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PEB0110T

EITECHS MONTÖRER FICK EN GENOMGÅNG AV DET UPPDATERADE PROGRAMMET 
FÖR C-HYLSOR SOM ELPRESS PRECIS LANSERAT. ATT DET NU ÄR 8 HYLSOR ISTÄLLET 

FÖR TIDIGARE 41 VAR EN UPPSKATTAD NYHET FÖR MONTÖRERNA. 
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– FLEXIBELT VERKTYG SOM MED ETT ENKELT HANDGREPP 
SNABBT SKIFTAR MELLAN FRONT- OCH SIDOMATNING
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Ådalsskolan är det enda gymnasiet i Kramfors kommun och skolans Industriprogram är en viktig del av 
Elpress kompetensförsörjning. 

VIKTIG LOKAL KOMPETENSFÖRSÖRJNING

NAMN: AARON PHELAN
ÅLDER: 21 år
UTBILDNING: Industriprogrammet, 
inriktning CNC-operatör
 
Hur kom du i kontakt med Elpress? 
Lärlingsanställd under gymnasiet. 
Blev fast anställd efter studenten.
Vad är dina arbetsuppgifter? CNC-
operatör.
Vad har du för framtidsplaner? Vida-
reutveckla mig inom Elpress och lära 
mig nya saker.  Tar gärna chansen om 
jag får den att utbildas och utveck-
las på Elpress istället för att läsa på 
högskola.

NAMN: MATTIAS NORDLANDER
ÅLDER: 19 år
UTBILDNING: Teknikprogrammet
 
Hur kom du i kontakt med Elpress? 
Feriearbetat i 2 år och fick sen fort-
sätta efter jag tagit studenten. 
Vad är dina arbetsuppgifter? Maskin-
operatör, kör många olika maskiner, 
hoppar in där det behövs.
Vad har du för framtidsplaner? Jobba 
några år och skaffa erfarenhet. Kanske 
läsa vidare på högskola, har en dröm 
om att jobba med data och IT, men 
även CNC-operatör kan vara intres-
sant.

NAMN: JIM NORDLANDER-SAHLÉN
ÅLDER: 18 år
UTBILDNING: Studerar tredje året på 
Industritekniska programmet
 
Hur kom du i kontakt med Elpress? 
Feriearbetat och är sedan snart 1 år 
tillbaka lärlingsanställd på Elpress.
Vad är dina arbetsuppgifter? Verk-
tygsmakare.
Vad har du för framtidsplaner? Jobba 
några år och ev läsa vidare inom 
något tekniskt område, exempelvis 
ingenjör.

Vi har ett väldigt bra samarbete 
med Elpress, menar Göran Freed 
som är programansvarig för det 

Industritekniska programmet och lärare i 
industriteknik. 

– Framförallt är eleverna väldigt nöjda 
med den utbildning de får på Elpress, 
fortsätter han. 

För att höja Industriprogrammets 
kvalitet och status, certifieras eleverna 
sedan några år tillbaka i CNC under ut-
bildningstiden. 

– Det har gett önskat resultat. Idag har 
vi fler sökande till utbildningen än vi kan ta 
emot och det tiotal företag vi samarbetar 
med står på kö för att ta emot våra elever. 

Elpress har utbildat sju handledare i 
projektet. 

– Förutom riktigt bra och engagerade 
handledare som verkligen går in för upp-
giften, har Elpress dessutom tagit fram 
ett kanonupplägg för våra elever. Under 
åtta veckor roterar de på företaget och 
får på så sätt insyn i arbetsuppgifter som 

omfattar service, konstruktion, produk-
tion och lager, berättar Göran Freed. 

Under den arbetsplatsförlagda prakti-
ken besöker han eleverna varje vecka och 
gör en löpande utvärdering. 

Elever som i årskurs tre är helt själv-
gående i produktion erbjuds ofta en lär-
lingsanställning och får då betalt under 
sin utbildning. Dessutom är prognosen 
god för en tillsvidareanställning efter stu-
dentexamen. 

– Med det här upplägget får både 
företaget och eleven god tid på sig att 
bilda sig en uppfattning om varandra. 
De elever som under sin praktik visar att 
de är driftiga i viljan att lära går en ljus 
framtid till mötes på arbetsmarknaden, 
menar Göran.

Framförallt är 
eleverna väldigt nöjda 
med den utbildning de 

får på Elpress
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En tydlig strategi för samarbete med auktoriserade partners och dis-
tributörer är resultatet av ett lyckat internt projekt som pågått från 
September 2016 till April 2018. 

Nytt ramverk på plats

edan ett halvår innan projektti-
den var slut hade den nya model-
len implementerats enligt plan. 

Det fanns tre mål i projektet. Det för-
sta var att skapa ett fullt applicerbart 
koncept för att arbeta med partners och 
distributörer. 

– Det andra målet var att implemen-
tera Elpress cooperation model på fem 
olika marknader med fem olika partners 
samt att öka försäljningen, säger Karl 
Hellström, upphovsman till det nya ram-
verket och numera dedikerad resurs för 
partners och contracted resellers. 

Vad det gäller en ökad försäljning tar 
det tid att se verkliga effekter. 

– Men antalet partners överträffar målbil-
den med nästan det dubbla konstaterar Karl. 

I de nya rutinerna ingår kontinuerlig 
kontakt med Elpress partners och här har 
Karl klivit in i en ny roll. Enligt det givna 
ramverket ansvarar han för att hålla dia-
logen med dem levande. 

– Det leder i sin tur till ett djupare sam-
arbete där vi snabbare får syn på behovet 
hos slutkunden och möjligheten att an-
passa oss på respektive marknad, menar 
han. 

Arbetet med att tillgodose kundernas 
behov är redan i full gång. 

– Här blir jag länken mellan ett behov 
på marknaden och den kompetens som 
finns internt för att på bästa sätt tillgo-
dose dessa behov och omsätta dem i ac-
tion, menar Karl. 
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ELPRESS NYA SHOWROOM
– plats för utbildning och kundbesök

Under våren och sommaren har Elpress nya showroom tagit form. Ett rum med optimala möjligheter för utbildning, konfe-
rens och möten. - Att våra kunder och leverantörer besöker Elpress verksamhet i Kramfors är något som vi ser som en viktig 
del i vårt samarbete, säger Elpress VD Mattias Östman. Lokalen ligger i direkt anslutning till vår produktion, en rundtur i 
verksamheten där man får följa tillverkningsprocessen från råvara till färdig produkt är någonting som verkligen uppskat-
tas. Alla som vill besöka oss är hjärtligt välkommen till Kramfors, avslutar Mattias.

Karl Hellström
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Svenska kraftnäts stamnätsstation Midskog har uppnått sin tekniska livslängd och behöver förnyas. I 
samband med bygget av den nya stationen anpassas den även för att möjliggöra anslutning av förny-
bar elproduktion som planeras i området samt att flexibiliteten och driftsäkerheten blir bättre.

itt ute i skogen, ca 30 km ös-
ter om Östersund, byggs just 
nu en helt ny stamnätsstation 

med en storlek som täcker 10 fullstora 
fotbollsplaner. Elpress säljare Sune 
Dahlberg gjorde ett besök på plats 
hos Eitech, som har ett stort uppdrag i 
projektet, och utför en hel del jordning 
med hjälp av Elpress C-hylsor. Eitechs 
montörer fick en genomgång av det 
uppdaterade programmet för C-hylsor 
som Elpress precis lanserat. Att det nu 
är 8 hylsor istället för tidigare 41 var en 
uppskattad nyhet för montörerna. 

Eitechs uppdrag för den nya 
stamnätsstationen i Midskog omfat-
tar en komplett funktionsleverans av 
400 kV- och 220 kV-ställverk. Uppdra-
get avser även ansvar för bland annat 
installation av belysningsanläggning, 
hjälpkraftsystem och kontrollutrust-
ning samt avveckling av befintliga 400 
kV- och 220 kV-ställverk. 

Allt ska stå klart år 2020 och har en 
projektkostnad på ca 250 miljoner. Ei-
techs platschef, tillsammans med en 
rad andra entreprenörer, ser till att 
projektet rullar på och att tidsplaner 
hålls. På frågan om vad som skulle 
kunna göra att projektet blir försenat 
svarar han på en gång att det är när 
man inte får materialleveranser i tid. 
Ofta är det så att en ”gubbe” måste 
göra klart sitt innan nästa kan fortsät-
ta med sitt jobb, allting hänger ihop. 
Blir man då utan material och inte kan 
göra klart så sätter det naturligtvis 
käppar i hjulet. 

Just nu är det mycket markbered-
ningsjobb som görs. När man påbör-
jade arbetet med stationen var om-
rådet helt täckt av skog. Under 1 års 
tid har en man enbart arbetat med 
att spränga bort all storsten som låg 
i backen. På plats finns en egen sten-

kross och materialet återanvänds som 
fyllnadsmassa.

Att vi har en vinter med snö och 
kyla som närmar sig är ingenting 
som påverkar arbetet med stationen.  
– Behöver vi gräva i frusen mark är det 
bara skotta bort snön och värma upp 
backen och gräva, så det är inga pro-
blem, säger Eitechs montörer som har 
många års erfarenhet av liknande pro-
jekt runt om i Sverige.

Det är än så länge inte full beman-
ning på plats, men om bara några må-
nader när höstmörkret gör sig påminnt 
kommer det 7 hektar stora området 
lysas upp av bygglampor och pann-
lampor bland personalen. Projektet är 
säkerhetsklassat och det görs en nog-
grann kontroll av alla som arbetar där. 
Ett 2 km långt stängsel med övervak-
ningskameror kommer omgärda sta-
tionsområdet när det står färdigt och 
övervakas från en driftscentral i Sollef-
teå.

I projektet ingår nedmontering av 
den gamla stationen, och även där är 
Eitech inblandad. Materialet som kan 
återanvändas sänds till återvinning 
och det som är gammalt och förbrukat 
skickas på deponi.

Eitechs montörer 
fick en genomgång 
av det uppdaterade 

programmet för 
C-hylsor som Elpress 

precis lanserat. 

EITECH BYGGER NY STAMNÄTSSTATION TILL SVENSKA KRAFTNÄT

– ELPRESS ÄR MED PÅ RESAN

Midskogs stamnätsstation, som är 
belägen vid Indalsälven 3 mil från 
Östersund, är Svenska kraftnäts 
största transformatorstation sett 
till antalet 400 kV- och 220 kV-fack. 

Stationen har idag uppnått sin 
tekniska livslängd och nu skapas 
ett helt nytt stationsområde cirka 
1 km söder om det befintliga sta-
tionsområdet. 

Förutom det nya 400 kV- och 220 
kV-ställverken som Eitech levererar 
till Svenska kraftnät kommer det 
nya stationsområdet innehålla ett 
nytt 130 kV-ställverk som upp-
handlas av Jämtkraft Elnät AB i en 
egen entreprenad. 

MIDSKOGS 
S TA M N Ä T S S TAT I O N
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Elpress säljare Sune Dahlberg informerar Eitechs 
montörer om det uppdaterade programmet för 
C-hylsor. Fr vänster Simon Sjögren, Uno Hedström, 
Kjell Brink och Stig Linder.

Än så länge är det mestadels markberedning som 
pågår. Här är grunden till de stolpar som ska bära 
upp ledningarna.

Golvet i kontrollrummet är täckt av jordlinor och 
Elpress C-hylsor. 
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Det nya pressverktyget PEB0110T för ändhylsor har en kompakt, 
självjusterande mekanism som säkerställer kvalitén. Genom den 
roterbara backen får användaren en ökad flexibilitet då både front- 
och sidomatning kan göras i ett och samma verktyg. PEB0110T har 
endast ett backläge och säkerställer därmed att en korrekt kontakt-
pressning görs. 

 lägre vikt än motsvarande verktyg på marknaden
 stort areaområde 0,14-10 mm2

 stor öppning av backarna för enkel införing av 
ändhylsan i verktyget

 trapets pressgeometri med tandad undersida för 
optimala utdragsvärden

 liten och kompakt, optimal för trånga utrymmen 
och perfekt för små händer

PEB0110T 
– flexibelt verktyg som med ett enkelt handgrepp
snabbt skiftar mellan front- och sidomatning

RPL5548 
– sortimentlåda med systemlösning

E-nr SE 08 119 76 
El-nr NO 20 001 55

RPL5548 är en komplett sortimentlåda för elektriker som vill ha ord-
ning och reda. Systemlösning för förvaring av verktyg och ändhylsor 
med hög kvalité som används i det dagliga arbetet. 

Innehåll

 Nya pressverktyget PEB0110T, pressområde 0,14-10 mm2, 
front- och sidomatning

 Skaltång CT10, skalar upp till ca Ø 10 mm
 1550 st Elpress ändhylsor 0,14-10 mm2

Benämning Areaområde Pressgeometri E-nr SE  El-nr NO

PEB0110T 0,14-10 mm2  16 621 65  20 001 54  
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PEB0110T 
– flexibelt verktyg som med ett enkelt handgrepp
snabbt skiftar mellan front- och sidomatning

Elpress har utvecklat sitt program med avgreningshylsor, som tidigare bestod av   
41 st C-hylsor, idag komprimerat till 8 hylsor. Varje hylsa har fått ett utökat använd-
ningsområde och antalet backar som behövs för att utföra kontaktpressningen har 
också minskat. C-hylsorna har naturligtvis samma höga kvalité som tidigare och är 
testade och godkända tillsammans med Elpress verktyg.
Avgreningshylsorna är lämpade för skarvning och avgrening av fåtrådig Cu-ledare 
vid jordning, åskledarinstallationer samt andra typer av potentialutjämningsappli-
kationer. Fungerar utmärkt för jordning i mark. 

Nästa generation C-hylsor 
– 8 avgreningshylsor ersätter 41 befintliga C-hylsor!

 
 unikt program

  patenterad lösning 
 förenklar montage 
 samma backar som tidigare – fast färre varianter            

    (BC16, BC11 och BC4 utgår)
   utökat användningsområde, ledare med tvärsnittsarea 
     300 mm² kan nu avgrenas mot 95, 70, 50 och 25 mm² 

  kortslutningstestade enligt IEC 61238-1 
 

–

Ahlsells butik i Kungsbacka har anammat Elpress ”butikskoncept” 
som innebär bättre exponering av Elpress produkter i butik. 

Den här lösningen är väldigt 
uppskattad, både av våra kun-
der och av oss som arbetar i bu-

tiken, menar Ulf Iversén som är elansva-
rig säljare på Ahlsell i Kungsbacka. 

De nya förpackningarna innebär att 
sortimentet blir lättöverskådligt och 
Ahlsell märkte snart en tydlig merför-
säljning av Elpress produkter. 

– I början av 2018 kom säljrepresen-
tanter från Elpress hit och byggde upp 
en sektion på 90 cm, ett halvår senare 
bad vi dem utöka sortimentet med yt-
terligare 90 cm, berättar Ulf.

Ahlsell har valt att uteslutande er-
bjuda Elpress produkter i sitt press-sor-
timent. 

– Varumärket Elpress är så etablerat 
bland våra kunder och vi bedömer att det 
täcker deras behov väl, säger Ulf Iversén. 

Han tillägger att butikskonceptet un-
derlättar för både säljare och köpare. 

– Vi kör med självscanning och med 
den här lösningen är det näst intill omöj-
ligt för kunden att göra fel. I andra än-
den innebär det att vi fått bättre kontroll 
över våra lagersaldon och ännu nöjdare 
kunder.

LYCKAT BUTIKSKONCEPT

Mats Djerf och 
Ulf Iversén
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TÄVLING
Svara rätt på våra 3 frågor så har du chansen att vinna en fin träkåsa. 
Vi lottar ut 3 kåsor bland de rätta svaren.

Skicka eller faxa ditt svar senast 4/1 till:
ELPRESS AB, Box 186, 872 24 Kramfors. 
Faxnr. 0612-71 71 51, eller via mail till: jeanette.ronnberg@elpress.se.
Rätt svar och vinnare presenteras på vår hemsida 
www.elpress.se den 11/1. Ev vinstskatt betalas av vinnaren.

FRÅGOR
1. När ska den nya stamnätstationen stå klar i Midskog?
1. 2019
X. 2020
2. 2021

2. Vilket areaområde har tången PEB0110T?
1. 0,14 – 10 mm2

X. 0,4 – 10 mm2

2. 0,04 – 10 mm2

3. Vad heter gymnasieskolan som Elpress samarbetar med?
1. Gudmundråskolan
X. Kramforsskolan
2. Ådalsskolan

FOKUS PÅ
FÖRPACKNINGSSTRUKTUR

Jag fick frågan av Elpress att 
titta på logistikoptimering för 
en specifik produktgrupp och 

är en månad in i arbetet nu, berättar 
Joel.

Uppdraget går under arbetsnamn: 
”Elpress tillverknings- och förpacknings-
struktur - Analys”.

En problemformulering är författad 
liksom en nulägesanalys.

– Nu tittar jag på olika scenarier, gör 
kostnads- och flödesanalyser för att i 
slutändan kunna göra en sammanfatt-
ning och rekommendera olika utveck-
lingsmöjligheter för Elpress.

Intresset för logistikoptimering har 
vuxit fram under utbildningen.

– Det är fascinerande att se vad som 
händer med företag som optimerar 
flöden i värdekedjan, det förändrar 

hela verklighetsuppfattningen, me-
nar han.

På Elpress har han mött stort engage-
mang för sitt arbete.

– Alla är extremt hjälpsamma och 
intresserade. Kurskamrater som skriver 
sina examensarbeten för större företag 
beskriver en helt motsatt situation, de 
försvinner i mängden och ingen bryr sig 
om vad de håller på med. För mig är det 
värdefullt med den nära kontakten med 
medarbetarna, säger han.

Joel Tsegaye är född och uppvuxen i 
Uppsala men studerar vid universitetet 
i Umeå. Under det halvår han skriver 
sitt examensarbete hyr han en bostad i 
Kramfors.

– Det är smidigast så. Jag behöver fin-
nas på plats för att förstå och analysera 
problemet.

–

Som en del av sin civilingenjörsutbildning med inriktning industriell 
ekonomi, skriver Joel Tsegaye sitt examensarbete om ett lageropti-
meringsprojekt på Elpress.


