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60-ÅRSJUBILEUM 
– EN SUCCÉ

ELPRESS
– STOLT SAMARBETSPARTNER TILL 
EITECH 

I Kärråkra pågår ett
omfattande bygge som 

ska stå klart i mars 2020. 
På området finns 10 kilo-

meter järnvägsspår med 41 
växlar, 36 spårplatser där tåg 

kan ställas upp och städas. För-
utom kontor och en kombihall 

finns här även en 23 000 kvadrat-
meter verkstadshall med kapacitet 

att serva drygt 110 Öresundståg.
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Med gedigen erfarenhet av tek-
niska installationer vid infra-
strukturprojekt, fick Eitech för-
troendet att ansvara för all el, 
ventilation, VS samt specialsys-
tem när NCC för Region Skånes 
räkning upphandlade den topp-
moderna tågdepån i Kärråkra, 
norr om Hässleholm. 

ELPRESS – STOLT SAMARBETSPARTNER TILL EITECH 

allandsåsentunneln och stora 
delar av Västlänken i Göteborg är 
andra infrastrukturprojekt där Ei-

tech ansvarat och ansvarar för installation 
av tekniskt avancerade system. 

– Vår styrka är framförallt elkraft, säker-
het, belysning, speciallösningar för tåg och 
olika processtyrningstekniker, säger Håkan 
Arvidsson som är projektledare för alla 
elinstallationer i den nya tågdepån. 

Det är ett omfattande bygge som ska 
stå klart i mars 2020. På området finns 
10 kilometer järnvägsspår med 41 växlar, 
36 spårplatser där tåg kan ställas upp och 
städas. Förutom kontor, en byggnad för 
svarvning av tågens hjul och en kombihall 
för tvättning av tågen finns här även en 23 
000 kvadratmeter verkstadshall med ka-
pacitet att serva drygt 110 Öresundståg. 
I över ett och ett halvt år har Eitech haft 
bemanning på plats. Drygt ett 40-tal in-
stallatörer som mest för utförande och 
ytterligare ett flertal personer dedikerade 
för projektets planering och styrning. 

– Egentligen gör vi inte så mycket utö-
ver vad ett vanligt elföretag gör, men det 
är en enorm omfattning samt mycket 
specialinstallationer just för tåg. Med 
den erfarenhet som finns inom Eitech 
gör det oss som elinstallatör lite unika. 
Det handlar om allt från högspänning, 
transformatorer, ställverk, el-centraler, 
kabelstegar, kablage till jordningar och 
för reglingssystem, berättar Håkan. 

Kompetensförsörjning och logistiklös-
ningar för material och utförande står i gi-
ven proportion till storleken på uppdraget. 

– Stor brist på elinstallatörer i Sverige gör 
att vi anlitar kompetens även från andra 
länder. En annan utmaning är de enorma 
mängder material vi behöver på rätt plats 
i rätt tid. Vi ser mycket fram emot att ta del 
av Elpress nya lösning, med nya kabelskor 
där man slipper rundpressningar, efter års-
skiftet. Färre pressbackar innebär färre mo-
ment att hantera vilket gör att vi kan utnytt-
ja våra resurser bättre, säger Håkan. 

Jordanslutning i räl med 
Elpress Cu-förbindning.

På området finns 10 
kilometer järnvägsspår 
med 41 växlar och 36 
spårplatser.

Elpress bimetallkabel-
skor i elskåp.

Eitechs Håkan Arvidsson och 
Krister Eriksson i den stora tåg-
depån i Kärråkra som kommer 
ha kapacitet att serva drygt 110 
Öresundståg.
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Kontaktpressning minimerar risken för fel

kruvförbindningar har under 
de senaste åren blivit mycket 
populära, främst för att instal-

latören inte behöver något speciellt 
pressverktyg. Denna simplifiering av 
kontaktpressningstekniken kan dock 
leda till fel handhavande.

– Det kan till exempel handla om 
överbelastning av moment i skruvarna 
vid skruvbara avgreningshylsor, eller 
bristfällig förspänningskraft i skruv-
skarvar med momentskruvar, det vill 
säga om momentskruvar går av vid ett 
visst moment, eller att acceleration av 
en skruv i en mutterdragare kan leda 

till att skruvarna går av innan rätt mo-
ment är uppnått. Vid korrekt använd-
ning är det inte ett problem, men det 
kräver mer av installatören, menar 
Sven Behring som är produktchef på 
Elpress.

I 60 år har Elpress utvecklat och till-
verkat kompletta systemlösningar som 
baseras på nationella och internatio-
nella standarder för att ge korrekta och 
tillförlitliga funktioner.

– System Elpress är en certifierad lös-
ning av kombinationen kabel, förbind-
ning och verktyg, där verktyget idag 
har många funktioner för att garantera 

en korrekt genomförd pressning. (t.ex. 
batterinivåkontroll, tryckkontroll och 
avbrytningslarm). Med ett kontakt-
pressningssystem minimeras hand-
havandefel och pressresultatet är inte 
lika beroende av operatörens skicklig-
het, fortsätter Sven.

För att bemöta den sista delen av 
osäkerheten i handhavandefel, erbju-
der Elpress Academy utbildningspro-
gram för operatörer, konstruktörer,    
arbetsledare och kvalitetsansvariga.

Kontakta oss så berättar vi mer.

Under Onninen-mässan 
i mitten av januari nästa 
år, lanserar Elpress en ny 
lösning för pressning av 
aluminium.
– Kort sagt erbjuder vi ett 
enklare och effektivare sätt 
att pressa aluminium, men 
eftersom det fortfarande handlar om en mekanisk pressning 
är kvalitén och funktionen hög, menar produktchef Johan Sö-
derlund. 
Elpress teknikavdelning har arbetat under en längre tid i olika 
projekt, med att ta fram en smidigare presslösning, utan att 
göra avkall på kvalitén. Nu kan Elpress presentera en lösning 
som uppfyller de krav som ställs på en kvalitativ elektrisk 
förbindning.
– Vid demonstration av den nya pressmetoden, så har gensva-
ret varit överväldigande positivt, konstaterar Johan Söderlund.
 
Välkommen till Elpress monter på Onninen-mässan!

E-nr SE 16 399 68
Nytt hydrauliskt skärhuvud som 
klipper ledare med diameter 
upp till 85 mm. Klippsaxen är 
en uppföljare till den populära 
klippsaxen KL1485 - samma 
egenskaper fast nu med mer 
klippkraft! 

Egenskaper:
 25 ton presskraft

 Utbytbara skär

 Samma skär som till det tidigare  

   klipphuvudet KL1485

 Klipper Al/Cu – från solid ledare upp till klass 6 ledare 

 Kompatibla med Ergo- och Ergocom handtagen för

    ett ergonomiskt handhavande (PS710E)

KL2585
– nytt hydrauliskt skärhuvud

”Ny smidig lösning för press-
ning av aluminium rund- och 
sektorledare”

EBR INFORMERAR OM JORDLEDAR-
KLÄMMA I MARK OCH I STOLPE
Flera nätföretag har sedan tidigare rapporterar om att 
man påträffat defekta jordledarklämmor i sina anlägg-
ningar. Vi vill nu genom detta meddelande förstärka vet-
skapen om problematiken.

Många nätföretag har beslutat att inte längre använda 
skruvförband för jordanslutningar under mark och istäl-
let beslutat att övergå till pressade anslutningar.

Alla jordförbindningar ska då pressas med avsedda 
pressklämmor och korrekt pressutrustning.

PRODUKTNYHET
MBC5 
E-nr 16 638 60

 Backpar för Cu-avgrening 6-16/6-16 mm2

(total: 12-26 mm2), oval pressning.

MBC6 
E-nr 16 638 61
 Backpar för Cu-avgrening 5-25/5-25 mm2

(total: 30-50 mm2), oval pressning. (C16-25)
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När Elpress i samband med 60 års jubiléet samlade all sin personal i Kramfors blev det tydligare än 
någonsin vad som kännetecknar företaget. 
– Personalens otroliga engagemang driver vår verksamhet, menar vd Mattias Östman. 

ELPRESS 60-ÅRSJUBILEUM – EN SUCCÉ

om en del av festligheterna 
kring Elpress 60-årsjubileum 
bjöds allmänheten in till ett öp-

pet hus. 
– Vi är duktiga på att visa upp oss på 

konferenser globalt men här i Kramfors 
är vi ett ganska anonymt företag, säger 
vd Mattias Östman. 

Tårtorna stod uppradade, tipsrundan 
var förberedd och åtta guider stod redo 
att visa besökare runt i produktionen i 
grupper om tio. 

– Vi visste inte vad vi skulle förvänta 
oss för gensvar, men så snart vi slagit 
upp dörrarna stod det klart att antalet 
besökare skulle överträffa alla våra för-
väntningar, konstaterar Mattias. 

Bilarna strömmade in på parkeringen, 
350 personer vällde in i lokalerna och 
det blev snabbt kö in i matsalen där fikat 
stod uppdukat. 

– I det läget såg jag hur vår fantastiska 

personal gjorde som de alltid gör – med 
stort engagemang klev de in och löste 
situationen, säger Mattias stolt med 
mycket värme i rösten. 

Samma kväll var samtliga anställda 
med respektive inbjudna till en galamid-
dag med levande musik, uppdukad vid 
den glittrande Ångermanälven och Mat-
tias passade på att peka på just det en-
gagemang som så påtagligt kommit att 
känneteckna företaget. 

– Trots att vi vuxit en hel del på senare 
år har vi mycket kvar av den flexibilitet 
som krävs för att agera snabbt när det 
behövs. Personalens engagemang var 
lika slående den här dagen som varje 
dag i produktionen när det gäller att till-

Att på det här viset
få en nära inblick i 

varandras verksamheter 
skapar både förståelse 

och ödmjukhet

Säljkonferensen

Anställda från dotterbolagen i Danmark, Tyskland, 
Kina, USA samt sälj- och marknadspersonal från 
Norden gjorde en uppskattad båtresa till Höga Kus-
tens pärla Högbonden. 

Surströmmingssnittar föll en del i smaken, dock 
inte alla......

Haijun Zhang från Kinakon-
toret i tuff kamp mot Kata-
rina Forsberg om vem som 
kunde göra en skruvförbind-
ning snabbast. 

Den tuffa och branta vand-
ringen upp till Högbondens 
fyr var väl värt mödan, 
utsikten är fantastisk.
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godose våra kunders behov och förvänt-
ningar. Vi ställer upp för varandra, menar 
han. 

Även anställda på dotterbolag i Kina, 
USA, Tyskland och Danmark närvarade 
såväl på öppet hus som på festen. För 
dem var det avslutningen på en mycket 
lyckad säljkonferens i syfte att svetsa El-
press växande kollegium samman. 

Affärsområdesansvarig för Norden, 
Håkan Pettersson, ansvarade för det 
späckade konferensprogrammet för El-
press sälj- och marknadsavdelningar 
med produktchefer och ingenjörer. 

– Idag finns Elpress produkter i över 
70 länder, vi är en global spelare med 
en omsättning på 360 miljoner kronor. 

Fokus de här dagarna var att belysa vad 
som utmärker Elpress. Vad särskiljer oss 
från våra konkurrenter? Allt för att mo-
tivera, stimulera och ta lärdom av varan-
dras erfarenheter, berättar Håkan. 

Varje land och segment presenterade 
sin verksamhet på ett föredömligt sätt 
och sen följde workshops med fokus på 
bland annat strategiarbete, unika sälj-
punkter och digitalisering. 

– Att på det här viset få en nära inblick 
i varandras verksamheter skapar både 
förståelse och ödmjukhet inför de utma-
ningar vi har, menar Håkan. 

Långväga tillresta fick även tid att se 
sig om i Höga Kustens vackra världs-
arvsmiljö. 

– Lagom tills att färjan lade ut från 
Barsta hamn, för att ta oss till närbe-
lägna ön Högbonden, sprack himlen upp 
och det blev kanonväder. Där bjöds på 
svenska delikatesser, bland annat sur-
strömming som visade sig falla våra kol-
legor i Kina i smaken, fortsätter Håkan. 

En stark känsla av tillhörighet var ge-
mensam för den feedback som Håkan 
samlade in efter säljkonferensen. 

– Det var precis det som var syftet med 
vårt 60-årsjubileum. Ett tydligt önske-
mål från våra anställda utomlands är att 
vi oftare än hittills erbjuder den här ty-
pen av kontaktytor och det avser vi göra i 
framtiden, säger Mattias Östman.  

Jubileumsfesten

Öppet Hus

Lite mingel innan festligheterna 
på Björkudden drog igång.

God mat och underhållning 
bjöds det på under hela 
kvällen.

Över 300 personer tog chansen att 
besöka Elpress när det anordnades 
Öppet Hus.



NUMMER 2 2019

SIDAN 6

I

N

femtio år har Göteborgsbase-
rade distributören Modern El-
teknik haft sitt nischade erbju-

dande inom automation och elektronik. 
Rätt komponenter, rätt produkter och 
flexibla logistiklösningar anpassade ef-
ter kundens behov. 

– Vi är lyhörda för kundernas krav, 
det är de som styr utvecklingen. För att 
förtjäna deras förtroende måste vi vara 
bättre än en vanlig grossist, säger mark-
nadschef på Modern Elteknik, Tony Fal-
kesäter. 

Personalens tekniska kompetens är en 
viktig framgångsfaktor. 

– Utbildning av vår redan mycket 
kompetenta personal är vår bästa inves-
tering. Varannan vecka har vi en utvald 
leverantör här i två till fyra timmar och 
kan på så sätt hålla jämn takt med ut-

vecklingen i branschen. Det ger oss en 
trovärdighet i mötet med våra kunder 
och dessutom sparar vi mycket tid och 
pengar på att slippa vända oss till leve-
rantörernas kundsupportrar när vi själva 
har frågor. Kompetensen finns nästan 
alltid i huset, menar Tony. 

Lagerhållning av utvalda produkter 
gynnar såväl leverantören som Modern 
Elteknik. 

– Vi väljer ut de fabrikat vi tycker är bra 
och som vi kan stå för inom respektive 
nisch. Våra leverantörer är sällan de bil-
ligaste men de bästa. I den mån vi kan 
avlasta eller tillföra något till våra part-
ners är vi övertygade om att det gynnar 
båda parter, konstaterar han. 

Så länge Tony Falkesäter kan minnas 
har Elpress varit en given samarbets-
partner. 

– Jag började här för trettio år och re-
dan då hade vi Elpress produkter i vårt 
sortiment. Vi byter aldrig ut en bra pro-
dukt, säger Tony. 

Förra året ökade Modern Elteknik sin 
omsättning med 20 procent och Tony 
härleder en stor del av framgången till 
just det nära samarbetet med leveran-
törerna. 

är Petter Hallonen anställdes 
som elchef på Tenö varv för 
tre år sedan såg han till att all 

berörd personal utbildades av Elpress 
och att Tenö varv blev B-klass-certifie-
rade.

– Jag har arbetat med Elpress sorti-
ment på fartyg i ett flertal länder och 
har bara gott att säga om både tjänster 
och utbud, konstaterar han.

Tenö Varv ägs sedan några år tillbaka 
av Öckeröborgen som äger ytterligare 
tre varv som servar svensk yrkessjöfart 
med kvalificerade underhålls- och re-
parationsarbeten.

– Elpress gör verkligen sitt yttersta 
för att möta våra behov och förvänt-
ningar, intygar Petter.

Vid en översyn av en av kundernas 
fartyg nyligen gick Petter igenom den 
allmänna elkonditionen och upptäckte 
ett allvarligt problem.

– När jag började plocka isär inver-
tern såg jag att den var väldigt dåligt 
ihopkopplad. Hälften av kardelerna låg 
utanför och klarade därför inte att le-
verera fram den spänning och ampere 
som motorerna kräver. Det gällde att 
snabbt få fram en produkt som kunde 
lösa problemet.

Han ringde sin kontakt på Elpress, 
Liselotte Hellgren Wågström, klockan 
09.00.

– Jag sa att det här är viktigt, jag vill 
att du kommer hit! Vid 11.00 var hon 

här och 15.00 samma dag hade vi gre-
jerna. Nästa morgon kunde jag pre-
sentera en ny lösning för intendenten. 
Det här var inte första gången vi fått 

kanonbra service från Elpress och sä-
kert inte heller den sista, säger Petter 
Hallonen.

Är man inte billigast måste man vara bäst

”ELPRESS HAR KANONBRA SERVICE”

Petter Hallonen på Tenö varv är väldigt nöjd 
med den service han får från Elpress.
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”ELPRESS HAR KANONBRA SERVICE”

PRODUKTNYHET

RPL001 
– sortimentlåda med systemlösning
RPL001 är en sortimentlåda framtagen för att kunna göra sin egen anpassning. 
Innehåller endast en skaltång och tomma insatser.  
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. 
E-nr SE 08 123 94

ABIKO SKRUVSKARVAR
ABIKO skruvskarvhylsor kan användas för låg- och mellanspänning, och kan nyttjas för att skarva:

 Fåtrådig Al och Cu-Kabel
 Rund kabel 1,5 mm² upp till 400 mm²
 Sektorformad kabel 16 mm² till 400 mm²
 Låg- och mellanspänning upp till 36 kV

Korrekt åtdragningsmoment garanteras genom att brytbultens huvud lossnar och hylsan 
blir manipuleringssäker. Finns även som kompletta kit för skarvning av 3- och 4-ledare, 1 kV.

V
i har sett ett stort behov från 
våra kunder över hela världen 
att inte bara få en produkt av 

hög klass, utan även att förpackningen 
och paketering ska leva upp till höga 
krav. Bland annat finns det krav på noll-
tolerans i felpackning, individuell pro-
jektpackning, KIT-paketering och kun-
danpassad etikettering. Allt detta för 
att underlätta godsmottagning och den 
vidare bearbetning av våra produkter i 
kundens organisation på bästa sätt.

Den nya helautomatiska packmaski-
nen kommer visuellt scanna och räkna 
varje enskild artikel.

– Detta sker med ett fullt automatise-
rat system som sorterar ut felpositione-
rade och felaktiga artiklar, vilket innebär 
en snabb, säker och pålitlig packnings-

process, säger El-
press Sven Behring, 
projektledare.

P a c k m a s k i n e n 
består av två delar; 
först en matare som 
portionerar artiklar 
enligt programmets 
inställning, sedan en 
påsmaskin som för-
sluter produkterna i 
en påse med en ryt-
tare på ovansidan.

Främst så ser vi 
möjligheterna inom 
grossisthandeln där det kommer under-
lätta för kunderna att hitta rätt produkt 
på en gång med hjälp av en enkel färg-
kodning på ryttarna. 

 
Packmaskinen är en del av en större sats-
ning mot automatisering som ska leda till 
ökad flexibilitet gentemot våra kunder.  

Ny helautomatisk packmaskin
– ger ökad flexibilitet mot våra kunder

Gunilla Wallin ser fram emot att göra kundanpassad paketering i den 
nya maskinen.
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TÄVLING
Svara rätt på våra 3 frågor så har du chansen att vinna en häftig sportflaska.
Vi lottar ut 3 flaskor bland de rätta svaren.

Skicka ditt svar senast 9/1 till: 
ELPRESS AB, Box 186, 872 24 Kramfors.
eller via mail till: jeanette.ronnberg@elpress.se.
Rätt svar och vinnare presenteras på vår hemsida 
www.elpress.se den 13/1.

FRÅGOR
1. Vart ligger den nya tågdepån som Eitech är inblandad i?
1. Göteborg
X. Umeå
2. Kärråkra

2. Vad heter Elpress nya skärhuvud?
1. KL1485
X. KL8525
2. KL2585

3. Vilket jubileum firar Elpress i år?
1. 70 år
X. 60 år
2. 50 år

PERSONALNYTT

Sofia Eriksson
Orderkontoret
Tel +46 612 71 71 70     
sofia.eriksson@elpress.se

Andreas Pallin
Orderkontoret
Tel +46 612 71 71 70   
andreas.pallin@elpress.se

Daniel Tosin
Kvalitetsingenjör
Tel +46 612 71 71 79
daniel.tosin@elpress.se

Helle Vandsø Seindal
Sales Danmark
Tel +45 87 24 78 23   
hs@elpress.dk

Haijun  Zhang
Service och Junior Sales Engineer
Tel +86 13811266796   
jh@elpress.com.cn

Ludger Lingen
Sales Manager Middle-, North Germany
Tel +49 172 274 3699    
ludger.lingen@elpress.de


