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60-ÅRSJUBILÆUM 
– EN SUCCES

ELPRESS
– STOLT SAMARBEJDSPARTNER FOR 
EITECH 

I Kärråkra, Sverige, 
foregår et omfattende 

byggeri, der skal stå klar 
i marts 2020. På området 

findes der 10 kilometer jern-
banespor med 41 sporskifter 

og 36 sporpladser, hvor tog kan 
opstilles og rengøres. Ud over 

kontorer og en kombihal er der 
også en 23.000 kvadratmeter stor 
værkstedshal med kapacitet til at 

servicere omkring 110 Øresundstog.
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På grund af sin solide erfaring in-
den for tekniske installationer i 
infrastrukturprojekter blev Eitech 
betroet ansvaret for al el, ventila-
tion, varme og sanitet samt spe-
cialsystemer, da NCC på Region 
Skånes vegne købte det topmo-
derne togværksted i Kärråkra nord 
for Hässleholm. 

ELPRESS – STOLT SAMARBEJDSPARTNER FOR EITECH 

allandsåsentunnelen og store dele af 
jernbanetunnelen Västlänken i Göte-
borg er andre infrastrukturprojekter, 

hvor Eitech har haft ansvaret og er ansvarlig for 
installation af teknisk avancerede systemer. 

– Vores styrke er først og fremmest elkraft, 
sikkerhed, belysning, specialløsninger til tog 
og forskellige processtyringsteknikker, siger 
Håkan Arvidsson, der er projektleder for alle 
elinstallationer på det nye togværksted. 

Det er et omfattende byggeri, der skal stå 
klar i marts 2020. På området findes der 10 
kilometer jernbanespor med 41 sporskifter, 
og 36 sporpladser, hvor tog kan opstilles og 
rengøres. Ud over kontorer, en bygning til drej-
ning af toghjul og en kombihal til togvask er 
der også en 23.000 kvadratmeter stor værk-
stedshal med kapacitet til at servicere om-
kring 110 Øresundstog. 

I over halvandet år har Eitech haft mandskab 
på stedet. Omkring 40 installatører, der pri-
mært udfører installationsarbejde, og yderlige-
re en række personer, der beskæftiger sig med 
planlægning og styring af projektet. 

– Egentlig laver vi ikke så meget andet, 
end hvad en almindelig elinstallationsvirk-
somhed laver, men omfanget er enormt og 
omfatter mange specialinstallationer netop 
til tog. Med den erfaring, der findes inden 
for Eitech, er vi lidt unik som elinstallatør-
virksomhed. Det gælder alt fra højspæn-
ding, transformatorer, signalposter, eltavler, 
kabelhylder, kabelføring til jordforbindelser 
og til reguleringssystemer, fortæller Håkan. 

Kompetenceforsyning og logistikløsnin-
ger til materiale og udførelse står i forhold 
til opgavens størrelse. 

– Stor mangel på elinstallatører i Sverige 
gør, at vi også benytter os af kompetencer 
fra andre lande. En anden udfordring er de 
enorme mængder materiale, vi skal bruge 
på rette sted og til rette tid. Vi ser meget 
frem til efter årsskiftet at bruge Elpress' nye 
løsning med nye kabelsko, hvor man slipper 
for rundpresninger. Færre pressebakker be-
tyder, at der skal håndteres færre momen-
ter, hvilket gør, at vi kan udnytte vores res-
sourcer bedre, siger Håkan. 

Jordforbindelse i skinne 
med Elpress Cu-forbindelse.

På området findes der 
10 kilometer jernbane-
spor med 41 sporskif-
ter og 36 sporpladser.

Elpress-bimetalkabel-
sko i elskab.

Eitechs Håkan Arvidsson og 
Krister Eriksson i det store 
togværksted i Kärråkra, der vil få 
kapacitet til at servicere omkring 
110 Øresundstog.
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Kontaktpresning minimerer risikoen for fejl

krueforbindelser er i de sene-
ste år blevet meget populære, 
primært fordi installatøren 

ikke skal bruge specielt presseværktøj. 
Denne forenkling af kontaktpresnings-
teknikken kan dog føre til forkert hånd-
tering.

– Det kan f.eks. dreje sig om forkert 
moment og hastighed i akku slag-
nøglen, som kan forårsage at skruen i 
skruemuffen knækker af, før korrekt til-
spændingsmoment er opnået. Ved kor-
rekt brug er det ikke et problem, men 
det kræver mere af installatøren, me-

ner Sven Behring, der er produktchef 
hos Elpress.

I 60 år har Elpress udviklet og frem-
stillet komplette systemløsninger, der 
baseres på nationale og internationale 
standarder, for at sikre korrekte og på-
lidelige funktioner.

– System Elpress er en certificeret 
løsning bestående af en kombination 
af kabel, forbindelse og værktøj, hvor 
værktøjet i dag har mange funktioner 
for at garantere en korrekt gennemført 
presning (f.eks. batteriniveaukontrol, 
trykkontrol og afbrydelsesalarm). Med 

et kontaktpresningssystem minimeres 
håndteringsfejl, og presseresultatet 
afhænger ikke i lige så høj grad af, om 
operatøren er dygtig, fortsætter Sven.

For at imødegå den sidste del af 
usikkerheden forbundet med håndte-
ringsfejl tilbyder Elpress Academy ud-
dannelsesprogrammer for operatører, 
konstruktører, arbejdsledere og kvali-
tetsansvarlige.

Kontakt os, så fortæller vi mere.

På Onninen-messen medio 
januar næste år lancerer El-
press en ny løsning til pres-
ning af aluminium.

– Kort sagt tilbyder vi en 
enklere og mere effektiv 
måde at presse aluminium 
på, men da der fortsat er 
tale om en mekanisk presning, er kvaliteten og funktionaliteten 
høj, mener produktchef Johan Söderlund. 

Elpress' tekniske afdeling har i længere tid arbejdet på forskel-
lige projekter for at udvikle en smidigere presseløsning uden at 
gå på kompromis med kvaliteten. Nu kan Elpress præsentere 
en løsning, der opfylder de krav, som stilles til en kvalitativ elek-
trisk forbindelse.

– Ved demonstration af den nye pressemetode har reaktionen 
været overvældende positiv, konstaterer Johan Söderlund.
 
Velkommen til Elpress' stand på Onninen-messen.

El-nr.: 2997 208 531
Nyt hydraulisk klippehoved, der 
klipper ledere med en diameter 
på op til 85 mm. Klippehovedet 
er en opfølger til det populære 
klippehoved KL1485 - samme 
egenskaber, men nu med større 
klippekraft. 

Egenskaber:
 25 tons pressekraft
 Udskiftelige skær
 Samme skær som til det tidligere  

   klippehoved KL1485
 Klipper Al/Cu - fra massive ledere  

   (kl.1) og op til mangetrådige ledere (kl.6).
 Kompatible med Ergo- og Ergocom-håndtagene for

    ergonomisk håndtering (PS710E)

KL2585
– nyt hydraulisk klippehoved

"Ny smidig løsning til presning af 
runde- og sektorformede ledere i 
aluminium"

EBR SVERIGE INFORMERER OM JORD-
LEDERKLEMME I JORD OG I MAST
Flere netoperatører har rapporteret om, at man har fundet 
defekte skrueforbindelser i deres anlæg. Vi vil nu med den-
ne meddelelse øge kendskabet til problematikken.

Mange netoperatører har besluttet, at de ikke længere vil 
bruge skrueforbindelser til jordforbindelser under jord og 
har i stedet besluttet at skifte over til kontaktpressede jord-
forbindelser.

Alle jordforbindelser skal så presses med de dertil bereg-
nede kontaktpresnings forbindelser og det dertilhørende 
presseværktøj.

PRODUKTNYHED
MBC5 
El-nr.: 2997 203 170

 Bakkesæt til Cu-afgreninger 6-16/6-16 mm2

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

MBC6 
El-nr.: 2997 203 183
 Bakkesæt til Cu-afgreninger 5-25/5-25 mm2

(total: 30-50 mm2), oval presning. (C16-25)



   
NUMMER 2 2019

SIDE 4

S

Da Elpress i forbindelse med 60-årsjubilæet samlede alle sine medarbejdere i Kramfors, blev det 
tydeligere end nogensinde før, hvad der kendetegner virksomheden. 
– Medarbejdernes utrolige engagement driver vores virksomhed, mener administrerende direktør 
Mattias Östman. 

ELPRESS' 60-ÅRSJUBILÆUM – EN SUCCES

om en del af festlighederne 
omkring Elpress' 60-årsjubilæ-
um blev offentligheden invite-

ret til åbent hus. 
– Vi er dygtige til at gøre os bemær-

kede på konferencer globalt, men her i 
Kramfors er vi en ganske anonym virk-
somhed, siger administrerende direktør 
Mattias Östman. 

Lagkagerne stod linet op, quizturen 
var forberedt, og otte guider stod klar til 
at vise besøgende rundt i produktionen i 
grupper på 10 personer. 

– Vi vidste ikke, hvilken reaktion vi 
skulle forvente os, men så snart vi havde 
slået dørene op, stod det klart, at antal-
let af besøgende ville overgå alle vores 
forventninger, konstaterer Mattias. 

Bilerne strømmede ind på parkerings-
pladsen, 350 personer strømmede ind i 
lokalerne, og der blev hurtigt kø i kanti-
nen, hvor der var dækket op til kaffe. 

– I denne situation oplevede jeg, 
hvordan vores fantastiske medarbejde-
re gjorde, som de altid gør – med stort 

engagement trådte de til og løste situ-
ationen, siger Mattias stolt med meget 
varme i stemmen. 

Samme aften var alle medarbejdere 
med partnere inviteret til en gallamid-
dag med levende musik, hvor der var 
dækket op ved den glitrende Ånger-
manälven, og Mattias sørgede for at 
fremhæve netop engagementet, der så 
tydeligt er kommet til at kendetegne 
virksomheden. 

– Selv om vi er vokset en hel del i de 
senere år, har vi stadig meget af den flek-
sibilitet, der kræves for at handle hurtigt, 
når det er nødvendigt. Medarbejdernes 
engagement var lige så slående denne 
dag som hver dag i produktionen, når 
det drejer sig om at opfylde vores kun-

At vi på denne måde 
får et tæt indblik i 

hinandens virksomheder 
skaber både forståelse 

og ydmyghed

Salgskonferencen

Ansatte fra datterselskaberne i Danmark, Tyskland, Kina, 
USA samt salgs- og marketingpersonale fra Norden var 
på en dejlig sejltur til Högbonden, som er en fantastisk 
flot seværdighed beliggende ved Höga Kusten. 

Snitter med surströmming faldt i manges smag, dog 
ikke alles ...

Haijun Zhang fra kontoret i Kina 
i hård kamp mod Katarina Fors-
berg om, hvem der kunne lave 
en skrueforbindelse hurtigst. 

Den seje og stejle vandring 
op til Högbondens fyr var 
besværet værd, udsigten er 
fantastisk.
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ders behov og forventninger. Vi stiller op 
for hinanden, mener han. 

Også medarbejdere fra Kina, USA, 
Tyskland og Danmark deltog i såvel 
åbent hus-arrangementet som i festen. 
For dem var det afslutningen på en me-
get vellykket salgskonference med det 
formål at sammentømre Elpress' vok-
sende medarbejderstab. 

Forretningsområdeansvarlig for Nor-
den, Håkan Pettersson, stod for det tæt-
pakkede konferenceprogram for Elpress' 
salgs- og marketingafdelinger med pro-
duktchefer og ingeniører. 

– I dag findes Elpress' produkter i over 
70 lande, vi er en global spiller med en 
omsætning på 360 millioner kroner. Fo-
kus har i disse dage været på at belyse, 

hvad der udmærker Elpress. Hvad adskil-
ler os fra vores konkurrenter? Vi gør alt 
for at motivere, stimulere og lære af hin-
andens erfaringer, fortæller Håkan. 

Hvert land og segment præsenterede 
sin virksomhed på en forbilledlig måde, 
hvilket blev efterfulgt af workshops med 
fokus på blandt andet strategiarbejde, 
unikke salgsargumenter og digitalisering. 

– At vi på denne måde får et tæt ind-
blik i hinandens virksomheder skaber 
både forståelse og ydmyghed over for de 
udfordringer, vi har, mener Håkan. 

Besøgende, der kom langvejs fra, fik 
også tid til at se sig om i Höga Kustens 
smukke verdensarvsmiljø. 

– Lige i rette tid inden færgen lagde fra 
Barsta havn for at sejle os til den nær-

liggende ø Högbonden, trængte solens 
stråler igennem, og det blev kanonvejr. 
Der blev budt på svenske delikatesser, 
blandt andet surströmming, som viste 
sig at falde i vores kinesiske kollegers 
smag, fortsætter Håkan. 

En stærk følelse af samhørighed var 
fælles for den feedback, som Håkan ind-
samlede efter salgskonferencen. 

– Det var præcis det, der var formålet 
med vores 60-årsjubilæum. Det er et 
klart ønske fra alle vores udenlandske 
medarbejdere, at vi oftere end før tilby-
der denne her type kontaktflader, og det 
har vi intentioner om at gøre i fremtiden, 
siger Mattias Östman.  

Jubilæumsfesten

Åbent hus

Der blev minglet lidt, 
inden festlighederne på 
Björkudden gik i gang.

Der blev budt på god mad og 
underholdning hele aftenen.

Over 300 personer benyttede sig af 
chancen for at besøge Elpress, da der 
blev arrangeret åbent hus.
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halvtreds år har den Göte-
borg-baserede distributør Mo-
dern Elteknik haft et nichetil-

bud inden for automation og elektronik. 
De rette komponenter, de rette produk-
ter og fleksible logistikløsninger tilpas-
set kundens behov. 

– Vi er lydhøre over for kundernes krav; 
det er dem, der styrer udviklingen. For 
at fortjene deres tillid skal vi være bed-
re end den almindelige grossist, siger 
markedschef hos Modern Elteknik, Tony 
Falkesäter. 

Medarbejdernes tekniske kompetence 
er en vigtig succesfaktor. 

– Uddannelse af vores allerede meget 
kompetente personale er vores bedste 
investering. Hver anden uge har vi en 
udvalgt leverandør her i to til fire timer 
og kan på den måde holde trit med ud-

viklingen i branchen. Det giver os tro-
værdighed i mødet med vores kunder, og 
desuden sparer vi meget tid og mange 
penge på at slippe for at skulle henvende 
os til leverandørernes kundesupportere, 
når vi selv har spørgsmål. Kompetencen 
findes næsten altid i huset, siger Tony. 

Lagerføring af udvalgte produkter gavner 
såvel leverandøren som Modern Elteknik. 

– Vi udvælger de fabrikater, som vi sy-
nes er gode, og som vi kan stå inde for i 
den pågældende niche. Vores leverandø-
rer er sjældent de billigste, men de bed-
ste. I det omfang, vi kan aflaste eller til-
føre noget til vores samarbejdspartnere, 
er vi overbeviste om, at det gavner begge 
parter, konstaterer han. 

Så længe Tony Falkesäter kan huske, 
har Elpress været en naturlig samar-
bejdspartner. 

– Jeg begyndte her for tredive år 
siden, og allerede dengang havde vi 
Elpress-produkter i vores sortiment. 
Vi udskifter aldrig et godt produkt, 
siger Tony. 

Forrige år øgede Modern Elteknik sin 
omsætning med 20 %, og Tony tilskriver 
netop det tætte samarbejde med leve-
randørerne en stor del af fremgangen. 

a Petter Hallonen blev ansat 
som elchef på værftet Tenö 
Varv for tre år siden, sørgede 

han for, at alle relevante medarbejde-
re blev uddannet af Elpress, og at Tenö 
Varv blev B-klasse-certificeret.

– Jeg har arbejdet med Elpress' sorti-
ment på skibe i en række lande og har 
kun godt at sige om både service og ud-
bud, konstaterer han.

Tenö Varv har i nogle år været ejet 
af Öckeröborgen, der ejer yderligere 
tre værfter, som servicerer svenske er-
hvervsskibe med kvalificeret vedligehol-
delses- og reparationsarbejde.

– Elpress gør virkelig sit yderste for at 
opfylde vores behov og forventninger, 
bekræfter Petter.

Ved eftersyn af et af kundernes skibe 
for nylig gennemgik Petter den gene-
relle eltilstand og opdagede et alvorligt 
problem.

– Da jeg begyndte at skille navnlig 
inverteren ad, kunne jeg se, at den var 
meget dårligt sammenkoblet. Halv-
delen af lederne lå udenfor og kunne 
derfor ikke levere den spænding og am-
pere, som motorerne kræver. Det gjaldt 
om hurtigt at få lavet et produkt, der 
kunne løse problemet.

Han ringede til sin kontaktperson hos 
Elpress, Liselotte Hellgren Wågström, 
klokken 09.00.

– Jeg sagde, at det her er vigtigt, og 
jeg vil gerne have, at du kommer herud! 

Kl. 11.00 var hun her, og kl. 15.00 sam-
me dag havde vi tingene. Næste mor-
gen kunne jeg præsentere en ny løsning 
for chefen. Det her var ikke den første 

gang, vi har fået kanongod service fra 
Elpress, og sikkert heller ikke den sidste, 
siger Petter Hallonen.

Hvis man ikke er billigst, skal man være bedst

"ELPRESS HAR KANONGOD SERVICE"

Petter Hallonen på Tenö Varv er utroligt tilfreds 
med den service, han får fra Elpress.
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"ELPRESS HAR KANONGOD SERVICE"

PRODUKTNYHED

RPL001 
– sortimentsæske med systemløsning

RPL001 er en sortimentsæske, der er fremstillet til individuel tilpasning og  
indeholder kun en afisoleringstang og tomme indsatser.  
Æsken er fremstillet af brudsikker plast med vægge af polypropylen og låg af 
polykarbonat. Praktisk og sikkert udformet til at kunne stables og har
udtagelige indsatser, der gør den perfekt til enkel påfyldning af forbindelser. 
El-nr.: 2997 209 019

V
i har set, at der hos vores kun-
der over hele verden ikke bare 
er et stort behov for at få et pro-

dukt af høj kvalitet, men også for, at em-
ballage og emballering lever op til høje 
krav. Blandt andet stilles der krav om: 
nultolerance ved fejlemballage, indivi-
duel projektemballage, KIT-emballage 
og kundetilpasset etikettering. Alt dette 
for at lette modtagelsen af varen og den 
videre bearbejdning af vores produkter i 
kundens organisation på den bedst mu-
lige måde.

Den nye, fuldautomatiske emballe-
ringsmaskine vil visuelt scanne og be-
regne hver enkelt artikel.

– Dette sker med et fuldautomatiseret 
system, der frasorterer fejlpositionerede 
og forkerte artikler, hvilket indebærer en 
hurtig, sikker og pålidelig emballerings-
proces, siger Sven Behring, der er pro-
jektleder hos Elpress.

Emballeringsmaskinen består af to 
dele: først en føder, der portionerer ar-
tikler i overensstemmelse med program-
mets indstilling, og derefter en posema-

skine, der lukker produkterne i en pose 
med en poserytter på oversiden.

Først og fremmest ser vi muligheder in-
den for grossisthandelen, hvor det vil gøre 
det nemmere for kunderne at finde det 
rette produkt med det samme ved hjælp 
af en enkel farvekodning på poserytterne.  
Emballeringsmaskinen er en del af en 
større satsning på automatisering, der 
skal føre til øget fleksibilitet over for vo-
res kunder.  

NY FULDAUTOMATISK EMBALLERINGSMASKINE
– giver øget fleksibilitet over for vores kunder

Gunilla Wallin ser frem til at 
modtage kundetilpasset em-
ballage i den nye maskine.
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KONKURRENCE
Svar rigtigt på vores 3 spørgsmål, så har du chancen for at vinde en flot sportsflaske.
Vi udlodder 3 flasker blandt de rigtige svar.

Send dit svar senest den 9. januar til: 
salg@elpress.dk
Det rigtige svar og vinderne præsenteres på 
vores hjemmeside www.elpress.se den 13/1.

SPØRGSMÅL
1. Hvor ligger det nye togværksted, som Eitech er involveret i?
1. Göteborg
X. Umeå
2. Kärråkra

2. Hvad hedder Elpress’ nye klippehoved?
1. KL1485
X. KL8525
2. KL2585

3. Hvilket jubilæum fejrer Elpress i år?
1. 70 år
X. 60 år
2. 50 år

PERSONALENYT

Sofia Eriksson
Ordrekontoret, Sverige
Tlf. +46 612 71 71 70     
sofia.eriksson@elpress.se

Andreas Pallin
Ordrekontoret, Sverige
Tlf. +46 612 71 71 70   
andreas.pallin@elpress.se

Daniel Tosin
Kvalitetsingeniør
Tlf. +46 612 71 71 79
daniel.tosin@elpress.se

Helle Vandsø Seindal
Intern salg, Danmark
Tlf. +45 87 24 78 23   
hs@elpress.dk

Haijun Zhang
Service og Junior Sales Engineer
Tlf. +86 13811266796   
jh@elpress.com.cn

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


