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Kärråkrassa on meneil-
lään laaja rakennustyö, 

joka valmistuu maalis-
kuussa 2020. Alueella on 

10 kilometrin pituinen juna-
rata, jossa on 41 vaihdetta, 36 

seisahduspaikkaa, joihin juna 
voidaan pysäyttää siivoamista 

varten. Toimistotilojen ja yhdis-
telmähallin lisäksi tarjolla on myös 

23 000 neliömetrin suuruinen korjaa-
motila, joissa pystytään huoltamaan yli 

110 Juutinrauman junaa.
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Eitechin vahva kokemus infra-
struktuurihankkeiden teknisistä 
asennuksista oli ratkaiseva teki-
jä, kun se sai tehtäväkseen kaikki 
sähkö-, LVI- ja erikoisasennukset 
NCC:n Skånen aluehallinnolle 
Kärråkraan Hässleholmin poh-
joispuolelle rakentamassa huip-
pumodernissa rautatievarikossa. 

ELPRESS – EITECHIN YLPEÄ YHTEISTYÖKUMPPANI 

allandsåsenin tunneli ja suuret 
osat Göteborgin Västlänkeniä 
ovat toinen suuri infrastruktuu-

rihanke, jonka teknisten järjestelmien 
asennuksista Eitech on vastannut. 

– Vahvuuksiamme ovat ennen kaik-
kea sähkövoima, turvallisuus, valaistus, 
erikoisratkaisut ja erilaiset prosessioh-
jaustekniikat, kertoo uuden junavarikon 
kaikista sähköasennuksista vastaava 
projektipäällikkö Håkan Arvidsson. 

Laajan rakennustyön arvioidaan val-
mistuvan maaliskuussa 2020. Alueella 
on 10 kilometrin pituinen junarata, jossa 
on 41 vaihdetta ja 36 seisahduspaikkaa, 
joihin juna voidaan pysäyttää siivoamis-
ta varten. Toimistotilojen, junan pyörien 
sorvaamiseen tarkoitettujen tilojen ja 
junien pesemiseen tarkoitetun yhdistel-
mähallin lisäksi tarjolla on myös 23 000 
neliömetrin suuruinen korjaamotiloja, 
joissa pystytään huoltamaan yli 110 Juu-
tinrauman junaa.  

Eitechillä on ollut henkilöstöä paikan 
päällä jo yli puolentoista vuoden ajan. 
Noin 40 asentajaa, jotka käytännön 
töissä ja lisäksi useita henkilöitä, jodien 
tehtävänä on projektin suunnittelu ja 
ohjaus. 

– Emme oikeastaan tee juuri mitään, 
mitä tavallinen sähköalan yritys ei teki-
si, mutta tämä työ on tavattoman laaja 
ja siihen kuuluu monenlaisia vain junia 
koskevia erikoisasennuksia. Eitechin ko-
kemus tekee siitä hiukan erilaisen säh-
köasennusyritysten joukossa. Työhön 
kuuluu kaikenlaisia asennuksia suurjän-
nitejärjestelmistä, muuntajista, kytkin-
laitteista, sähkökeskuksista, kaapelitik-
kaista ja kaapeloinneista maadoituksiin 
ja ohjausjärjestelmiin, Håkan kertoo. 

Osaamisen siirtämisen sekä tavaroi-
den ja työsuoritusten vaatimien logis-
tiikkaratkaisujen vaativuus on verran-
nollinen toimeksiannon laajuuteen. 

– Ruotsissa on pulaa sähköasentajista, 

joten joudumme turvautumaan muis-
ta maista hankittuihin osaajiin. Toinen 
haaste on saada tarvitsemamme val-
tavat materiaalimäärät oikeaan aikaan 

oikeisiin paikkoi-
hin. Odotamme 
mielenki innol la 
vuoden vaihteen 
jälkeen esiteltä-
viä Elpressin uusia 
ratkaisuja, joissa 
ei käytetä pyörö-
puristamista. Mitä 
vähemmän puris-
tusliitoksia on, sen 

vähemmän työvaiheita meillä on hoi-
dettavanamme, jolloin voimme hyödyn-
tää resurssejamme paremmin, Håkan 
sanoo. 

Elpressin kupariliitoksella toteu-
tettu maadoitusliitäntä kiskossa.

Alueella on 10 kilo-
metriä junarataa, 
41 vaihdetta ja 36 
seisahduspaikkaa.

Elpressin bimetallikaape-
likenkiä sähkökaapissa.

Eitechin Håkan Arvidsson ja Kris-
ter Eriksson Kärråkran suurella 
junavarikolla, jossa pystytään 
huoltamaan yli 110 Juutinrau-
man junaa.
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Puristusliitokset vähentävät vikariskiä

uuviliitokset ovat yleistyneet 
viime aikoina ennen kaikkea 
siksi, ettei asentajalla silloin 

tarvitse olla erikoistyökaluja puristus-
liitosten tekemiseen. Tämä puristus-
liitosten yksinkertaistaminen voi kui-
tenkin aiheuttaa virheitä käsittelyssä.

– Esimerkiksi ruuvattavien haaroi-
tusliittimien ruuvit voidaan kiristää 
liian kireälle, ruuviliitoksissa voidaan 
käyttää väärällä katkaisumomentilla 
varustettuja itsestään katkeavia mo-
menttiruuveja tai mutterinvääntimen 
nopeus saa ruuvin katkeamaan ennen 
haluttua momenttia. Oikein käytet-

tyinä ruuviliitokset eivät ole ongelma, 
mutta ne vaativat asentajalta enem-
män, Elpressin tuotepäällikkö Sven 
Behring kertoo.

Elpress on jo 60 vuoden ajan ke-
hittänyt ja valmistanut kansallisten 
ja kansainvälisten standardien mu-
kaisia, haluttuun käyttöön sopivia ja 
luotettavia kokonaisjärjestelmärat-
kaisuja.

– System Elpress on sertifioitu rat-
kaisu, joka koostuu kaapelista, liitti-
mestä ja työkalusta, jossa on monia 
onnistuneen puristustuloksen takaa-
via ominaisuuksia (esimerkiksi akun 

varaustason valvonta, paineensäätö 
ja katkeamisvaroitin). Puristusliitos-
järjestelmä vähentää käsittelyvirheitä 
ja asentajan taitojen vaikutusta puris-
tustulokseen, Sven jatkaa.

Viimeisenkin käsittelyyn liittyvän 
epävarmuuden poistamiseksi Elpress 
Academy tarjoaa käyttäjille, rakenta-
jille, työnjohtajille ja laatuvastaaville 
tarkoitettua koulutusta.

Ota meihin yhteyttä, niin kerromme 
lisää.

Tammikuun puolivälissä 
järjestettävillä Onninen-
messuilla Elpress esittelee 
uuden ratkaisun alumiinin 
puristusliitoksiin.

– Tiivistetysti sanottuna 
tarjoamme yksinkertaisem-
man ja tehokkaamman tavan tehdä puristusliitoksia alumiiniin. 
Koska kyse on edelleen mekaanisesta puristamisesta, laatu ja 
toimivuus ovat korkealla tasolla, tuotepäällikkö Johan Söderlund 
väittää. 

Elpressin teknisellä osastolla on jo pitkään ollut meneillään eri 
projekteja, joiden tavoitteena on kehittää sujuvampi tapa tehdä pu-
ristusliitoksia tinkimättä liitosten laadusta. Nyt Elpress voi esitellä 
ratkaisun, joka täyttää laadukkaalle sähköliitokselle asetetut vaati-
mukset.

– Vastaanotto tämän uuden puristusmenetelmän esittelytilaisuuk-
sissa on ollut todella myönteinen, Johan Söderlund kertoo.
 
Tervetuloa tutustumaan Elpressin osastolle Onninen-messuille!

S-nro 6406614
Uusi hydraulinen leikkuupää, joka 
leikkaa halkaisijaltaan jopa 85 
mm:n johtimia. Leikkuusakset ovat 
suositun KL1485-mallin seuraaja 
– samat ominaisuudet, mutta nyt 

entistäkin suurempi leikkuuvoima! 

Ominaisuudet:
  Puristusvoima 25 tonnia

  Vaihdettavat terät

  Samat terät kuin aiemmassa 

KL1485-leikkuupäässä

  Leikkaa alumiinia/kuparia – umpijohtimista luokan 6 

johtimiin 

  Yhteensopivia Ergo- ja Ergocom-kahvojen kanssa – 

ergonominen käsittely (PS710E)

KL2585
– uusi hydraulinen leikkuupää

EBR RUOTSI ILMOITTAA MAASSA JA PYL-
VÄISSÄ OLEVISTA MAADOITUSLIITOKSISTA
Useat sähköverkkoyhtiöt ovat jo aiemmin ilmoittaneet 
huomaamistaan viallisista maadoitusliittimistä asennuk-
sissaan. Näiden ilmoitusten pohjalta voimme nyt parantaa 
tietämystämme tähän liittyvistä ongelmista.

Monet sähköverkkoyhtiöt ovat päättäneet olla käyttä-
mättä enää ruuviliitoksia maanalaisissa maadoitusliitän-
nöissään ja siirtyneet käyttämään puristeliitoksia.

Silloin kaikki maadoitusliitännät tehdään siihen tarkoite-
tuilla puristusliittimillä ja asianmukaisilla puristinvälineillä.

TUOTEUUTUUS
MBC5  S-nro 6406611

 Kiinnitysleukapari kuparihaaroitukseen 
6–16/6–16 mm2 (yhteensä: 12–26 mm2), 
soikea puristus.

MBC6 S-nro 6406612
  Kiinnitysleukapari kuparihaaroitukseen 
5–25/5–25 mm2 (yhteensä: 30–50 mm2), 
soikea puristus. (C16–25)

”Uusi sujuva ratkaisu alumiinisten pyö-
reiden ja sektorin muotoisten johtimien 
puristamiseen”
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Kun Elpress kokosi 60-vuotisjuhlaansa varten koko henkilöstönsä pääpaikalle Ruotsin Kramforsiin, 
kävi entistä selvemmin esiin, mikä on yrityksellemme tunnusomaista. 
– Henkilöstön uskomaton sitoutuneisuus on meidän käyttövoimamme, toimitusjohtaja Mattias 
Östman kertoo. 

sana 60-vuotisjuhliaan Elpress 
tarjosi yleisölle mahdollisuu-
den tutustua tiloihinsa avoimi-

en ovien päivänä. 
– Osallistumme ahkerasti konfe-

rensseihin eri puolilla maailmaa, mut-
ta täällä Kramforsissa olemme melko 
tuntemattomia, kertoo toimitusjohtaja 
Mattias Östman. 

Kakut olivat tehty, ohjattu kierros 
valmisteltu ja kahdeksan opasta olivat 
valmiina ohjaamaan kävijät kierrokselle 
tuotantotilojen läpi kymmenen hengen 
ryhmissä. 

– Emme osannet lainkaan arvioida, 
millaisen vastaanoton saisimme. Kun 
sitten avasimme ovemme, oli heti sel-

vää, että kävijöiden määrä ylittäisi kaikki 
odotuksemme, Mattias kertoo. 

Autoja saapui pysäköintipaikalle yhtenä 
virtana, sisälle tuli 350 ihmistä ja ruokasa-
lin kahvitarjoiluun syntyi nopeasti jonoa. 

– Tässä tilanteessa loistava henkilöstöm-
me toimi niin kuin sen aina toimii – tarttui 
työhön suurella antaumuksella ja ratkaisi 
tilanteen, Mattias muistelee lämmöllä. 

Samana iltana oli puolestaan koko 
henkilöstölle järjestetty gaalaillallinen 
ja elävää musiikkia. Illallinen oli katettu 
kimaltelevan Ångermanjoen rannalle, ja 
juuri tähän tilaisuuteen Mattias viittasi 
puhuessaan sitoutuneisuudesta yrityk-
selle tunnusomaisena seikkana. 

– Olemme kasvaneet voimakkaasti 
viime vuosina, mutta meidän on silti ol-
tava joustavia ja toimittava tarvittaessa 
ripeästi. Henkilöstön sitoutuneisuus oli 
tänä päivänä yhtä ilmeistä kuin se on 
joka päivä tuotannossamme täyttäes-

Tällainen nopea 
yleiskuva toistemme 
toiminnasta parantaa 

keskinäistä ymmärrystä 
ja nöyryyttä

Myyntikonferenssi

Tanskan, Saksan, Kiinan ja USA:n tytäryhtiöiden hen-
kilöstö sekä Pohjoismaiden myyntihenkilöstö tekivät 
veneretken Ruotsin itärannikon Höga Kustenin alueel-
la sijaitsevalle kauniille Högbondenin saarelle. 

Hapansilakasta tehdyt cocktailleivät maistuivat, 
eivät kuitenkaan kaikille...

Haijun Zhang Kiinan-toimis-
tostamme kilpailee Katarina 
Forsbergin kanssa siitä, 
kumpi tekee ruuviliitoksen 
nopeammin. 

Raskas kiipeäminen Högbondenin 
majakalle oli vaivan arvoinen, 
näköala oli mahtava.

ELPRESSIN 60-VUOTISJUHLA – SUURMENESTYSELPRESSIN 60-VUOTISJUHLA – SUURMENESTYS
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sämme asiakkaidemme tarpeita ja odo-
tuksia. Tuemme toisiamme, hän sanoo. 

Sekä avoimien ovien päivään että ilta-
juhlaan osallistuivat myös Kiinan, USA:n 
Saksan ja Tanskan tytäryhtiöidemme 
henkilöstö. Heille se oli päätös menes-
tyksekkäälle myyntikonferenssille, jonka 
tarkoituksena oli parantaa Elpressin kas-
vavan henkilöstön yhteenkuuluvuutta. 

Elpressin myynti- ja markkinointiosas-
toille, tuotepäälliköille ja insinööreille 
suunnatun konferenssin ohjelmasta vas-
tasi Pohjoismaiden liiketoiminta-alueen 
johtaja Håkan Pettersson. 

– Nykyään Elpressin tuotteita käyte-
tään yli 70 maassa. Olemme maailman-
laajuinen toimija ja liikevaihtomme on 

360 miljoonaa kruunua. Näinä päivinä 
keskityimme havainnollistamaan, mikä 
tekee Elpressistä erityisen. Miten ero-
tumme kilpailijoistamme? Tarkoituk-
sena oli motivointi, innostaminen ja 
toistemme kokemuksista oppiminen, 
Håkann kertoo. 

Kukin maa ja toimiala esittelivät toi-
mintaansa, minkä jälkeen käsiteltiin 
pienryhmissä esimerkiksi strategiatyötä, 
myyntiargumentteja ja digitalisaatiota. 

– Tällainen nopea yleiskuva toistem-
me toiminnasta parantaa keskinäistä 
ymmärrystä ja nöyryyttä haasteidemme 
edessä, Håkan väittää. 

Kauempaa tulleille vieraille järjestet-
tiin lisäksi mahdollisuus tutustua maa-

ilmanperintökohteeksi valittuun Höga 
Kustenin maisemaan. 

– Juuri sopivasti ennen kuin laiva läh-
ti Barstan satamasta kohti läheistä Hö-
gbondenin saarta pilvet väistyivät ja 
säästä tuli mahtava. Perillä tarjolla oli 
ruotsalaisia herkkuja, esimerkiksi ha-
pansilakkaa, joka tuntui olevan kiinalais-
ten kollegoidemme mieleen. 

Håkanin konferenssin jälkeen kerää-
mässä palautteessa toistuvana teemana 
oli vahva yhteenkuuluvuuden tunne. 

– Juuri se oli 60-vuotisjuhliemme tar-
koituskin. Ulkoimaiset työntekijämme 
esittivät toiveen, että järjestäisimme täl-
laisia tapaamistilaisuuksia useammin. 
Näin aiomme myös tehdä. 

Juhlatilaisuus

Avoimet ovet

Vapaata seurustelua ennen 
juhlallisuuksien alkamista 
Björkuddenissa.

Hyvää ruokaa ja viihdettä 
oli tarjolla koko illan.

Yli 300 henkeä kävi tutustumassa 
Elpressiin sen avoimien ovien päivänä.

ELPRESSIN 60-VUOTISJUHLA – SUURMENESTYSELPRESSIN 60-VUOTISJUHLA – SUURMENESTYS
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öteborgilaislähtöinen Modern 
Elteknik on jo viidenkymmenen 
vuoden ajan erikoistunut auto-

maatio- ja elektroniikka-alan tarjontaan. 
Oikeat komponentit, oikeat tuotteet ja 
joustavat logistiikkaratkaisut sovitettu-
na asiakkaan tarpeisiin. 

– Kuuntelemme tarkasti asiakkaiden tar-
peita, ne ohjaavat kehitystyötämme. Voit-
taaksemme asiakkaidemme luottamuksen 
meidän on oltava parempia kuin tavallisten 
tukkukauppiaiden, kertoo Modern Eltekni-
kin markkinointipäällikkö Tony Falkesäter. 

Henkilöstö tekninen osaaminen on 
tärkeä menestystekijä. 

– Jo valmiiksi pätevän henkilöstömme 
koulutus on paras investointimme. Joka 
toinen viikko meillä on täällä jonkin ta-
varantoimittajan edustaja käymässä 
2–4 tunnin ajan, joten pysymme hyvin 

ajan tasalla alan kehityksestä. Se antaa 
meille uskottavuutta asiakastapaamisis-
samme, ja lisäksi säästämme runsaasti 
aikaa ja rahaa, kun meidän ei itse tarvit-
se kysyä asioita toimittajien asiakaspal-
veluista. Osaaminen löytyy lähes aina 
talon sisältä, Tony kertoo. 

Sekä toimittajat että Modern Elteknik 
osaavat arvostaa tiettyjen tuotteiden pi-
tämistä varastossa. 

– Valitsemme kullekin osa-alueel-
le hyvinä pitämämme tuotteet, joihin 
voimme luottaa. Tavarantoimittajamme 
ovat harvoin halvimpia, mutta he ovat 
parhaita. Näin voimme palvella asiakkai-
tamme tavalla, josta on hyötyä kummal-
lekin osapuolille, hän väittää. 

Elpress on ollut varma yhteistyökump-
pani niin kauan kuin Tony Falkesäter 
muistaa. 

– Aloitin täällä kolmekymmentä vuot-
ta sitten, ja jo silloin valikoimissamme 
oli Elpressin tuotteita. Jos tuote on hyvä, 
emme vaihda sitä, Tony sanoo. 

Viime vuonna Modern Elteknikin lii-
kevaihto kasvoi 20 prosenttia, ja Tonyn 
mukaan suuri osa menestyksestä on 
tavarantoimittajien kanssa tehtävän yh-
teistyön ansiosta. 

un Petter Hallonen kolme vuot-
ta sitten palkattiin Tenö varv 
-telakan sähkötyönjohtajaksi, 

hän varmisti, että kaikki tarvittavat hen-
kilöstöön kuuluvat saivat Elpressin kou-
lutuksen ja että Tenö varville hankittiin 
B-luokan sertifiointi.

– Olen käyttänyt Elpressin tuotteita 
aluksilla monissa eri maissa, ja minulla 
on vain hyvää sanottavaa heidän tuot-
teistaan ja palveluistaan, hän kertoo.

Tenö Varvin omistaja on jo muutaman 
vuoden ollut Öckeröborgen, joka omis-
taa myös kolme muuta telakkaa, jotka 
tarjoavat luokiteltua huolto- ja korjaus-
toimintaa ruotsalaisen merenkulkualan 
tarpeisiin.

– Elpress todellakin tekee kaikkensa 
voidakseen vastata tarpeisiimme ja odo-
tuksiimme, Petter väittää.

Erään asiakkaan aluksen tarkastuksen 
yhteydessä Petter kävi läpi sen sähköjär-
jestelmän ja löysi vakavan ongelman.

– Kun aloin purkaa invertteriä, huo-
masin, että sen kytkennät oli todella 
huonosti tehty. Puolet säikeistä oli kyt-
kennän ulkopuolella, joten kytkennät ei-
vät välittäneet moottorien tarvitsemaa 
virtaa tai jännitettä. Hänen oli nopeasti 
löydettävä tuote, joka ratkaisisi ongel-
man.

Hän soitti Elpressin yhteyshenkilölleen 
Liselotte Hellgren Wågströmille kello 
9.00.

– Sanoin, että asia on tärkeä, sinun on 

tultava tänne! Kello 11.00 hän oli paikan 
päällä, ja 15.00 tarvittavat tavarat oli-
vat täällä. Seuraavana aamuna pystyin 
esittelemään uuden ratkaisun valvojalle. 

Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun 
olemme saaneet Elpressiltä todella hy-
vää palvelua, eikä se varmasti ollut vii-
meinenkään, Petter Hallonen sanoo.

Jos ei ole halvin, on oltava paras

”ELPRESSIN PALVELU ON MAHTAVAA”

Tenö varvin Petter Hallonen on todella tyy-
tyväinen Elpressiltä saamaansa palveluun.
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TUOTEUUTUUS

RPL001 
– lajitelmalaatikko ja järjestelmäratkaisu
RPL001-lajitelmalaatikko antaa asiakkaalle mahdollisuuden muokata laatikon 
sisältöä haluamallaan tavalla. Sisältää vain kuorintapihdit ja tyhjät lokerikot. 
Laatikko on valmistettu särkymättömästä muovista. Seinämät polypropeenia, 
kansi polykarbonaattia. Se on suunniteltu käytännölliseksi, turvalliseksi ja pinot-
tavaksi. Irrotettavat sisäosat helpottavat liitosmateriaalien täyttämistä.
S-nro 6406609

ABIKO-RUUVILIITOKSET
Abikon ruuviliitoshylsyjä voidaan käyttää matala- ja keski-
jännitteille, ja niitä voidaan käyttää seuraaviin liitoksiin:

 Harvasäikeinen alumiini- ja kuparikaapeli
 Pyöreä kaapeli, 1,5–400 mm²
 Sektorin muotoinen kaapeli 16–400 mm²
 Matala- ja keskijännite, 36 kV:iin asti

Oikea kiristysmomentti varmistetaan siten, että murtopultin kanta irtoaa eikä hylsyä voi enää käyt-
tää. Saatavana myös kokonaisena sarjana kolmin- ja nelinkertaisten johtimien jatkamiseen, 1 kV.

A siakkaamme kaikkialla maa-
ilmassa ovat alkaneet vaatia 
tuotteen laadukkuuden lisäk-

si huippulaatua myös pakkauksilta ja 
paketoinnilta. Vaatimuksiin kuuluvat 
esimerkiksi virhepakkausten nollatole-
ranssi, erilliset projektipakkaukset, sarja-
pakkaukset ja asiakaskohtaiset etiketit. 
Kaiken tämän tarkoitus on helpottaa 
tuotteittemme vastaanottoa ja tehdä 
niiden jatkokäsittely asiakkaan organi-
saatiossa mahdollisimman helpoksi.

Uusi täysautomaattinen pakkausko-
neemme tunnistaa visuaalisesti ja las-
kee jokaisen yksittäisen tuotteen.

– Tämän kaiken tekee täysin automa-
tisoitu järjestelmä, joka lajittelee pois 
väärässä paikassa olevat tai virheelliset 
tuotteet. Se tekee pakkausprosessista 

nopean, varman ja luotettavan, kertoo 
Elpressin projektipäällikkö Sven Behring.

Pakkauskone koostu kahdesta osasta: 
syöttölaitteesta, joka annostelee tuot-
teet ohjelman asetusten mukaisesti, ja 
pussituskoneesta, joka pakkaa tuotteet 
pussiin ja lisää etiketin pussin yläreu-
naan.

Tämä tarjoaa suuria mahdollisuuksia 
ennen kaikkea tukkukaupassa, jossa se 
voi esimerkiksi helpottaa oikean tuot-
teen löytymistä kerralla etikettien yksin-
kertaisen värikoodauksen avulla. 

Pakkauskone on osa suurempaa pa-
nostusta automatisointiin, jonka tavoit-
teena on antaa meille joustavammat 
mahdollisuudet vastata asiakkaidemme 
tarpeisiin. 

Uusi täysautomaattinen pakkauskone
– antaa enemmän joustavuutta asiakaspalveluun

Gunilla Wallin odottaa pääsevänsä tekemään 
asiakaskohtaisia pakkauksia uudella koneella.
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Kun vastaat oikein kolmeen kysymykseen, voit voittaa hienon juomapullon.
Arvomme oikein vastanneiden kesken kolme juomapulloa.

Lähetä vastauksesi viimeistään 9.1. osoitteeseen 
ELPRESS AB, Box 186, 872 24 Kramfors.
tai sähköpostitse osoitteeseen 
jeanette.ronnberg@elpress.se.
Oikeat vastaukset ja voittajat julkistetaan
verkkosivustossamme www.elpress.fi 13.1.

KYSYMYKSET
1. Missä sijaitsee uusi junavarikko, jonka kanssa EItech on 

tekemisissä?
1. Göteborgissa
X. Uumajassa
2. Kärråkrassa

2. Mikä on Elpressin uusi leikkuupää?
1. KL1485
X. KL8525
2. KL2585

3. Kuinka monta vuotta Elpress täytti tänä vuonna?
1. 70 vuotta
X. 60 vuotta
2. 50 vuotta
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