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lpress Key Account Manager 
för Electrical Machines, Mi-
chael Flaaten, besökte till-

sammans med Liselotte Hellgren Wåg-
ström i Mars företaget MBT i Hanoi 
Vietnam. Syftet med resan var dels att 
träffa vår nyaste kund inom segmentet 
Electrical Machines, samt att utbilda 
deras personal i att använda Elpress 
produkter.

Företaget MBT tillverkar power 
transformers och valde Elpress som sin 
samarbetspartner efter att ha gjort en 
genomlysning av de olika alternativ 
som marknaden har att erbjuda. 

Mr. Tran Van Nam, chef för MBT sä-
ger: ”Vår strategi är att bygga upp MBT 
till att vara en transformatortillverkare 
i världsklass, och för att nå det målet 
vill vi arbeta med produkter av hög 

kvalitet. Elpress är en av de leverantörer 
som valts för att uppfylla detta mål. ”

MBT har en mycket hög kvalitetsam-
bition och utöver sin hemmamarknad i 
Vietnam exporterar man trafos till ett 
flertal länder. Att investera i systemut-
bildning av sina ingenjörer och opera-
törer ser man som en oerhört viktig del 
i sitt kvalitetsarbete.

UTBILDNING GER KVALITÉ
– MBT Hanois ingenjörer och operatörer utbildades av Elpress.

E MBT, Ha Noi Electric Power 
Transformer Manufacture JSC
är professionella tillverkare av:
• Enfas och trefas transformatorer med 

spänning upp till 35 kV och kapacitet 
upp till 25000 KVA.

• AC- och DC-reaktorer för industriell 
utrustning.

• Potentialtransformatorer (PT) och 
strömtransformatorer (CT) upp till 35 kV.

• Automatisk spänningsregulator (AVR) 
upp till 35 kV

• Låg- och mellanspänningsställverk, 
elektriska transformatorstationer.

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

Elpress är en av
de leverantörer som 
valts för att uppfylla 

detta mål.

Under utbildningen fick man lära sig kontrollera att genomförd 
pressning blivit bra. Till sin hjälp använde deltagarna Elpress verk-
tygsstickor och presstolkar för Trafosystemet.

Delar av personalen på MBT i Vietnam, som deltog tog i utbildnin-
gen av Elpress Transformer System. Elpress Liselotte Hellgren Wåg-
ström, till vänster i bild, var den som höll i utbildningen.

Montering i transformator av 
kontaktpressade kabelskor.
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lpress ställer ut på Elfackmäs-
san i Göteborg 9-12 Maj. Elfack 
är Nordens största mötesplats 

där hela el- och energibranschen visar 
nya produkter och lösningar. Här träffas 
25 000 medverkande inom el- och en-
ergibranschen för att göra affärer, knyta 
kontakter, hitta nya lösningar, få inspira-
tion och kunskapsutbyte.

Naturligtvis tar vi chansen att bland 
alla dessa besökare visa upp Elpress 
produktnyheter och erbjuda kunder och 
samarbetspartners våra tjänster i form 
av service och utbildning. 

På mässan kommer det vara stort fo-
kus på vår nya hemsida som premiärvi-
sas i samband med Elfack. Förutom en ny 

design utifrån vår uppdaterade grafiska 
profil så kommer det vara mycket enklare 
och snabbare för dig som kund att hitta 
rätt information om våra produkter.

Besök vår monter B02:02 och delta i en 
frågetävling där du hittar svaren på vår nya 
hemsida. Första pris är en iPad Mini.

PREMIÄR FÖR ELPRESS NYA HEMSIDA PÅ

Genom att fylla i ett frågeformulär, där 
svaren finns på Elpress nya hemsida, kan 
du vara med och tävla om en iPad Mini.

Besök oss gärna på Elfack, monter B02:02.

nte bara människor, datorer, 
maskiner och utrustning är 
uppkopplade. Fler och fler ”sa-

ker” som verktyg, prylar etc kommer 
också bli uppkopplade, vilket gör det 
möjligt att samla in, spara och distri-
buera data på helt nya sätt. Michael 
Lindell, högskolestudent från Uppsala, 
har valt Elpress för sitt examensarbete 
och kommer under 5 månader under-
söka om smarta uppkopplade verktyg 
kan göra det lättare för operatören eller 
ägaren av verktyget. Hans hypotes är att 
det kommer vara så, och följdfrågan är 
då; – Vilken typ av funktioner kommer 
att förbättra användningen? Exempel 
på funktioner kan vara; verifiera en bra 
krimp, lokalisera eller låsa verktyget om 
det blir stulet (med GPS-data), skicka 
verktygsstatus och påminna om service-
intervall etc.

Så vad tycker då Michael (ursprung-
ligen från Stockholm) om att spendera 
fem månader i Kramfors medans han 
gör sitt examensarbete?

Vad tycker du om din första tid här i 
Kramfors?
– För att vara riktigt ärlig så hade jag 
inte några förväntningar när jag började 
med mitt examensarbete och så här 
långt har allting fungerat bra. Alla jag 
har varit i kontakt med har varit väldigt 
välkomnande, vilket jag verkligen upp-
skattar. Dessutom är det första gången 

jag har varit hemifrån under en så lång 
period. Innan har jag bara varit borta i 
1-2 månader, så det har varit en spän-
nande utmaning att bo ensam och verk-
ligen ta hand om mig själv. Ett stort steg 
i min personliga utveckling mot att bli 
”vuxen”.

Vad gör du på fritiden i Kramfors?
– Jag tränar väldigt mycket och plane-
rar att delta i en Iron Man-tävling som 
kallas ”Tough Viking” i Stockholm den 

26 Augusti. Det är en 15 kilometer lång 
hinderbana. Förra gången satte jag nytt 
personligt rekord med tiden en timme 
och 45 minuter. Planen är att förbättra 
den tiden.

Förutom att träna gillar jag att utfors-
ka omgivningen runt omkring mig. Det 
finns många fina naturområden kring 
Kramfors där man kan promenera och 
koppla av. Och om det blir tid över gil-
lar jag att spela dataspel som World of 
Warcraft.

Examensarbete Internet of things
I

E

När: 9-12 Maj
Var: Svenska mässan Göteborg
Monter: B02:02
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edan i mars finns Elpress på 
plats i egna lokaler i Chicago, 
Illinois. 

– Hittills har vi på den amerikanska 
marknaden främst arbetat mot globala 
kunder, som ABB, Siemens och Vestas, 
krävande industrikunder inom segmen-
ten tåg, transformatorer och vindkraft. 
Nu tar vi steget fullt ut för att kunna 
möta kunder på den lokala marknaden, 
säger Carsten Mathiesen, Business Area 
Manager, Global Sales, som ansvarar för 
att genomföra satsningen i USA. 

Han är mycket rutinerad i samman-
hanget. För tio år sedan var det han som 
etablerade Elpress i Kina. En marknad 
som vuxit explosionsartat under de tio 
år som gått. 

Vis av erfarenheten vet han att bara 
den som satsar vinner. 

– Elpress måste finnas på plats för att 

på bästa sätt tillgodose kundernas be-
hov, det gäller såväl fysiska möten med 
kunderna, som lokal fakturering, service 
och lagerhållning av produkter med UL 
standard, menar Carsten. 

Elpress VD, Mattias Östman, instäm-
mer till fullo. 

– Etableringen har föregåtts av en om-
fattande marknadsstudie. Vi har lyssnat 
på våra befintliga kunder och vad de 
säger är att de behöver en samarbets-
partner som fullt ut kan verka lokalt i 
samma tidszon, menar han. 

– Våra duktiga säljare och ingenjörer 
har gjort ett fantastiskt jobb hittills, vil-
ket bidragit till Elpress starka tillväxt i 
USA, Canada och Mexico de senaste fem 
åren, men nu måste vi helt enkelt lägga 
in en ny växel för att kunna växa i den 
takt vi avser, tillägger han.  

Carsten befinner sig just nu i Chicago 

för att få allting på plats i vårt nya kon-
tor samt rekrytera den person som kom-
mer bli Elpress ansikte utåt i USA. 

– Initialt satsar vi på att bredda kund-
basen inom segmenten transformato-
rer, vindkraft och tågtillverkare, tillägger 
han. 

Det som skiljer Elpress från många 
andra aktörer på marknaden är den vikt 
man lägger vid att erbjuda en komplett 
lösning, samt teknisk rådgivning och 

ELPRESS ETABLERAR SIG I USA

S Nu tar vi steget fullt 
ut för att kunna möta 
kunder på den lokala 

marknaden



www.elpress.se
SIDAN 5

konsultation. Hög kvalitetsmedveten-
het och lika hög servicegrad är andra 
viktiga faktorer som också bidragit till 
nödvändigheten av en lokal etablering. 

– Våra kunder kommer att märka ome-
delbar skillnad, dels i fråga om återkopp-
ling då vi nu slipper förskjutningen som 
tidsskillnaden bidragit till i dialogen 
med våra kunder, dels kommer leverans-
tiderna att kortas betydligt i och med 
egen lokal lagerhållning av ett större an-
tal produkter än våra distributörer haft 
möjlighet att lagerföra. Vi förväntar oss 
en leveranstid på 1-3 dagar framöver, till 
skillnad mot tidigare då vi fraktat det 
mesta med båt vilket tagit 3-4 veckor, 
säger Carsten.

Valet av Chicago som bas handlade en 
hel del om goda förutsättningar vad det 
gäller infrastrukturen. 

– Dels har vi en hel del befintliga kun-

der i området men framför allt är Chica-
go oslagbart i fråga om flygtransporter, 
både vad det gäller varor och vår möj-
lighet att snabbt ta oss till våra kunder 
i USA, Canada och Mexico, menar Car-
sten. 

En annan fördel är att Elpress ägare, 
Lagercrantz Group, finns i samma bygg-
nad och kan vara behjälpliga i ett initialt 
skede. 

VD Mattias Östman har det allra 
största förtroendet för att Carsten kom-
mer att ro satsningen i land. 

– Carsten är en noggrann och dedi-
kerad medarbetare och jag känner mig 
förvissad om att han är rätt man på 
rätt plats och ser fram emot att snart 
besöka honom och teamet i Chicago, 
säger han. 

ELPRESS ETABLERAR SIG I USA
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VILL DU BLI EN 
AV OSS?
Vi söker dig som vill arbeta med 
Elpress fortsatta etablering på 
USA-marknaden. 

Intresserad?
Kontakta Carsten Mathiesen
E-post: cm@elpress.us
Telefon: +1-331-814 2910
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Elpress Mini –  serie med batteridrivna pressverktyg

Gemensamt ramverk 
för samtliga partners

 Enhandsfattning för enkel styrning av samtliga verktygsfunktioner
 Lättanvänd genom sin låga vikt 
 Högpresterande 10,8 V Li-Ion batteri – med indikering av laddningsstatus 
 Används enkelt och bekvämt med en hand genom sitt ergonomiska 2-komponents hölje med greppvänligt skydd

Elpress miniverktyg i ny slimmad design med ett högpresterande Li-Ion batteri som effektiviserar arbetet 
genom förbättrad batterikapacitet. Verktygen ersätter den befintliga PV130-serien och PV350.

PRODUKTNYHET

E-nr 16 618 65
Elektrohydrauliskt 
pressverktyg 
0,14 - 50 mm2

E-nr 16 618 63
Elektromekaniskt 
pressverktyg  
0,14 - 50 mm2

E-nr 16 618 66
Elektrohydrauliskt 
pressverktyg 
6 - 70 mm2

Lindningsomkopplare 
i Transformatorer
Elektrohydrauliskt press-
verktyg för 30 A och 63 A. 

VI BYGGER OM...
 
Genom att ta bort ett serverrum och riva ner några väggar öpp-
nade sig stora ytor till ett förbättrat kontorslandskap för våra 
ordermottagare. Totalt kommer 7 personer husera i de nyre-
noverade lokalerna som beräknas vara klara i April-Maj. I år är 
det 10 år sedan Elpress flyttade sitt lager och ordermottagning 
från produktionen i Brunne till de nya lokalerna i Frånö.

ett projekt som kommer att pågå under två år fram-
över tar Elpress fram ett gemensamt ramverk för 
samtliga partners på den globala marknaden. Karl 

Hellström som är civilekonom har anlitats som project manager. 
– Syftet med ett gemensamt ramverk med tydliga mål och 

tydliga planer, är möjligheten att supportera distributörer på 
ett gemensamt sätt och skapa tillväxt för båda parter. En win-
win-situation.

Under våren och sommaren ska det nya ramverket testas 
som pilot på tre, fyra partners. 

– Efter det ska såväl ramverket som projektet i sig utvärderas 
innan vi går vidare med implementering för samtliga partners, 
betonar Karl Hellström. 

I slutändan hoppas han att ramverket ska bidra till en ökad 
omsättning på den globala marknaden via såväl befintliga som 
nya partners. 

I

PVL130S PVL130P PVL350 PVL130L
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fterfrågan på uthyrning har vux-
it på senare år varför Elpress sett 
till att möta marknadens behov. 

– Med ambitionen att vara våra kun-
ders bästa servicepartner har vi med 
åren utvecklat uthyrningen så att den på 
bästa sätt ska motsvara våra kunders för-
väntningar och behov. Idag kan vi erbju-
da ett brett spann av verktyg för en rad 
olika pressningar, säger Marianne Pein 
Grimm som ansvarar för uthyrningen i 
Danmark. Roger Andersson, som ansva-
rar för uthyrningen i Sverige, kan intyga 
att efterfrågan på att hyra verktyg från 
Elpress har ökat.

I nära dialog med kunden handplockar 
Elpress utrustningen och verktygen leve-
reras i en väska tillsammans med en ut-
förlig beskrivning av hur kunden ska gå 
till väga för att uppnå ett säkert resultat.  

Projekten är många, från stora till små, 
vanligtvis handlar det om kunder som sak-
nar ett verktyg eller kunder som arbetar 
med ett specifikt projekt. Unika projekt i 
form av ett begränsat antal pressningar 

kan innebära att det 
är mer lönsamt för 
vissa kunder att hyra 
ett verktyg från Elpress 
än att köpa ett nytt.

– När investeringen i ett 
nytt verktyg inte står i proportion 
till det arbete som ska utföras kan 
vi underlätta genom att erbjuda 
uthyrning av verktyg på dygnsba-
sis, berättar Marianne.

– Här vill jag gärna tillägga att de 
verktyg som står till kundens förfogande 
alltid är av senaste modell och nyligen 
genomgångna eller servade, säger hon. 

Uthyrningen omfattas också av Elpress 
systemtänk där anslutning och verktyg 
är av samma standard, testade och cer-
tifierade. 

– Vår främsta uppgift är att säkerställa 
att kunden får ett verktyg som passar 
kabel och kabelskor. Vi finns tillgängliga 
som stöd för våra kunder med alla upp-
gifter - både små uppgifter och särskilda 
projekt, menar Marianne.

– Elpress gör succé med uthyrning av pressverktyg och pumpsystem.  

E

BEHÖVER DU HYRA ETT VERKTYG?

Passion FOR business

Samtliga medarbetare inom 
Elpress har varit med och sagt 
sitt i en stor medarbetarenkät, 

och utifrån det resultatet har ledningen 
arbetat fram fyra begrepp som viktiga 
ledmotiv för varumärket Elpress, berät-
tar Lena Nordlander som dragit upp rikt-
linjerna för värdegrundsarbetet. 

Under våren pågår förankringsarbetet 
internt. 

– Ord är ord. Det viktiga är såklart hur 
Elpress kunder spontant uppfattar varu-
märket i vardagliga möten och kontak-
ter. För att gå i mål med vår strävan mås-
te dessa begrepp: Tillit, passion, kvalitet 
och utveckling, genomsyra Elpress verk-
samhet ur medarbetarnas perspektiv. 
När vi nu tagit ut riktningen i form av 
dessa fyra begrepp kan vi jobba konkret 
med förankring av begreppen internt, 
menar Lena Nordlander. 

Tre perspektiv är viktiga att belysa i 
förankringsarbetet. 

– Dels pratar vi om vad 
de här begreppen betyder 
för varje enskild individ på 
arbetsplatsen, dels i arbe-
tet ut mot kund samt i kon-
takten mellan kollegor, säger 
Lena. 

I en förlängning ska 
”tillit, passion, kvalitet 
och utveckling” ge-
nomsyra allt arbete 
inom Elpress. 

– Det handlar 
alltså väldigt lite om 
att trycka upp en flott 
folder och sticka un-
der näsan på våra kunder, 
utan mer om att låta dessa 
begrepp vara en utgångspunkt för allt 
vi gör på alla olika nivåer inom företa-
get, såväl i beslutsfattande som i synen 
på sin egen arbetsinsats. Varje enskild 
medarbetare är viktig och betydelsefull 

för Elpress 
strävan att 
leverera kvalitet och uppfylla kundernas 
önskemål, konstaterar Lena.  

–

KONTAKT
Roger Andersson, 
Area Manager Service
Tel. +46 612 71 71 24
Serviceavdelningen
Tel. +46 612 71 71 81
service@elpress.se

Tillit, passion, kvalitet och utveckling är fyra viktiga begrepp 
i Elpress långsiktiga värdegrundsarbete. 

U T V E C K L I N
G

1- i arbetet

2- mellan medarbetare

3- gentemot kund

P A S SI O
N

KVALITE

T I L

L
I

T
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FRÅGOR
1. Vilket år flyttade Elpress sitt lager till Frånö?
1. 2006
X. 2007
2. 2008

2. Vilket monternummer har Elpress på Elfackmässan?
1. B02:02
X. C02:02
2. D02:02

3. Vart i USA har Elpress öppnat sitt nya kontor?
1. Washington
X. Los Angeles
2. Chicago

TÄVLING

Svara rätt på våra 3 frågor så har du chansen att vinna en fin
sportväska. Vi lottar ut 3 väskor bland de rätta svaren.

ETT ÖGONBLICK:

RANI MEERE
PRAKTIKANT
ELPRESS

Du kommer från Damaskus i Syrien och 
hade bara varit några veckor i Sverige 
när du fick en praktikplats på Elpress, 
hur har den första tiden varit?
– Jag har arbetat i turistbranschen i 
Syrien och Turkiet, så Elpress var helt 
okänt för mig. En snabb googling av-
slöjade att jag haft turen att hamna på 
ett välrenommerat företag med stort 
kvalitetsmedvetande och en spän-
nande global marknad. Jag har fått 
ett mycket varmt mottagande, och 
jag uppskattar verkligen mina arbets-
förhållanden, den tid som avsätts till 
varje projekt är tillräcklig för att jag 
ska kunna göra ett bra jobb.  

Vilka är dina uppgifter?
– Förutom studier kopplade till turist-
näring läste jag High national diploma 
of computing i Syrien och det är den 
typen av uppgifter jag har på Elpress. 
Just nu fotograferar jag 560 produk-
ter till vår katalog. Det har också blivit 
en del illustrationer och andra mark-
nadsföringsprojekt. Parallellt lär jag 
mig mer om produkterna och System 
Elpress.  

Hur ser du på framtiden, för dig och 
för Elpress? 
– Det råder ingen som helst tvekan om 
att Elpress har framtiden för sig, fö-
retaget expanderar globalt och vässar 
hela tiden sina produkter och tjänster. 
Privat har jag också en optimistisk 
känsla. När jag och min hustru fick er-
bjudande om ett boende i Stockholm 
tackade vi nej, vi har båda funnit oss 
så väl till rätta i Kramfors att vi gärna 
stannar här. När kriget väl tar slut i 
Syrien kommer det att ta flera genera-
tioner för landet att återgå till vad det 
en gång var, så vi är inställda på att 
göra det bästa av ett liv i Sverige nu. 

Skicka eller faxa ditt svar senast 29/5 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 31/5.
Ev vinstskatt betalas av vinnaren.

lpress A/S Danmark, har fått Ga-
zelle-priset för 2016. En Gazell 
är ett företag som under fyra 

år i rad har haft betydande tillväxt och 
sammanlagt minst fördubblat sin om-
sättning eller sitt bruttoresultat under 

de fyra åren. Teamet Elpress Danmark är 
mycket glada och stolta över den upp-
märksamheten som priset gett företa-
get, och arbetar hårt på att även bli ett 
Gazellföretag 2017.

Gazelle-priset till 
Elpress A/S

Elpress personal i Danmark, främre raden fr v: Jeanette Aasborg, Mette Noesgaard, Marianne 
Grimm, (Maria Hartman saknas). Bakre raden fr v: Per Sørensen, Peter Siegfredsen, Carsten 
Mathiesen, Kim Hansen and Per Nørgaard.
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