehkä liittyä joukkoomme. 

– Elpress jatkaa kasvuaan ja 
kehittyy
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ARI KOKKO palkattiin 
silloisen Nordhydrau-
likin palvelukseen 
13.6.1974. Alussa 
hän käytti auto-
maattisorvia ja sen 
jälkeen meistiä muu-
taman vuoden ajan. 

– Viimeiset 35 vuotta olet työsken-
nellyt työkaluntekijänä ja vastannut 
lankakipinätyöstöstä. Se on mukava ja 
vaihteleva työ, jossa varustamme omaa 
teollisuudenalaamme työkaluilla. Siinä 
voi olla kyse kaikenlaisesta alkaen aivan 
uuden työkalun kehityksestä uuden tyyp-
piselle kaapelikengälle työkalujen kor-
jaukseen, joita käytämme valmistukseen, 
hän kertoo. 

Kesällä Ari tulee olleeksi Elpressillä 45 
vuotta. 

 Se, että Ari on jäänyt Elpressille niin 
moneksi vuodeksi, johtuu paljon hienosta 
työtovereiden yhteisöstä. 

– Meistä useat ovat työskennelleet yh-
dessä monia vuosia, mikä luo erityisen 
yhteenkuuluvuuden, sanoo Ari. Työ on ol-
lut myös erittäin vaihtelevaa ja vapaata, 
mikä vaikuttaa viihtymiseen Elpressillä. 

– Juuri työkalujen valmistusosastolla 
useimmat asiat ovat samanlaisia kuin 
alussa, paitsi kellokortti, joka on digitali-
soitu. Muuten pidämme yllä samaa kor-
keaa laatua kuin silloinkin, hän jatkaa. 
Tietenkin toimintaan on tullut mukaan 
monia modernimpia koneita. 

Y
ritys kasvoi ja jo vuonna 1962 
Winemars ( joka oli silloinen 
yrityksen nimi) muutti suurem-

piin toimitiloihin Ödissä, Kramforsissa. 
Yritys kehittyi, ja sillä oli suuria laajen-
tumissuunnitelmia. Vuonna 1975 raken-
nettiin täysin uudet toimitilat Brunneen, 
Kramforsiin, jossa yritys toimii tällä het-
kellä. Tuohon aikaan tämä oli merkittävä 
investointi. Se tarjosi suuret tuotantoti-
lat paljon tilaa ja henkilökuntaa vaati-
ville asennuskoneille. Tänään on toisin, 
kun suuri osa prosesseista on automati-
soituja. Vuonna 1977 Karolin Invest osti 
Elpressin, ja se oli useita vuosia omana 
liiketoiminta-alueenaan Nordwin Grou-
pissa. Vuonna 2000 Elpressistä tuli jäl-
leen oma yhtiönsä, ja sen omistaa vuo-
desta 2006 lähtien Lagercrantz Group. 
Viime vuosien markkinointi-investoinnit 
Kiinaan, Yhdysvaltoihin ja Intiaan ovat 
onnistuneet hyvin ja johtaneet siihen, 
että Elpress on nykyisin menestynyt 
vientiyritys, jolla on paljon kansainvälisiä 
yhteyksiä. Elpress täyttää nyt 60 vuotta. 
Sen matka ja kehittyminen on ollut lois-
tavaa vuosien kuluessa.

Elpress täyttää 60 vuotta
Elpress perustettiin vuonna 1959 yksinkertaisessa kellarihuoneessa Tukholmassa. Perustaja Curt Winemar 
(ja hänen isänsär Per Winemar) näki edellytyksiä perustamiselle Ådalenissa 1960-luvulla tapahtuneen 
teollisuuden rakennemuutoksen myötä. Vuonna 1961 yrityksen tilapäistoimisto muutti Kramforsiin.
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VUONNA 1976 pal-
kattiin Olov Tjern-
berg Elpressille, ja 
hän on edelleen 
yrityksen palveluk-
sessa 43. vuottaan. 

– Olen ollut työ-
kaluntekijä lähes koko 
ajan. Se on mielenkiintoista työtä, jossa 
tarvitaan paljon yhteistyötä ja ongel-
manratkaisua. Päivät ovat harvoin sa-
manlaisia, hän sanoo. 

Vuosien kuluessa on ollut paljon 
hauskoja hetkiä, ja yhden hän muistaa 
erityisen tarkasti. 

– Olimme rakentaneet uuden koneen, 
ja oli tietenkin perjantai. Koska toimi-
tusjohtaja oli tulossa konetta katso-
maan maanantaina, jollekin annettiin 
tehtäväksi maalata kone viikonlopun 
aikana. Mitä tehtävän saanut työtoveri-
raukka ei tiennyt, oli että joku oli vaihta-
nut tavallisesti koneille käyttämämme 
metallivärin maalipurkin kermanvaale-
aan ikkunamaaliin. Työnjohtaja ei ollut 
iloinen, mutta me muut nauroimme 
eniten, ja koneesta tuli valkoinen jää-
däkseen, hän kertoo. 

Työkalujen valmistusosastolla ovat 
monet asiat ennallaan. 

– Käytämme edelleen joitakin piirus-
tuksia, joita oli käytössä aloittaessani. 
Organisaatiomielessä moni asia on 
muuttunut. Muissa toiminnoissa pro-
sesseja on digitalisoitu ja automatisoi-
tu, mutta työkalujen valmistusosastolla 
teemme edelleen käsityötä, hän toteaa. 
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Lue kertomuksia yri-
tyksen historiasta 
pisimpään yrityksen 
palveluksessa olleiden 
kertomana.
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Mats Djerf ja Ulf 
Iversén

Elpress täyttää 60 vuotta
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KUN Lillemor Karlstedt pal-
kattiin Nordhydrauliciin 
6.5.1974, hän aloitti 
verstaassa monien eri-
laisten tehtävien parissa. 

– Vuonna 1976 aloi-
tin asettajana, ja valmis-
telin koneita käyttöä varten. 
Työskentelin työkalujen valmistusosastolla 
muutamia vuosia. Siellä oli tosi mukavaa, ja 
muistan, että sain arvostusta pojilta, kun toin 
usein pullia mukanani. Ensimmäisen lapseni 
syntymän yhteydessä lääkärit totesivat minul-
la nikkeliallergian, joten vanhempainloman 
jälkeen opiskelin, jotta voisin siirtyä takaisin 
toimistotöihin. 

Lillermor on työskennellyt suunnitteluosas-
tolla vuodesta 1987 lähtien. 

– Kun aloitin, käytettiin piirustuspöytää, 
johon kiinnitettiin paperi ja piirrettiin kynällä 
ja viivoilla. Vuonna 1989 aloimme piirtää di-
gitaalisesti Auto-Cadilla vuoteen 2003 saakka, 
jolloin siirryimme Solid Worksiin. 

Nykyisin Lillemor tekee asiakkaille räätälöi-
tyjää piirustuksia ja tarjouksia. 

– Kun aloitin täällä, tietokoneista oli tuskin 
tietoa; nykyisin kaikki työt tehdään ruudun 
ääressä, joten muutos on ollut suuri. Mikä ei 
ole muuttunut on intomme toimittaa asiak-
kaille juuri sitä, mitä he pyytävät, ja että teem-
me aina kaikkemme, jotta tulos vastaa asiak-
kaan odotuksia, hän sanoo. 

Lillemorilla on oikeastaan eläkkeelle siirty-
misen aika 45 vuoden jälkeen. 

– Kieltäydyn lopettamasta! Viihdyn tosi hyvin, 
ja joka päivä on mukava mennä töihin, joten aion 
aloittaa työajan vähentämisellä, hän toteaa. 

42 VUOTTA – 
vuodesta 1977 
– Ingrid Wan-
sulin on ollut 
Elpressillä. 
Ensimmäisten 
vuosien aikana 
hän seisoi sorvin 
ääressä, mutta siirtyi 1980-luvun 
alussa varastoon, joka silloin sijaitsi 
Brunnessa. 

– Suuri osa työtä oli kaapelikenkien 
punnituksessa, ja minulla oli apuna 
pieni myymälävaaka. Muistan, miten 
alussa teimme itse tarrat. Tämä oli 
valtavan hankalaa työtä, koska ensik-
si värjäsimme tarrat ja asetimme kir-
jasimet pinseteillä. Sitten neuloimme 
tarrat kiinni. Suuri ero tähän päivään 
verrattuna on toisin sanoen, että nyt 
kaikki on digitalisoitu, sanoo Ingrid. 

Varasto muutti vuonna 2007 nykyi-
seen toimipaikkaan Frånössa. 

– Todella joskus joudun pakkaus-
pöydän ääreen, mutta nykyisin vas-
taan Lego-tilausten osan suunnitte-
lusta Samhallille, joten vietän paljon 
aikaa tietokoneen kanssa. Teen myös 
jonkin verran ostoja. 

Ingrid kertoo, että monia manuaa-
lisia töitä on automatisoitu. 

– Mutta olemme edelleen yhtä 
kiinnostuneita siitä, että oikea asia-
kas saa oikeat tuotteet; tämä on yhtä 
tärkeää nyt kuin se oli silloin, hän to-
teaa.

STEFAN SJÖDIN on ollut 
pisimpään Elpres-
sillä. Hän aloitti 
25.6.1973 eli 46 
vuotta sitten. 

– Aloitin jyrsijänä 
vanhalla Winemarin 
tehtaalla Ödissä. Hän 
muutti nykyiseen toimipaikkaan vuonna 
1975. Olin monia vuosia työkalujen val-
mistusosastolla, mutta vuodesta 1996 
olen työskennellyt tuotannon kehittäjä-
nä uusien koneiden tuottamiseksi omana 
tuotantona. Työtehtäviini kuuluu myös 
huoltoa, ylläpitoa ja korjausta.

Yksi monista muistoistani on kunin-
kaan ja kuningattaren vierailu. 

– En muista tarkkaa vuotta, mutta 
muistan, että olimme rakentaneet kuor-
ma-auton perään erityisen vaunun, jossa 
kuningaspari voi istua kulkiessamme teh-
taalla. Parhaat kuorma-autonkuljettajat 
ovat erittäin nopeita ja varmuuden vuok-
si lisäsimme kiilan kaasupolkimen alle, 
jotta auto ei kulkisi liian nopeasti. Muis-
tan myös, että kuningattarella oli keltai-
nen leninki ja keltainen hattu ja että hän 
vilkutti meille, kun he kulkivat ohi, kertoo 
Stefan. 

Hänen mielestään työympäristöstä on 
tullut paljon parempi vuosien kuluessa. 

– Muistan, että alussa oli ahdasta ja 
lämmintä. Edelleen on jonkin verran me-
lua, mutta nykyisin suojaamme itsemme 
paremmin. Paljon manuaalisesta käsin-
poimintatyöstä on korvattu automatisoi-
duilla prosesseilla, sanoo Stefan. 
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Ranskalainen yhtiö StationOne toimittaa digitaalisen alustan, johon valitut toimittajat asettavat 
tuotteita myyntiin.

StationOne – uusi junavalmistajien markkinapaikka

Kahden segmentin, Traction ja Automotive, 
yhdistäminen tulee helpottamaan Elpressin 
asiakkaita.

”Vehicles-segmentin avulla 
kokoamme tarjontamme”

Ajattele Amazonia mutta opti-
moituna junien valmistajille. In-
vestointi on ainoa laatuaan alal-

la, ja tulee olemaan jännittävää nähdä, 
voiko tämä olla kiinnostava kanava asiak-
kaillemme, sanoo Sven Behring, Elpressin 
tuotepäällikkö.

StationOnella on monia etuja sekä El-
pressille että loppuasiakkaalle.

– Meille se tarkoittaa tilaisuutta testata, 
miten asiakkaamme reagoivat sähköiseen 
kaupankäyntiin teollisuuden alallamme. 
Me tavoitamme suoraan globaalit mark-
kinat junan valmistajille, ja StationOne 
tarjoaa alustan, jossa tilausten hallinta on 
meille yksinkertaista, kertoo Sven.

Asiakas voi suodattaa vaatimuksensa 
StationOnen hakukoneessa ja tutustua 
muutamalla napsautuksella koko kan-
sainväliseen tarjontaan sekä kerätä 

lisäksi eri valmistajien tuotteita samaan 
tilaukseen.

– Tarjontaan kuuluu elektroniikkaa 
sekä uusille projekteille että ylläpitoon 
ja junien kunnostamiseen. Lisäksi mark-
kinapaikalla on korkeat laatuvaatimukset 
toimittajien valinnassa, sanoo Sven 
Behring.

StationOnessa tehty tilaus tulee Elpres-
sin varastoon Kramforsissa, ja se valmis-
tellaan suoraan asiakkaalle toimitusta 
varten. Hakukoneessa näkyvät tuoteti-
edot ovat suora peilaus tiedoista Elpres-
sin uudessa tuotetietojen hallinnan PIM 
(Product Information Management) -jär-
jestelmässä.

– Tämä tarkoittaa, että voimme 
taata kaikkien tietojen olevan 
ajan tasalla, lisää Sven.

StationOne on ollut olemassa 

19. tammikuuta tänä vuonna lähtien, ja 
Elpressin tuotevalikoima on edelleen ra-
jallinen tässä markkinapaikassa.

– Tulevina kuukausina tulemme lisää-
mään enemmän tuotteita, vakuuttaa 
Sven Behring.

KAM-segmentti, Vehicles
ANDERS SVENSSON
Tel +46 (0)612 71 71 75
anders.svensson@elpress.se

un Christian Alexandersson 
noin vuosi sitten aloitti liike-
toiminta-aluejohtajana Global 

Segments-yksikössä, hänellä oli idea.
– Hän huomasi, että Traction- ja 

ajoneuvoasiakkaillamme oli toisiaan 
muistuttavat arvoketjut. Meillä oli 
jopa alihankkijoita, joilla oli kaksi kon-
taktihenkilöä Elpressille, yksi kullekin 
segmentille, hän kertoo.

– Helpottaaksemme asiakkaiden 
toimintaa kanssamme kokoamme nyt 
tarjontamme yhteen uuteen segment-
tiin, Vehicle. Lähempi ja tehokkaampi 
yhteistyö asiakkaidemme alihankki-
joiden kanssa tarkoittaa, että voimme 
olla täsmällisempiä loppuasiakkaan 
kannalta, mikä vuorostaan on avain 
menestykseen, arvelee Christian.

Perinteisesti Elpress on keskittynyt 
neljään segmenttiin, joista Traction ja 
Automotive ovat olleet pienimpiä.

– Nyt kolmesta jäljelle jääneestä tu-
lee samankokoisia, mikä on etu myös 
organisaation kannalta.

Vehicles-segmentti kattaa myös 
hybridiautot. 

– Siinä haluamme tietenkin olla 

mukana ja viedä kehitystä eteenpäin, 
sanoo Christian.

Elpress on hiljattain vahvistanut 
osaamistaan rekrytoimalla tuotein-
sinöörejä ja myyjiä kaikille segmen-
teille. 

–

K
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Juuri nyt on käynnissä laaja työ 
uuden koulutusalustan kehittä-
misessä Elpressin palveluille Aca-
demyssa ja sähköisessä koulutuk-
sessa. 

– Olemme edelleen lähtökuopis-
sa tämän työn suhteen, mutta nyt 

suuntaamme paljon resursseja digitaa-
listen koulutusmateriaalien kehittämiseen 

teollisuusasiakkaillemme, sanoo Christian Alexandersson, 
joka on liiketoiminta-aluejohtaja Global Segments-yksikössä.

Lähinnä on kyse koulutusvideoista, jotka on suunnattu säh-
kölaitoshenkilökunnalle, muuntajavalmistajille ja tuulivoima-
teollisuudelle. 

– Koulutettu henkilökunta varmistaa tuotteittemme ja pal-
veluidemme laadun System Elpressissä. Uusi koulutusalusta 
tarkoittaa, että voimme antaa asiakkaille tehokkaalla tavalla 

mukautettua koulutusta ja jatkokoulutusta kussakin segmen-
tissä, toteaa Christian Alexandersson.

Sähköinen koulutus tulee korvaamaan kokonaan perintei-
sen koulutuksen, jota Elpress tarjoaa nykyisin. 

– Tulemme jatkamaan ns. superkäyttäjien kouluttamista, 
mutta tällä tavalla voimme tarjota asianmukaista koulutusta 
merkittävästi useammille käyttäjille, arvelee Christian. 

Academysta ja sähköisestä koulutuksesta on vastuussa ko-
kenut Liselotte Hellgren-Wågström, jolla on monien vuosien 
kokemus Elpressin asiakkaiden koulutuksessa. Alustan käyt-
töönoton arvioidaan tapahtuvan puolen vuoden sisällä. 

Jos sinulla on ehdotuksia koulutukseen, ota yhteyttä:
LISELOTTE HELLGREN WÅGSTRÖM
Matkapuhelin +46 70 686 78 67
liselotte.wagstrom@elpress.se

KOHTEENA KOULUTUS

Elpress, Inc. on muuttanut ja laajentunut sen Pohjois-Ameri-
kan varasto- ja logistiikkakeskustaan. Varasto, joka aiemmin si-
jaitsi Sturtevantissa, Wisconsinissa, sijaitsee nyt Addisonissa, 
Illinoisissa. Uusi varasto sijaitsee erittäin lähellä O'Hare Inter-
national -lentokenttää, joka on yksi tärkeimmistä liikennekes-
kuksista Yhdysvalloissa. Tämä strateginen sijainti mahdollistaa 
sen, että Elpress, Inc. voi tarjota Pohjois-Amerikan asiakkaille 
samaa korkeatasoista tukea ja lyhyet toimitusajat, joista El-
press on pitkään ollut tunnettu muilla markkinoilla eri puolilla 
maailmaa.

Uusi jakelija Thaimaassa 
Nimi: Tan & Sons Corporation Limited
Verkkosivusto: www.tanandsons.com/en/
Paikka: Provinssi Samut Prakan, joka sijaitsee suorassa yhteydessä Bangkokiin, 
pääkaupungin kaakkoiskulmassa.

Elpress jatkaa jakelijaverkostonsa kasvattamista. Tan & Sons 
on Elpressin uusi yhteistyökumppani Thaimaassa, jonka 
alueeseen kuuluvat myös Kambodža ja Laos. Tan & Sons on 
jälleenmyyjä myös muille eurooppalaisille tuotteille/valmis-
teille, jotka on tarkoitettu muuntajien jne. valmistukseen. 
Kaksi tapaamista Coil & Winding -messuilla Berliinissä peräk-
käisinä vuosina johtivat palaveriin Thaimaassa ja sen jälkeen 

sopimukseen Elpressin tuotteiden jälleenmyyntioikeuksista.
Osa yrityksestä on ollut koulutuksessa Kramforsissa, ja 
Elpressin Michael Flaaten on tehnyt Thaimaahan lisäksi 
lanseerausmatkan, jonka aikana vierailtiin yhdessä viiden 
tärkeimmän sähkökonealan asiakkaan luona. Odotamme 
pitkäaikaista yhteistyötä uuden kumppanimme kanssa Thai-
maassa.

Elpress US avaa uuden varaston

Pöytäjalustassa V1300C2 puristuspää 
V1300C2 asennetaan yksinkertaisella ja 
nopealla tavalla. Pöytäjalusta on tarkoi-

tettu käytettäväksi lähinnä kaapeleiden 
valmistuksessa. Sitä voidaan käyttää 
sekä kupariliitosten, enintään 400 mm², 

että alumiiniliitosten, enintään 400 mm², puristukseen. Jalus-
ta on valmistettu samasta korkealaatuisesta teräksestä kuin 
haarukat, tavoitteena korkea laatu ja pitkä käyttöikä. Siinä on 
myös säädettävä pidätin, joka auttaa pihtien asettamisessa 
oikeaan paikkaan.

Pöytäjalusta V1300C2 - asiakkaalle räätälöity työkaluratkaisu

Carsten Mathiesen, liiketoiminta-
aluepäällikkö, Global Sales 
Distributors, uudessa varastossa 
Yhdysvalloissa.
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Uusi lajitelmalaatikko särky-
mättömästä muovista
RPL605 on täydellinen lajitelmalaatikko ammattimaiseen 
työhön, kuten liitoksille ja työkaluille. Laatikko sisältää 600 
eristettyä liitoselementtiä, koko 0,5–6 mm², 3 kpl kytkentälistaa 
sekä testatun ja sertifioidun puristustyökalun GSA0760 
Miniforce ja kuorintapihdit SCT001. Laatikko on valmistettu 
särkymättömästä muovista, ja sen seinät ovat polypropeenia 
ja lukko polykarbonaattia. Se on muotoiltu käytännöllisesti 
ja turvallisesti, ja siinä on irrotettavia lokeroita, mikä tekee 
liitosten lisäämisen yksikertaiseksi. Laatikko toimitetaan 
kahdella tyhjällä lokerolla, joihin käyttäjä voi täyttää omia 
osiaan tarpeen mukaan. 

TUOTEUUTUUKSIA

RPL605
S-nro 64 066 08
Paino: 2,05 kg. 
Pituus: 246 mm
Leveys: 171 mm
Korkeus: 56,5 mm

Sisältö:

 Sertifioitu puristustyökalu GSA0760, puristusalue 0,5–6 mm2

 Kuorintapihdit SCT001, leikkaa ja kuorii 0,5-6 mm2

 600 kpl Elpressin eristettyjä liitoksia, 0,5-6 mm2

TBC89-B13 korvaa TBC4-C8-9:n

Uusi leuka TBC89-B13 korvaa TBC4-C8-
9:n. Syynä on, että BC4-leukaa ei enää 
käytetä uudelle C-hylsyjen valikoimalle. 
Vanhan TBC4-C8-9-leuan BC4-puoli jää 
nyt käyttämättä. Korvaamme C4-syvennyksen B13-
syvennyksellä, jota käytetään Cu-liitosten puristukseen.

TBC89-B13
S-nro 64 066 07

B25C15 korvaa BC15:n 

B25C15 on uusi, integroitu leuka V250-
järjestelmälle. Käytetään C-hylsyn C95-120 
puristukseen. Uusi leuka vaatii vain yhden 
puristuksen. Tämä tekee siitä tehokkaamman verrattuna 
vanhaan leukaan BC15, joka vaatii kolme puristusta samaan 
tulokseen. Uusi leuka B25C15 ei tarvitse pidintä ja korvaa 
BC15:n.

B25C15
S-nro 64 066 06

TUOTETARJOUS

Uudet leuat C-hylsyille
600-JÄRJESTELMÄ 250-JÄRJESTELMÄ
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Norska Hydraulikkteknikk on ollut muutamia kuukausia Elpressin uusi huoltokumppani Norjassa. 

Vahvistettua huoltoa Norjan markkinoilla 
Olemme hyvin tyytyväisiä tästä 
mahdollisuudesta. Elpressin 
huoltokumppanina vahvistam-

me suhteitamme olemassa oleviin asi-
akkaisiimme, ja meillä on mahdollisuus 
olla vielä vastaanottavampia heidän 
tarpeilleen. Lisäksi tämä mahdollistaa 
yhteistyön uusien asiakkaiden kanssa, 
sanoo Kenneth Lundgreen Hole Hydrau-
likkteknikkistä. 

Tämän hydraulisia laatutuotteita toi-
mittavan yrityksen toimipaikka on kym-
menen minuutin matkan päässä Oslosta. 

– Huolto-osaston tarjoamien korjaus-, 
valvonta-, kalibrointi- ja työkalujen serti-
fiointipalvelujen ohella meillä on myös 
reilu varasto Elpressin työkaluja ja tuot-
teita, jatkaa Kenneth. 

Elpressin huoltokumppanina Hydrau-
likkteknikkin henkilökunta on suoritta-
nut teknisen koulutuksen Kramforsissa. 

– Ainoa tapa varmistaa, että puriste-
tut kaapelikengät säilyttävät korkean 

ja yhtenäisen laadun, on tehdä puris-
tustyökalujen säännöllisiä tarkistuksia. 
Olemme iloisia voidessamme tarjota 
paikallista palvelua Norjan markkinoille 
ja auttaa siten Elpressin norjalaisia asi-
akkaita, toteaa Kenneth. 

Ostitko Elpressin työkalun?
On tärkeää, että rekisteröit tuotteesi Elpressille, jotta 

voimme tarvittaessa tehokkaasti välittää sinulle oleellisia 
tietoja tuotteesta ja sen käytöstä. 

Elpressin kotisivulla on lomake, jonka voit täyttää
helposti tuotteesi rekisteröimiseksi. Kun käytät kotisivun 

lomaketta, saat yhden ylimääräisen takuuvuoden
rekisteröidylle työkalulle.

Puristustyökaluun on kiinnitetty pieni taittolehti.
Siinä on QR-koodi, jonka skannaamalla pääset

suoraan lomakkeeseen kotisivulla.

Haluatko yhdellä vuodella
pidennetyn takuun?*

Rekisteröi työkalusi sivustolla elpress.fi.

PV1300-malli on vanhentunut, eikä Elpress 
ole enää toimittanut sille varaosia 1/1 2019 
lähtien. 
Hyödynnä Elpressin tarjousta, jolla saat hyvän 
vaihtohinnan vanhasta PV1300-mallista, kun 
ostat uuden PVX1300:n.

Ota yhteys Elpressin myyjään:
 
Suomen aluepäällikkö
TIM MARKUSSON
Suora puh. +358 40 538 9644

TUOTETARJOUS

PV1300 PVX1300

Ainoa tapa
varmistaa, että 

puristetut kaapelikengät 
säilyttävät korkean ja 
yhtenäisen laadun, on 

tehdä puristustyökalujen 
säännöllisiä 
tarkistuksia. 

Kenneth ja Anders, 
Hydraulikkteknikk.

*Jotta takuu olisi voimassa, työkalua on käytettävä sen käyttötarkoituksen 
mukaisesti ja huollettava ilmoitettujen huoltovälien mukaisesti.

–

1 VUOSI
MAKSUTTA
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Vastaa oikein kolmeen kysymykseen, niin saat tilaisuuden voittaa hienon kuparitermospullon. 
Arvomme kolme termospulloa kolmen oikein vastanneen kesken.

Lähetä vastauksesi viimeistään 13.5. 
osoitteeseen: 
ELPRESS AB, Box 186, 872 24 Kramfors. 
Sähköpostitse: 
jeanette.ronnberg@elpress.se.
Oikeat vastaukset ja voittajat esitellään 
kotisivullamme www.elpress.fi 20.5.

KYSYMYKSET
1. Milloin investointiyritys Karolin Invest osti Elpressin?
1. 1977
X. 1949
2. 1975

2. Mikä on Elpressin uuden Norjan huoltokumppanin nimi?
1. Hydraulikkteknikk
X. Hydraulservice
2. Hydraulpartner

3. Mikä on sen yhdistyksen nimi, johon Elpress kuuluu ja joka 
tekee yhteistyötä osaamisen kehittämisen, tutkimuksen ja 
kehityksen parissa?

1. HKIG
X. SIKT
2.HGIK

HENKILÖSTÖUUTISIA

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

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

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

Anders Svensson
KAM-segmentti, Vehicles
Puh. +46 (0)612 71 71 75
anders.svensson@elpress.se

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

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

KILPAILU


