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Vi är fortfarande lika måna om att 
rätt kund ska få rätt saker, det är 

lika viktigt nu som det var då

Fo
to

: B
o 

K
ar

ls
so

n

1 9 5 9  -  2 0 1 91 9 5 9  -  2 0 1 9



   
NUMMER 1 2019

SIDAN 2

F

Elpress ingår i Höga Kusten Industrigrupp – HKIG – där regionens ledande teknikföretag samverkar 
kring kompetensförsörjning, forskning och utveckling. 

HKIG FÅR 25 MILJONER TILL FORSKNING 

ördelarna med att verka utanför 
storstadsregionerna är många, 
särskilt i fråga om livskvalitet, 

närhet till naturen och levnadskostna-
der. Dock har kompetensförsörjning på 
senare år blivit en fråga som teknikföre-
tagen i regionen tar på stort allvar. 

– För tre år sedan startade vi Höga 
Kusten Industrigrupp, en förening för 
samverkan kring den här typen av frågor. 
Idag är vi nästan 40 medlemsföretag 
som tillsammans arbetar med mark-
nadsföring, kompetensförsörjning, re-
krytering, produkt- och verksamhetsut-
veckling samt forskning och utveckling, 
berättar Elpress VD, Mattias Östman, 
som också sitter i HKIGs styrelse. 

Satsningen har fallit mycket väl ut. 
– Inget företag skulle enskilt ha mäk-

tat med att driva de här frågorna, men 
tillsammans har vi åstadkommit en unik 
kontaktyta för erfarenhetsutbyte och 
innovation. Detta har i sin tur bland an-
nat bidragit till att allt fler söker de tjäns-
ter och examensjobb vi utlyser, fortsät-
ter Mattias. 

Sedan starten har Mia Wester anlitats 
som projektledare i föreningen och an-
svarat för att bygga upp rutiner för hur 
föreningen ska jobba mot blivande in-
genjörer vid olika universitet.

– Vi bjuder till exempel hit studenter 
som får göra studiebesök på företag och 
får möjlighet till informella samtal med 
chefer och ingenjörer. Dessutom besöker 

vi gemensamt arbetsmarknadsmässor 
på olika universitet för att informera om 
våra företag, examensjobb och regionen 
Höga Kusten, berättar Mia Wester.

På bara tre år har ingenjörer fått upp 
ögonen för regionens företag och an-
talet sökanden till vakanta tjänster har 
ökat.

–  I ett stort företag finns ofta tydliga 
karriärvägar inom ett och samma fö-
retag. HKIG omfattar främst små och 
medelstora företag – varav många är 
etablerade varumärken på en global 
marknad. Vi belyser de spännande jobb 
och karriärvägar som finns mellan före-
tagen i vårt geografiska område som är 
Sollefteå, Kramfors och Härnösand, fort-
sätter Mia Wester.

Nio av de nästan 40 medlemsföreta-
gen ansökte nyligen om EU-medel för 
forskning och beviljades 25 miljoner kro-
nor till projektet SIKT som står för Stärkt 
innovation, konkurrenskraft och tillväxt.

– Luleå tekniska universitet deltar i 
projektet som konkret syftar till att fö-
retagen ska få möjlighet att forska för 
att utveckla nya eller förbättra befintliga 
produkter eller processer. Under tre år 
kommer det att vara hög puls i projektet 
där pengarna får jobba och skapa värde 
direkt i företagen, konstaterar Mia.

Elpress ser unika möjligheter att i sam-
verkan med företag i regionen och Luleå 
Tekniska Universitet diskutera och utby-
ta erfarenheter kring produktutveckling 
och metodik. 

– Vi vill inte bara följa utvecklingen, vi 
vill bidra till den. Våra produkter är en del 
av framtiden och SIKT är en möjlighet 
för oss att testa och utvärdera våra egna 
idéer inom olika segment, menar Mat-
tias Östman. 

I

Uniaden är en arbetsmarknadsmässa i Umeå där företag möter stu-
denter och knyter kontakter för framtiden. Elpress var på plats till-
sammans med HKIG. 

Här knyts kontakter för framtiden

januari representerade Johan 
Söderlund Elpress på Uniaden-
dagarna på Umeå universitet. 

För ett par år sedan var han själv nyutex-
aminerad student som såg sig om efter 
ett spännande jobb. 

– Jag hade aldrig hört talas om Elpress 
då, men mina lärare talade gott om fö-
retaget och jag sökte en tjänst som pro-
duktingenjör. Alla jag kom i kontakt med 
på Elpress var väldigt trevliga och när 
jag fick tjänsten tackade jag ja. Det var 

faktiskt lite av en aha-upplevelse när jag 
upptäckte att det fanns så många eta-
blerade teknikföretag i det här området, 
inte alls långt från Timrå där jag är född 
och uppvuxen, säger Johan. 

Idag tror han att fler studenter har koll 
på Elpress tack vare Höga Kusten Indu-
strigrupp som aktivt marknadsför sina 
medlemsföretag mot universiteten. 

– Bland ett hundratal utställare var vår 
monter väldigt välbesökt och responsen 
var positiv. Studenter från Umeå är in-

tressanta för oss eftersom de ofta kom-
mer från området och många gånger har 
för avsikt att stanna kvar, säger Johan. 

Elpress produktchef Johan Söderlund på Uniaden-
dagarna i Umeå.

www.hkig.se 

Elpress VD Mattias Östman utanför entrén till El-
press. – Inte många företag i storstadsregionerna 
som kan erbjuda den närheten till naturen och 
livskvalitén som finns i vår region.
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MÄSSOR I ÅR
Vi vill gärna ha ett besök från dig till vår monter på någon
av alla de mässor där vi ställer ut i år. Välkommen!

– Mötesplatsen för 
el- och belysnings-
branschen
16-17/10 Elmässan Stock-
holm, monter G12

I oktober är det åter igen dags för 
Elmässan, en av de absolut starkaste 
och mest utpräglade mötesplatserna 
för el- och belysningsbranschen. 
Elpress ser mässan som en mötesplats 
där vi kan träffa befint-
liga kunder och även 
knyta kontakter med 
nya potentiella kunder.

– Nordens största
mötesplats för el- 
och energibranschen
7-10/5 Elfack Göteborg,
monter B02:02

Hela branschen är i ett förändringsskede 
och för många är det en utmaning att 
hänga med. Förändringskraft är därför 
ledordet för årets mässa, och tyngden 
ligger på att erbjuda inspiration och 
innovation, möjlighet till att nätverka 
samt kompetensutbyte 
och Elpress finns själv-
klart på plats.

– Världens största 
mässa för tillverkare 
av elmotorer och 
transformatorer
21-23/5 CWIEME Berlin, 
Tyskland, monter 11A66

I över 23 år har CWIEME-mässan legat i 
framkant när det gäller marknadsföring 
av elmotorer, generatorer, transforma-
torer och Electrical Vehicles-marknaden. 
Elpress finns på plats för 
att visa våra nyheter och 
produkter inom området.

– Vindindustrin
fortsätter växa
och utvecklas
20-23/5 AWEA 
Windpower Houston, USA, 
monter 2228

2018 har varit ett historiskt år för vind-
kraftsbranschen då det installerades 
över 90.000 MW totalt och Elpress får 
vara en del av den utvecklingen. Mäss-
san AWEA Windpower ökade med 10%, 
vilket gör den till den största mässan 
på 5 år i sin bransch. När vi nu närmar 
oss 2020-talet, fortsätter vindenergin 
att växa genom teknisk utveckling, 
samarbete med andra källor för ren och 
traditionell energi, där 
vill Elpress vara med 
och bidra.
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lpress säljare på Norrland, Sune 
Dahlberg, har med sina 34 år 
på företaget skaffat sig oerhört 

mycket kunskap och erfarenhet om våra 
produkter och kunder. Som 20-åring 
började han sin resa hos Elpress som 
lab-assistent, därefter följdes jobb på 
monteringen, serviceavdel-
ningen (chef), arbetsledare 
verktygstillverkningen, 
kundsupport, backup 
ordermottagningen 
mm. Idag är Sunes 
kontor mestadels 
förlagt till bilen. 

 

– Att besöka våra kunder längst upp i 
norr kräver en hel dags resa i bilen, en-
kel väg. Att det skulle vara ensamt som 
säljare på Norrland är inget som Sune 
känner igen.

– Jag har ett riktigt bra samarbete 
med andra leverantörer och kollegor i 
branschen. Vi samkör minimässor och 
gör kundbesök tillsammans, vilket är 

uppskattat av kunderna. Vi komplet-
terar varandra, inte konkurrerar 

med varandra. 

En säljares vardag 
– man är alltid välkommen att
visa Elpress produkter

Dagarna som säljare är intensiva, 
men varierande och roliga. Mässor, 
kundbesök och invigningar avlöser 
varandra. Så här kan aktiviteterna 
se ut under några vårveckor:

• Besök hos Ahlsell, Ö-vik och Elek-
troskandia Umeå.

• Besök hos Eitech Umeå och Selga 
Umeå.

• Besök hos Energiservice i Skel-
lefteå, Selga i Skellefteå, Elektro-
skandia i Skellefteå.

• Elmässa på Skelleftekraft Arena.
• Besök hos Eluttaget i Skellefteå, 

Elektroskandia Ö-vik.
• Jyväskylämässa i Finland.
• Resa till Gällivare,  

71 mil med stopp i Luleå,  
besök Elektroskandia.

• Minimässa på Ferrum, Kiruna 
med Solar, MP-bolaget, PM-flex, 
Hide a light och Westal.

•  Minimässa i Gällivare.
•  Minimässa i Luleå.
•  Butiksmässa hos Selga Umeå.
•  Lunchmöte med Caverion 

i Skellefteå. 
•  Butiksmässa hos Eluttaget. 
•  Infomöte hos Skellefteå El.
•  Minimässa Elektroskandia Skellefteå.
•  Ahlsell i Umeå.  

Infomöte nya C-klämmor.
•  Invigningsmässa Solars nya 

butik i Umeå.
•  Besök Eitech, Ahlsell och  

Elektroskandia i Ö-vik.
•  Butiksmässa hos Solar i Sundsvall.
•  Butiksmässa hos Storel i Sundsvall.

Mässa i Jyväskylä, Finland.

Butiksmässa hos 
Solar i Sundsvall.

Invigningsmässa Solars 
nya butik i Umeå.
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NYA MEDARBETARE 
HOS ELPRESS

PRODUKTUTBILDNING FÖR NYA MEDARBETARE
 
Jason Jensen, Regional Sales Manager i USA, Mike Nyhan, National Sales 
Manager USA, Anders Svensson, KAM för segmentet Vehicle, fick alla en ge-
digen produktubildning av Elpress produktchef Sven Behring.

FÖRSTÄRKNING PÅ EKONOMIAVDELNINGEN
 
I takt med att Elpress Group växer så blir det per automatik 
mer att göra för vår ekonomiavdelning, som nu förstärks med 
Tomas Tjernberg, Business Controller. Här hälsas Thomas  väl-
kommen av vår ekonomichef Daniel Forsman (tv).

UNGA, KUNNIGA INGENJÖRER
 
Att få in unga, nyutbildade medarbetare i vårat team ser vi 
som oerhört positivt. Kombinationen av medarbetare med 
lång erfarenhet inom företaget och relativt nyutexamine-
rade studenter är väldigt lyckad. Johan Söderlund (tv), pro-
duktchef på Elpress, hälsar Sofie Häggkvist, produktingenjör 
och Max Pheelan, Design Engineer, välkommen till Elpress. 

Ett av Elpress ledord är Utveckling, och det 
ordet gäller både för företaget, produk-
terna och naturligtvis personalen. Under 
våren har tillväxten på personalsidan varit 
stor hos oss. För att möta kundernas behov 
och kunna supporta dem på bästa sätt har 
nyanställningar gjorts på flertalet områden 
inom företaget. Läs nedan om några nya 
medarbetare hos Elpress. Känner du att du 
vill bli en av oss och följa oss på vår spän-
nande utvecklingsresa? Skicka in ditt CV till 
rekrytering@elpress.se så kanske du också 
blir en i vårat gäng. 

– Elpress fortsätter 
växa och utvecklas
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ARI KOKKO anställdes 
på dåvarande Nord-
hydraulik den 13 
juni 1974. Från bör-
jan körde han auto-
matsvarven, sen ser-
vade han pressverktyg 
under några år.  

– De senaste trettiofem åren har jag ar-
betat som verktygsmakare och ansvarat 
för trådgnisten. Det är ett roligt och va-
rierat jobb, där vi förser vår egen industri 
med verktyg. Det kan handla om allt ifrån 
att ta fram ett helt nytt verktyg till en ny 
sorts kabelsko, till att reparera verktyg 
som vi använder för tillverkning, berättar 
han. 

Till sommaren har Ari varit på Elpress i 
45 år. 

 Att det för Aris del blivit så många år på 
Elpress beror mycket på den fina gemen-
skapen med arbetskamraterna. 

– Vi är flera som jobbat tillsammans i 
många år, och det skapar en speciell sam-
hörighet, säger Ari. Arbetet har också varit 
väldigt varierande och fritt, vilket också bi-
dragit till att man trivts så bra på Elpress. 

– Just på verktygsmakaravdelningen är 
det mesta sig likt sedan starten, stämpel-
klockan har digitaliserats men i övrigt hål-
ler vi lika hög kvalitet nu som då, fortsät-
ter han. En del modernare maskiner har 
såklart också kommit in i verksamheten. 

öretaget växte och redan 1962 
flyttade Winemars (som före-
taget hette på den tiden) till 

större lokaler i Öd, Kramfors. Företa-
get utvecklades och hade stora expan-
sionsplaner och 1975 byggdes helt nya 
lokaler i Brunne, Kramfors, där verk-
samheten idag bedrivs. På den tiden 
var det en rejäl satsning med stora pro-
duktionsytor eftersom monteringsma-
skinerna krävde stora ytor och mycket 
personal, till skillnad mot för idag då 
mycket är automatiserat. 1977 för-
värvades Elpress av Karolin Invest och 
ingick i flera år som ett eget affärsom-
råde i Nordwin Gruppen. År 2000 blir El-
press ett eget bolag igen och ägs sedan 
2006 av Lagercrantz Group. De senaste 
årens marknadssatsningar i Kina, USA 
och Indien har fallit väl ut och medfört 
att Elpress idag är ett framgångsrikt 
exportföretag med många internatio-
nella kontakter. Elpress firar nu 60 år 
och har haft en fantastisk resa och ut-
veckling genom åren.

Elpress firar 60 år
1959 lades grunden för Elpress i en enkel källarlokal i Stockholm. Grundaren Curt Winemar (och hans 
far Per Winemar) såg förutsättningar för etablering i Ådalen tack vare den industriella strukturom-
vandling som pågick där under 1960-talet. 1961 flyttade företaget in i provisoriska lokaler i Kramfors.
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1976 anställdes Olov 
Tjernberg på Elpress 
och är nu inne på 
sitt 43:e år i före-
taget. 

–  Jag har varit 
verktygsmakare i 
stort sett hela tiden. 
Det är ett intressant jobb som handlar 
mycket om samarbete och problemlös-
ning, den ena dagen är sällan den an-
dra lik, säger han.   

Många goda skratt har det blivit 
under åren och ett minns han särskilt 
tydligt.  

– Vi hade byggt en ny maskin och 
den var klar på en fredag. Eftersom VD 
skulle komma förbi och titta på maski-
nen på måndagen fick någon i uppdrag 
att måla den under helgen. Vad den 
stackarn inte visste var att någon bytt 
ut färgburken från den vanliga metal-
licfärg vi använder till våra maskiner 
till en gräddvit fönsterfärg. Förmannen 
blev inte glad men vi andra skrattade 
mest och maskinen förblev vit i alla år, 
berättar han. 

Mycket är sig likt på verktygsmakar-
avdelningen. 

– Vi använder fortfarande en del rit-
ningar som fanns här när jag började. 
Organisatoriskt har det förändrats en 
del och i den övriga verksamheten har 
processer digitaliserats och automa-
tiserats men på verktygsmakaravdel-
ningen utför vi fortfarande ett hant-
verk, konstaterar han. 
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Ta del av berättelser om 
företagets historia från 
de som idag varit längst 
anställda i företaget.
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Mats Djerf och 
Ulf Iversén
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NÄR Lillemor Karlstedt an-
ställdes på Nordhydrau-
lic den 6 maj 1974 bör-
jade hon i verkstaden 
med diverse uppgifter. 

– 1976 började jag 
som ställare, jag förbe-
redde maskinerna för an-
vändning. Under några år arbetade jag på 
verktygsmakaravdelningen. Vi hade väldigt kul 
och jag minns att killarna uppskattade att jag 
ofta hade bullar med mig. Samtidigt som jag 
fick mitt första barn hade läkarna konstaterat 
att jag fått nickelallergi, så efter min föräldra-
ledighet studerade jag för att kunna komma 
tillbaka till ett kontorsjobb, berättar hon. 

Sedan 1987 har Lillemor arbetat på kon-
struktionsavdelningen. 

– När jag började använde man en ritplan-
ka, man satte fast ett papper och ritade med 
penna och linjal. 1989 började vi rita digitalt 
i Auto-cad fram till 2003 när vi gick över till 
Solid Works. 

Idag tar Lillemor fram kundanpassade rit-
ningar och offerter. 

– När jag började här var datorn knappt på-
tänkt, idag görs allt arbete framför en skärm 
så det är en stor förändring som skett. Vad 
som inte förändrats är hur måna vi är om att 
kunderna ska få vad de efterfrågar och att vi 
alltid gör vårt yttersta för att motsvara kun-
dernas förväntningar, säger hon. 

Efter 45 år är det egentligen dags för Lille-
mor att gå i pension. 

– Men jag vägrar sluta! Jag trivs jättebra 
och det är fortfarande roligt att gå till jobbet 
varje dag så jag ska börja med att gå ner lite 
i tid, säger hon. 

I 42 ÅR – sedan 
1977 – har 
Ingrid Wansu-
lin arbetat på 
Elpress. Under 
sina första år 
stod hon vid svar-
ven, men hamnade i 
början på 1980-talet på lagret, som då 
låg i Brunne.  

– En stor del av jobbet var att väga 
kabelskor och till min hjälp hade jag 
en liten affärsvåg. Jag minns hur vi i 
början själva gjorde etiketterna och 
att det var ett väldigt pillrigt jobb där 
vi först fick färga in och sätta typerna 
med pincett och sen handveva fram 
etiketten. Stor skillnad från idag med 
andra ord när allt är digitaliserat, sä-
ger Ingrid. 

2007 flyttade lagret till nuvarande 
lokaler i Frånö. 

– Visst händer det att jag fortfaran-
de står vid packbordet men i dag an-
svarar jag för planering av en del lego 
ordrar till Samhall så det blir också en 
hel del tid framför datorn samt att jag 
gör även en del inköp. 

Mycket av det manuella arbetet har 
automatiserats menar Ingrid. 

– Men vi är fortfarande lika måna 
om att rätt kund ska få rätt saker, det 
är lika viktigt nu som det var då, säger 
hon.

STEFAN SJÖDIN är den 
som varit anställd 
längst på Elpress, 
närmare bestämt 
sedan den 25 juni 
1973, alltså i 46 år. 

– Jag började som 
fräsare nere på gamla 
Winemars fabrik i Öd. 1975 gick flyttlas-
set till nuvarande lokaler. Under många 
år var jag på verktygsmakaravdelningen 
men sedan 1996 har jag som produk-
tionsutvecklare jobbat med att ta fram 
nya maskiner för vår egen produktion. I 
arbetsuppgifterna ingår också service, un-
derhåll och reparation.

Ett av alla minnen är när kungen och 
drottningen var på besök. 

– Jag minns inte exakt vilket år det var 
men jag minns att vi hade specialbyggt en 
vagn som kungaparet skulle sitta i när de 
åkte genom fabriken bakom en truck. De 
bästa truckförarna var väldigt snabba och 
för säkerhetsskull la vi en träkloss under 
gaspedalen så att det inte skulle gå allt för 
snabbt. Jag minns också att drottningen 
hade gul klänning och gul hatt och att 
hon vinkade till oss när de rullade förbi, 
berättar Stefan. 

Arbetsmiljön har blivit bra mycket bätt-
re med åren anser han. 

– Det var trångt och varmt från bör-
jan minns jag. Fortfarande är det ju en 
del buller men vi skyddar oss bättre idag. 
Mycket av det manuella handplocknings-
jobbet har ersatts med automatiserade 
processer, säger Stefan. 
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Byggandet av nya fabriken i Brunne.
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Franska företaget StationOne tillhandahåller en digital plattform där utvalda leverantörer lägger ut 
produkter till försäljning.

StationOne – ny marknadsplats för tågtillverkare

är Christian Alexandersson för 
ungefär ett år sedan tillträdde 
tjänsten som Affärsområdes-

chef för Global Segments, hade han en 
idé.

– Jag hade noterat att våra Traction-, 
och Automotivekunder hade snarlika 
värdekedjor. Vi hade till och med un-
derleverantörer som hade två kontakt-
personer på Elpress, en för respektive 
segment, berättar han.

– För att underlätta för våra kunder 
samlar vi nu vårt erbjudande i det nya 
segmentet Vehicles. Ett närmare och 
mer effektivt samarbete med våra 
kunders underleverantörer innebär att 
vi kan bli tydligare mot slutkund, vil-
ket i sin tur är en nyckel till framgång, 
menar Christian.

Traditionellt har Elpress fokuserat 
mot fyra segment, varav Traction och 
Automotive varit de två minsta.

– Nu blir de tre återstående mer 
jämnstora vilket också är en fördel 
organisatoriskt.

Under Vehicles hamnar även hybrid-
bilar. 

– Här vill vi självklart vara med och 

driva utvecklingen framåt, säger Chris-
tian.

Elpress har nyligen stärkt upp kom-
petensen med produktingenjörer och 
säljare för samtliga segment. 

N

Sammanslagningen av de två segmenten 
Traction och Automotive kommer att under-
lätta för Elpress kunder.

”Med Vehicles samlar 
vi vårt erbjudande”

Tänk Amazon men optimerat 
för tågtillverkare. Satsningen 
är unik för branschen och det 

ska bli spännande att se om det här kan 
vara en intressant kanal för våra kunder, 
säger Sven Behring som är produktchef 
på Elpress.

Fördelarna med StationOne är många, 
både för Elpress och för slutkunden.

– För oss innebär det en möjlighet 
att testa hur våra kunder svarar på e-
handel i vår bransch. Vi når direkt ut på 
en global marknad för tågtillverkare och 
StationOne tillhandahåller en plattform 
som är enkel för oss att administrera 
ordrarna på, berättar Sven.

Kunden kan i sökmotorn filtrera sina 
krav och med några klick ta del av det to-
tala utbudet internationellt, och dessut-
om samla produkter från olika tillverkare 

i en och samma order från StationOne.
– Utbudet omfattar elektronik för så-

väl nya projekt som för underhåll och
renovering av tåg. Dessutom håller 

marknadsplatsen hög standard när det 
gäller kvalitet i valet av leverantörer, sä-
ger Sven Behring.

Den order som läggs på StationOne 
landar på Elpress lager i Kramfors och 
förbereds direkt för frakt till kund. In-
formationen om produkterna som syns 
i sökmotorn är en direkt spegling av in-
formationen i Elpress nya PIM (Produkt 
Information Management) system.

– Det gör att vi kan garantera att 
all information är aktuell, tilläg-
ger Sven.

StationOne har funnits 
sedan den 19:e januari i år 
och Elpress sortiment är fort-

farande begränsat på marknadsplatsen.
– De kommande månaderna kommer 

vi att lägga ut fler produkter, försäkrar 
Sven Behring.

KAM Segment Vehicle
ANDERS SVENSSON
Tel +46 (0)612 71 71 75
anders.svensson@elpress.se
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Just nu pågår ett omfattande 
arbete med att ta fram en ny 
utbildningsplattform för El-
press tjänster inom Academy 
och E-learning. 

– Fortfarande befinner vi 
oss i startgroparna av det här 

arbetet men nu lägger vi stora 
resurser på att ta fram ett digitalt 

utbildningsmaterial till våra indu-
strikunder, säger Christian Alexandersson 

som är Affärsområdeschef för Global Segments.
Främst handlar det om utbildningsfilmer riktade mot el-

verkspersonal, transformatortillverkare, tågtillverkare och 
vindkraftstillverkare. 

– Utbildad personal säkerställer kvaliteten på våra produk-
ter och tjänster i System Elpress. Den nya utbildningsplattfor-

men innebär att vi på ett effektivt sätt kan ge våra kunder an-
passad utbildning och fortbildning inom respektive segment, 
menar Christian Alexandersson.

E-learning kommer inte helt att ersätta de fysiska utbild-
ningar Elpress erbjuder idag. 

– Vi kommer fortsatt att utbilda så kallade ”superusers”, 
men på det här sättet kan vi erbjuda betydligt fler användare 
adekvat utbildning, menar Christian.   

Ansvarig för Academy och E-learning är rutinerade Liselotte 
Hellgren-Wågström som har många års erfarenhet av att utbilda 
Elpress kunder. Inom ett halvår beräknas plattformen tas i drift. 

Önskar du förslag på utbildning, kontakta:
LISELOTTE HELLGREN WÅGSTRÖM
Mobil +46 70 686 78 67
liselotte.wagstrom@elpress.se

UTBILDNING I FOKUS

Elpress, Inc. har flyttat och utökat sitt nordamerikanska la-
ger- och logistikcenter. Lagret som tidigare låg i Sturtevant, 
WI kommer nu att vara beläget i Addison, IL. Det nya lagret 
ligger mycket nära O’Hare International Airport, ett av de 
främsta transportcentrumen i USA. Denna strategiska plats 
kommer göra det möjligt för Elpress, Inc att erbjuda samma 
höga support och korta leveranstider till våra nordamerikan-
ska kunder som Elpress länge varit känt för på andra markna-
der över hela världen.

Ny distributör i Thailand 
Namn: Tan & Sons Corporation Limited
Website: www.tanandsons.com/en/
Plats: Provinsen Samut Prakan, som ligger i direkt anslutning till Bangkok, i det 
sydöstra hörnet av huvudstaden.

Elpress fortsätter att utöka sitt distributörsnät och Tan 
& Sons är Elpress nya partner i Thailand, vilket även 
inkluderar Kambodja och Laos. Tan & Sons är även åter-
försäljare för andra framstående europeiska produkter/
fabrikat avsedda för tillverkning av power transformers 
mm. Efter att två år i rad ha träffats på mässan Coil & 
Winding i Berlin, ledde det fram till ett möte i Thailand 

och sedemera avtal om att bli Elpress återförsäljare.
Delar av företaget har varit på utbildning i Kramfors, 
och Elpress Michael Flaaten har dessutom gjort en 
lanseringsresa i Thailand där man gemensamt besökte 
5 av deras viktigaste kunder inom segmentet Electrical 
Machines. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete 
med vår nya partner i Thailand.

Elpress US öppnar nytt lager

Bordstativ V1300C2 är ett bordsstativ där 
presshuvudet V1300C2 monteras på ett 
enkelt och snabbt sätt. Bordsstativet är 

närmast tänkt att användas vid kablage-
tillverkning. Det kan användas både vid 
pressning av kopparförbindningar upp 

till 400 mm² och aluminiumförbindningar upp till 400 mm². 
Stativet är tillverkat av samma högkvalitativa stål som gaffeln, 
allt med fokus på kvalitet och lång livslängd. Det finns även 
ett ställbart anhåll som underlättar att krimpen hamnar på 
rätt plats.

Bordstativ V1300C2 - kundanpassad verktygslösning

Carsten Mathiesen, affärsområdes-
chef Global Sales Distributors, vid 
det nya lagret i USA.
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Ny sortimentlåda av 
okrossbar plast
RPL605 är en komplett sortimentlåda för yrkesmässiga arbeten, 
bestående av förbindningar och verktyg. Lådan innehåller 600 
isolerade förbindningselement 0,5-6 mm², 3 st kopplingslister 
samt testade och certifierade pressverktyget GSA0760 
Miniforce och skaltång SCT001. Lådan är tillverkad av okrossbar 
plast med väggar av polypropen och lock av polykarbonat. 
Praktisk och säkert utformad för att vara stackningsbar samt 
uttagbara insatser, perfekt för enkel påfyllning av förbindningar. 
Lådan kommer med två tomma insatser, där användaren kan 
fylla på med egna artiklar utefter behov. 

PRODUKTNYHETER

RPL605
E-nr SE 08 123 59
El-nr NO 20 002 79
Vikt: 2,05 kg. 
Längd: 246 mm
Bredd: 171 mm
Höjd: 56,5 mm

Innehåll:

 Certifierade pressverktyget GSA0760, 
 pressområde 0,5-6 mm2

 Skaltång SCT001, klipper och skalar 0,5-6 mm2

 600 st Elpress isolerade förbindningar 0,5-6 mm2

TBC89-B13 ersätter TBC4-C8-9

Den nya backen TBC89-B13 ersätter 
TBC4-C8-9. Anledningen är att BC4-
backen inte längre används för det 
nya sortimentet av C-hylsor. BC4-sidan 
i den gamla TBC4-C8-9-backen lämnas nu oanvänd. 
Vi ersätter därför C4-urtaget med B13-urtaget som 
används för pressning av Cu-förbindningar.

TBC89-B13
E-nr SE 08 123 58
El-nr NO 20 001 14

B25C15 ersätter BC15 

B25C15 är en ny, integrerad back för V250-
systemet. Används för pressning av C-hylsan 
C95-120. Den nya backen kräver endast 1 
pressning. Detta gör den mer effektiv jämfört med den gamla 
backen BC15, vilken krävde 3 pressningar för motsvarande 
resultat. Den nya backen B25C15 behöver ingen backhållare 
och ersätter BC15.

B25C15
E-nr SE: 08 122 90
El-nr NO: 20 001 11

Nya backar för C-hylsor
600-SYSTEMET 250-SYSTEMET
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Norska Hydraulikkteknikk är sedan några månader tillbaka Elpress nya servicepartner i Norge. 

Förstärkt service på den norska marknaden 
Vi är väldigt glada över den här 
möjligheten. Som Elpress servi-
cepartner förstärker vi relatio-

nen till våra befintliga kunder och har 
möjlighet att vara ännu mer lyhörda för 
deras behov. Dessutom öppnar det upp 
för samarbeten med nya kunder, säger 
Kenneth Lundgreen Hole på Hydraulikk-
teknikk. 

Företaget som levererar hydrauliska 
kvalitetsprodukter har sina lokaler tio 
minuter norr om Oslo. 

– Förutom de tjänster vår serviceav-
delning erbjuder i form av reparationer, 
kontroller, kalibrering och certifiering av 
verktyg, har vi också ett generöst lager 
med Elpress verktyg och produkter, fort-
sätter Kenneth. 

Som servicepartner till Elpress har Hy-
draulikkteknikks personal genomgått 
en teknisk utbildning i Kramfors. 

– Enda sättet att försäkra sig om att 
pressade kabelskor håller en hög och 

jämn kvalitet är regelbundna kontrol-
ler av pressverktygen. Vi är glada att 
kunna erbjuda service lokalt på den 
norska marknaden och på så sätt un-
derlätta för Elpress norska kunder, sä-
ger Kenneth. 

Köpt ett Elpress verktyg?
För att Elpress vid behov effektivt ska kunna

förmedla väsentlig information om produkten
och dess användning till dig är det viktigt att

registrering av produkten sker hos Elpress. 

På Elpress hemsida finns ett formulär där du enkelt
fyller i och registrerar din produkt. När du använder      

formuläret på hemsidan får du ett extra år av
garanti för ditt registrerade verktyg.

På våra pressverktyg finns en liten folder fastsatt,
i foldern finns en QR-kod som du kan scanna och

komma direkt till formuläret på hemsidan.

Vill du ha ett års förlängd garanti?*
Registrera ditt verktyg på elpress.se.

PV1300 går ur tiden och från den 1/1 2019 
innebär det att Elpress ej längre tillhandahåller 
reservdelar. 
Passa på att ta del av ett erbjudande från 
Elpress där du får ett bra inbytespris för din 
gamla PV1300 när du köper en ny PVX1300.

Kontakta din Elpress säljare:
Postnummer 80-98: Sune Dahlberg 
Mobil +46 70 632 73 15

Postnummer 10-19, 61-79: Tony Haster 
Tel dir +46 73 429 70 60

Postnummer 20-60: Jonas Gustafson 
Tel dir +46 70 647 46 77

Regionchef Norge: John Hugo Pedersen 
Tel dir +47 91 68 55 02

PRODUKTERBJUDANDE

PV1300 PVX1300

Enda sättet att
försäkra sig om att 
pressade kabelskor 
håller en hög och 
jämn kvalitet är 

regelbundna kontroller 
av pressverktygen. Kenneth och Anders på 

Hydraulikkteknikk.

*för att erhålla garantin behöver verktyget användas

ändamålsenligt och servas inom angivna serviceintervaller

1 ÅR
GRATIS
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TÄVLING
Svara rätt på våra 3 frågor så har du chansen att vinna en exklusiv koppartermos. 
Vi lottar ut 3 termosar bland de rätta svaren.

Skicka ditt svar senast 13/5 till: 
ELPRESS AB, Box 186, 872 24 Kramfors. 
via mail till: jeanette.ronnberg@elpress.se.
Rätt svar och vinnare presenteras på 
vår hemsida www.elpress.se den 20/5.

FRÅGOR
1. När förvärvades Elpress av investmentbolaget Karolin Invest?
1. 1977
X. 1949
2. 1975

2. Vad heter Elpress nya servicepartner i Norge?
1. Hydraulikkteknikk
X. Hydraulservice
2. Hydraulpartner

3. Vad heter den förening som Elpress är medlem i och samverkar 
kring kompetensförsörjning, forskning och utveckling?

1. HKIG
X. SIKT
2.HGIK

PERSONALNYTT

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

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

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

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

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

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


