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lpress' Key Account Manager 
for Electrical Machines, Michael 
Flaaten, besøgte i marts må-

ned virksomheden MBT i Hanoi, Viet-
nam, sammen med Liselotte Hellgren 
Wågström. Formålet med rejsen var 
både at møde vores nyeste kunde inden 
for området Electrical Machines samt at 
uddanne deres medarbejdere i brugen af 
Elpress produkter.

Virksomheden MBT fremstiller trans-
formatorer og har valgt Elpress som 
samarbejdspartner efter at have analy-
seret de forskellige alternativer, der fin-
des på markedet. 

Tran Van Nam, chef for MBT, fortæller: 
"Det er vores strategi at udvikle MBT til 
en transformatorproducent i verdens-
klasse, og for at nå det mål skal vi arbej-
de med produkter af høj kvalitet. Elpress 

er en af de leverandører, vi har udvalgt 
for at opfylde dette mål.

MBT har en meget høj kvalitetsambi-
tion, og ud over salget på hjemmemar-
kedet i Vietnam eksporterer de trafoer til 
mange lande. De ser det som en utrolig 
vigtig del af kvalitetsarbejdet at investe-
re i systemuddannelse af ingeniører og 
operatører.

UDDANNELSE GIVER KVALITET
– MBT Hanois ingeniører og operatører er uddannet hos Elpress.

E MBT, Ha Noi Electric Power Trans-
former Manufacture JSC
er professionel producent af:
• en- og trefasede transformatorer med 

en spænding op til 35 kV og kapacitet 
op til 25.000 KVA

• AC- og DC-reaktorer til industriudstyr
• potentialtransformatorer (PT) og 

strømtransformatorer (CT) op til 35 kV
• automatiske spændingsregulatorer 

(AVR) op til 35 kV
• lav- og mellemspændingsunderstatio-

ner, elektriske transformatorstationer.

www.mbt.com.vn
mbthanoi@gmail.com

Elpress er en af
de leverandører, der 

er blevet udvalgt for at 
opfylde dette mål.

På kurset kunne man lære at kontrollere kvaliteten af den gennem-
førte presning. Deltagerne havde Elpress' værktøj og trykmåler til 
transformatorsystemer til hjælp.

En del af medarbejderne fra MBT i Vietnam, der deltog i kurset 
Elpress Transformer System. Det var Elpress' Liselotte Hellgren 
Wågström, t.v., der afholdt kurset.

Montering af kontaktpressede 
kabelsko i transformator.
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lpress udstiller på Elfack-mes-
sen i Göteborg d. 9.-12. maj. 
Elfack er Nordens største mø-

dested, hvor hele el- og energibranchen 
viser deres nye produkter og løsninger 
frem. Her mødes 25.000 deltagere fra el- 
og energibranchen for at indgå forretnin-
ger, få nye kontakter, finde nye løsninger, 
få inspiration og udveksle viden.

Naturligvis udnytter vi muligheden 
for at vise Elpress' produktnyheder til 
alle messens besøgende og for at tilbyde 
kunder og samarbejdspartnere både ser-
vice og kurser. 

På messen vil der være stor fokus på 
vores nye hjemmeside, der har premiere 
i forbindelse med Elfack. Ud over et nyt 

design med vores opdaterede grafiske 
profil vil det være meget nemmere og 
hurtigere for dig som kunde at finde de 
rette informationer om vores produkter.

Besøg vores stand B02:02, og deltag 
i en quiz. Du kan finde svarene på vores 
nye hjemmeside. Førstepræmien er en 
iPad Mini.

PREMIERE PÅ ELPRESS' NYE HJEMMESIDE PÅ

Hvis du udfylder et spørgeskema, hvor du 
kan finde svarene på Elpress' nye hjemmesi-
de, kan du deltage i en konkurrence og måske 
vinde en iPad Mini.

Besøg os på Elfack, stand B02:02.

kke kun mennesker, compu-
tere, maskiner og udstyr er på 
nettet. Flere og flere "ting" som 

værktøj, elektronikudstyr osv. bliver 
også opkoblet på nettet, og det gør det 
muligt at indsamle, gemme og distri-
buere data på helt nye måder. Michael 
Lindell, universitetsstuderende fra Upp-
sala, har valgt Elpress til sin eksamens-
opgave og vil i fem måneder undersøge, 
om intelligente opkoblede værktøjer 
kan gøre det lettere for operatøren el-
ler ejeren af værktøjet. Hans hypotese 
er, at det kan det, og så er spørgsmålet: 
Hvilke funktioner kan forbedre anven-
delsen? Disse funktioner kan eksempel-
vis være: kontrol af krympningens kva-
litet, lokalisering eller låsning af stjålet 
værktøj (med GPS-data), transmission 
af værktøjsstatus og påmindelse om 
serviceinterval osv.

Så hvad mener Michael (oprindeligt 
fra Stockholm) om at bruge fem måne-
der i Kramfors, mens han laver sin eksa-
mensopgave?

Hvad synes du om din første tid her i 
Kramfors?
– For at være helt ærlig, havde jeg in-
gen forventninger, da jeg startede på 
min eksamensopgave, og indtil videre 
er alt gået godt. Alle dem, jeg har været 
i kontakt med, har været meget imø-
dekommende, og det sætter jeg virke-
lig pris på. Det er desuden første gang, 

jeg er hjemmefra i så lang tid. Inden da 
har jeg kun været hjemmefra i 1-2 må-
neder, så det har været en spændende 
udfordring at bo selv og virkelig skulle 
sørge for mig selv. Et stort skridt i min 
personlige udvikling mod at blive "vok-
sen".

Hvad laver du i fritiden i Kramfors?
– Jeg træner rigtig meget og har pla-
ner om at deltage i et iron man-løb, der 
hedder "Tough Viking" i Stockholm d. 

26. august. Det er en 15 kilometer lang 
forhindringsbane. Sidste gang satte jeg 
ny personlig rekord med tiden en time 
og 45 minutter. Planen er at forbedre 
den tid.

Ud over at træne elsker jeg at ud-
forske mine omgivelser. Der er mange 
skønne naturområder omkring Kram-
fors, hvor man kan gå tur og koble af. 
Og hvis der er tid til overs, spiller jeg 
også gerne computerspil som World of 
Warcraft.

Eksamensopgave om IoT (Internet of things)

I

E

Hvornår: 9.-12. maj
Hvor: Svenska Mässan, Göteborg
Stand: B02:02
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marts åbnede Elpress sin afde-
ling i Chicago, Illinois. 

– På det amerikanske marked 
har vi hidtil primært fokuseret på globa-
le kunder som ABB, Siemens og Vestas, 
krævende industrikunder inden for tog-, 
transformator- og vindkraftbranchen. 
Nu tager vi skridtet fuldt ud for at kunne 
møde kunderne på det lokale marked, 
fortæller Carsten Mathiesen, Business 
Area Manager for Global Sales, der har 
ansvaret for at gennemføre satsningen 
i USA. 

Han er meget rutineret i den sam-
menhæng. For ti år siden var det ham, 
der etablerede Elpress i Kina. Et marked 
der i de forgangne ti år er vokset eksplo-
sivt. 

Klog af erfaring ved han, at succes 
kræver en satsning. 

– Elpress skal være til stede på mar-

kedet for at opfylde kundernes behov 
bedst muligt. Det gælder både det fy-
siske møde med kunderne og lokal fak-
turering, service og lager af produkter 
med UL-standard, mener Carsten. 

Elpress' administrerende direktør 
Mattias Östman er helt enig. 

– Før etableringen er der foretaget 
en omfattende markedsundersøgelse. 
Vi har lyttet til vores eksisterende kun-
der, og det de siger er, at de har brug for 
en samarbejdspartner, der kan arbejde 
fuldt ud lokalt i samme tidszone, mener 
han. 

– Vores dygtige sælgere og ingeniører 
har gjort et fantastisk stykke arbejde 
indtil nu, og det har bidraget til Elpress' 
store vækst i USA, Canada og Mexico i 
de seneste fem år, men nu må vi ganske 
enkelt op i et højere gear for at kunne 
skabe den ønskede vækst, tilføjer han.  

Carsten er netop nu i Chicago for at få 
alting på plads i vores nye kontor og re-
kruttere den person, der vil blive Elpress’ 
ansigt udadtil i USA. 

– Indledningsvist satser vi på at ud-
vide kundebasen inden for transforma-
tor-, vindkraft- og togfremstillingsbran-
chen, tilføjer han. 

Det, der adskiller Elpress fra mange 
andre aktører på markedet, er den vægt, 
man lægger på at tilbyde en komplet 

ELPRESS ETABLERER SIG I USA

I Nu tager vi skridtet 
fuldt ud for at kunne 
møde kunder på det 

lokale marked
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løsning samt teknisk rådgivning og vej-
ledning. Den store bevidsthed om kvali-
tet og den lige så store fokus på service 
har også bidraget til at gøre det nødven-
digt at etablere en lokal afdeling. 

– Vores kunder vil kunne mærke tyde-
lig forskel, både i svarhastigheden, nu 
hvor vi ikke længere har tidsforskellen 
at tage hensyn til i dialogen med vores 
kunder, og i de kortere leveringstider, 
nu hvor vi har et eget lokalt lager med 
et større antal produkter, end vores di-
stributører hidtil har haft mulighed for 
at have. Vi forventer en leveringstid på 
1-3 dage fremover til forskel fra tidli-
gere, hvor vi transporterede det meste 
med skib, hvilket tager 3-4 uger, fortæl-
ler Carsten.

Valget af Chicago som base skyldes i 
høj grad den gode infrastruktur. 

– Dels har vi en hel del eksisterende 

kunder i området, men frem for alt er 
Chicago et fantastisk centralt sted for 
flytransport, både af varer og med mu-
lighed for hurtigt at besøge kunder i 
USA, Canada og Mexico, mener Carsten. 

En anden fordel er, at Elpress' ejer, La-
gercrantz Group, befinder sig i den sam-
me bygning og kan være behjælpelig i 
opstartsfasen. 

Administrerende direktør Mattias 
Östman har den allerstørste tillid til, at 
Carsten vil opnå gode resultater med 
denne satsning. 

– Carsten er en omhyggelig og de-
dikeret medarbejder, og jeg er over-
bevist om, at han er den rette mand 
på rette sted, og jeg ser frem til snart 
at besøge ham og teamet i Chicago, 
fortæller han. 

ELPRESS ETABLERER SIG I USA
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VIL DU VÆRE EN 
AF OS?
Vi søger en medarbejder, der gerne vil 
arbejde med Elpress’ fortsatte etable-
ring på det amerikanske marked. 
Interesseret?
Kontakt Carsten Mathiesen
E-mail: cm@elpress.us
Telefon: (+1) 331 814 2910
Mobil: +1-331 201 6609
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Elpress Mini – en serie batteridrevne presseværktøjer

Fælles rammebetingel-
ser for alle partnere

 Enhåndsbetjening gør det nemt at styre alle værktøjets funktioner
 Den lave vægt gør værktøjet nemt at arbejde med 
 Højtydende 10,8 V Li-Ion-batteri – med indikator for opladningsstatus 
 Anvendes nemt og bekvemt med én hånd på grund af det ergonomiske tokomponent-greb med blød belægning, der sikrer høj komfort

Elpress miniværktøj i nyt slankt design med højtydende Li-Ion-batteri med forbedret kapacitet, som gør 
arbejdet mere effektivt. Disse værktøjer erstatter den eksisterende PV130- og PV350-serie.

PRODUKTNYHED

El-nr. 2997202825
Elektrohydraulisk 
presseværktøj 
0,14 - 50 mm2

El-nr. 2997202841
Elektromekanisk 
presseværktøj  
0,14 - 50 mm2

El-nr. 2997202883
Elektrohydraulisk 
presseværktøj 
6 - 70 mm2

Elektrisk crimp-tang 
til transformatorer
Elektrohydraulisk presse-
værktøj til 30 A og 63 A. 

VI BYGGER OM...
 
Ved at fjerne et serverrum og rive nogle vægge ned åbnede 
der sig store områder til et forbedret kontorlandskab til vores 
ordrebehandlere. Alt i alt vil 7 personer have til huse i de ny-
renoverede lokaler, der forventes at stå klar i april-maj. I år er 
det 10 år siden, at Elpress flyttede lager og ordremodtagelse 
fra produktionen i Brunne til de nye lokaler i Frånö.

et projekt, der vil vare to år, vil Elpress udarbejde fæl-
les rammebetingelser for samtlige partnere på det 
globale marked. Karl Hellström, civiløkonom, er ansat 

som project manager. 
– Formålet med de fælles rammebetingelser med tyde-

lige mål og planer er at gøre det muligt at supportere distri-
butører på samme måde og skabe vækst for begge parter. En 
win-win-situation.

I løbet af foråret og sommeren skal de nye rammebetingelser 
testes som pilotprojekt på tre-fire partnere. 

– Derefter skal både rammebetingelserne og selve projektet 
evalueres, før vi går videre med implementeringen for samtlige 
partnere, understreger Karl Hellström. 

I sidste ende håber han, at rammebetingelserne vil bidrage til 
at skabe øget omsætning på det globale marked gennem både 
eksisterende og nye partnere. 

I

PVL130S PVL130P PVL350 PVL130L
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fterspørgslen efter udlejning er 
steget i de seneste år, og derfor 
har Elpress sørget for at møde 

markedets behov.
– Med ambitionen om at være vores 

kunders bedste servicepartner, har vi 
med årene udviklet udlejningsafdelin-
gen, så den opfylder vores kunders for-
ventnin- ger og behov bedst muligt. I dag 
kan vi tilbyde et bredt udvalg af presse-
værktøjer til  en række forskellige presse-
opgaver, fortæller Marianne Pein Grimm, 
ansvarlig for udlejning i Danmark. Roger 
Andersson, udlejnings-ansvarlig i Sverige, 
kan bekræfte, at efterspørgslen efter ud-
lejning af værktøjer fra Elpress er steget.

Elpress håndplukker udstyr og værktøj 
i tæt dialog med kunden og leverer det 
hele i en kuffert sammen med en udførlig 
beskrivelse af, hvad kunden skal gøre for 
at opnå et godt resultat.

Projekterne er mange, både store og 
små. Normalt er det kunder, der mang-
ler et værktøj, eller kunder der arbejder 
med et specifikt projekt. I visse projekter 

med et begrænset 
antal presninger  kan  
det være billigere 
for kunden at leje et 
værktøj hos Elpress end 
at købe et nyt.

– Når investeringen i et nyt værk- 
tøj ikke står mål med det arbejde, 
der skal udføres, kan vi løse det ved 
at tilbyde udlejning af værktøj på 
døgnbasis, fortæller Marianne.

– Her vil jeg gerne tilføje, at de værk-
tøjer, kunden får stillet til rådighed, altid 
er senest nye model, nyserviceret og kon-
trolleret, forklarer hun.

Udlejning er også en del af Elpress’ sy- 
stemløsning, hvor forbindelser og værk- 
tøjer er af samme standard, testede og 
certificerede.

– Det er vores primære opgave at sik- 
re, at kunden får et værktøj, der passer  
til både kabler og kabelsko. Vi skal være 
til rådighed og hjælpe vores kunder med 
alle opgaver – både småopgaver og særli- 
ge projekter, mener Marianne.

– Elpress har succes med udlejning af presseværktøjer og pumpesystemer.

E

VIL DU GERNE LEJE ET VÆRKTØJ?

Passion FOR business

Samtlige medarbejdere hos 
Elpress har deltaget i og givet 
deres besyv i en stor medarbej-

derundersøgelse, og ud fra det resultat 
har ledelsen fundet frem til fire begreber 
som vigtige hovedpunkter for varemær-
ket Elpress, fortæller Lena Nordlander, 
der har udarbejdet retningslinjerne for 
arbejdet med værdigrundlaget. 

Internt vil der blive arbejdet med for-
ankringen i løbet af foråret. 

– Ord er ord. Det vigtige er selvfølgelig, 
hvordan Elpress' kunder spontant op-
fatter varemærket i hverdagens møder 
og kontakter. For at nå i mål med vores 
bestræbelser skal begreberne tillid, pas-
sion, kvalitet og udvikling gennemsyre 
Elpress' arbejde ud fra et medarbej-
derperspektiv. Når vi nu har udstukket 
retningen med disse fire begreber, kan 
vi begynde at arbejde konkret med at 
få begreberne forankret internt, mener 
Lena Nordlander. 

Det er vigtigt at belyse tre per-
spektiver i forankringsarbejdet. 

– Dels taler vi om, hvad begre-
berne betyder for hver enkelt på 
arbejdspladsen, dels i arbejdet 
over for kunderne samt i kon-
takten mellem kolleger, fortæller 
Lena. 

Herefter skal "tillid, passion, 
kvalitet og udvikling" gen-
nemsyre alt arbejde i El-
press. 

– Det drejer sig altså 
egentlig ikke om at få 
trykt en flot folder og stik-
ke den ud til vores kunder, 
men snarere om at lade disse 
begreber danne udgangspunk-
tet for alt, hvad vi gør på alle mulige 
niveauer i virksomheden, både i beslut-
ningsfasen og i synet på vores egen ar-
bejdsindsats. Hver enkelt medarbejder 
er vigtig og af betydning for Elpress' be-

stræbelser på 
at levere kva-
litet og opfylde 
kundernes ønsker, konstaterer Lena.  

–

KONTAKT
Marianne Pein Grimm  
Ansvarlig for udlejning
Tlf. +45 86 81 61 11
salg@elpress.dk

Tillid, passion, kvalitet og udvikling er fire vigtige begreber i Elpress' lang-

sigtede arbejde med virksomhedens værdigrundlag. 
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SPØRGSMÅL
1. Hvilket år flyttede Elpress sit lager til Frånö?
1. 2006
X. 2007
2. 2008

2. Hvilket standnummer har Elpress på messen Elfack-messen?
1. B02:02
X. C02:02
2. D02:02

3. Hvor har Elpress åbnet sit nye kontor i USA?
1. Washington
X. Los Angeles
2. Chicago

KONKURRENCE

Svar rigtigt på vores 3 spørgsmål, og vind en fin
sportstaske. Vi udlodder 3 tasker blandt de rigtige svar.

ET ØJEBLIK

RANI MEERE
PRAKTIKANT
ELPRESS

Du kommer fra Damaskus i Syrien og 
havde kun været få uger i Sverige, 
da du fik en praktikplads hos Elpress. 
Hvordan har den første tid været?
– Jeg arbejdede i turistbranchen i 
Syrien og Tyrkiet, så Elpress var helt 
ukendt for mig. En hurtig søgning på 
Google afslørede, at jeg har været så 
heldig at komme til en velrenommeret 
virksomhed med stor viden om kvalitet 
og et spændende globalt marked. Jeg 
har fået en meget varm modtagelse, 
og jeg sætter virkelig pris på mine 
arbejdsforhold, hvor der afsættes tid 
nok til hvert projekt til, at jeg kan gøre 
et godt stykke arbejde.  

Hvad er dine opgaver?
– Ud over studierne i turismeerhverv 
har jeg et High national diploma of 
computing, som jeg tog i Syrien, og 
det er den slags opgaver, jeg har hos 
Elpress. Lige nu fotograferer jeg 560 
produkter til vores katalog. Det er 
også blevet til en del illustrationer og 
andre markedsføringsprojekter. Sam-
tidig lærer jeg mere om produkterne 
og System Elpress.  

Hvordan ser du på fremtiden, for dig 
og for Elpress? 
– Der er slet ingen tvivl om, at Elpress 
har fremtiden for sig. Virksomheden 
ekspanderer globalt og forbedrer lø-
bende sine produkter og tjenesteydel-
ser. Jeg er også optimistisk på egne 
vegne. Da min kone og jeg fik tilbudt 
bolig i Stockholm, takkede vi nej. Vi 
har begge fundet os så godt til rette 
i Kramfors, at vi gerne vil blive her. 
Når krigen en gang er ovre i Syrien, vil 
det tage landet flere generationer at 
vende tilbage til det, det var en gang, 
så vi er indstillede på at skabe os en 
god tilværelse i Sverige nu. 

Indsend dit svar med post eller fax senest 
d. 29.5. til: ELPRESS AB, Box 186, S-872 24 
Kramfors. fax nr. +46 (0) 612 717 151 eller 
med e-mail til: salg@elpress.dk.
De rigtige svar og vinderne præsenteres på
vores hjemmeside www.elpress.se d. 31.5.
Evt. gevinstskat betales af vinderen.

lpress A/S i Danmark har fået Ga-
zelle-prisen 2016. En Gazelle er 
en virksomhed, der fire år i træk 

har opnået betydelig vækst, og som på de 
fire år samlet set mindst har fordoblet sin 

omsætning eller sit bruttoresultat. Team-
et hos Elpress Danmark er meget glade og 
stolte over den opmærksomhed, prisen 
har givet virksomheden, og de arbejder 
hårdt på også at blive Gazelle i 2017.

Gazelle-prisen til 
Elpress A/S

Elpress' medarbejdere i Danmark, forreste række fra venstre: Jeanette Aasborg, Mette Noes-
gaard, Marianne Grimm, (Maria Hartman mangler). Bageste række fra venstre: Per Sørensen, 
Peter Siegfredsen, Carsten Mathiesen, Kim Hansen og Per Nørgaard.

E


