
NEWS

NUMMER 2 2018 MEMBER OF LAGERCRANTZ GROUP

- MED EKSTRA SMAL LASKE

SIDE 2

RØRKABELSKO KRFS

SIDE 4

INDTIL NU ER VI FØRST OG FREMMEST FULGT MED VORES
EUROPÆISKE KUNDER TIL INDIEN, NU ER VI KLAR TIL AT UDVIKLE 

DET INDISKE MARKED OG FINDE NYE KUNDER DER.

KONKURRENCE
SIDE 8

IND
IEN
ER DET NYE KINA



SIDE 2

NUMMER 2 2018

Elpress rørkabelsko KRFS
– med ekstra smal laske

 Til fåtrådige og mangetrådige Cu-ledere klasse 2,5 og 6
 Tilpasset til opgaver, hvor pladsen er trang
 Muliggør formontering af kabelsko og

 gennemføring i forskruning
 Cu 99,95%, fortinnet Cu/Sn
 Inspektionshul
 Produkterne er testet med Elpress-værktøj i

 overensstemmelse med IEC 61238:1
 Kompatibelt med Elpress KRF-pressesystem

Elpress´ KRFS-serie er en ny serie rørkabelsko med ekstra smal laske. 
Serian fås i kvadratområdet 50-300 mm². Lasken har samme bredde 
som rørets diameter, hvilket muliggør formontering af kabelsko og 
gennemføring i forskruning. 

Kabelsko med smallere laske kan være påkrævet ved 
tilslutning af visse komponenter som f.eks. afbrydere.

Elpress standard-KRF-kabelsko, KRFN med noget smallere laske og den nye KRFS 
med ekstra smal laske.

PRODUKTNYHED
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El-nummer: 2997 101 450

V611 
– SÆT MED 100 STK. C89

Hydraulisk håndværktøj med bakke 
TBC4-C8-9 samt 100 stk. C89

Håndværktøj med 6 tons pressekraft. 

V611-kontaktpresser:
– Cu-forbindelser af typen 

    KRF/KSF 10-150 mm2

– Al-forbindelser 16-25 mm2

– C-muffer 6/6-50/50 mm2

Data:

 Hurtig 2-trins fremføring af    

 stempel giver kortere pressecyklusser

 Vægt 2,5 kg

 Mål 425 x 115 x 53 mm

 Pressekraft 60 kN (6 tons)

V611

TBC4-C8-9
Pressebakke til at presse
afgreningsmuffe C89 og C4.

Den patenterede afgreningsmuffe 
C89 anvendes til samling og 
forgrening af solide og fåtrådede 
Cu-ledere ved jording samt 
lynafledningsinstallationer. Særligt 
anvendelig til jording i jord. 

C89 har et unikt arbejdsområde 
mellem 50-100 mm2, afhængigt 
af summen af de to lederes 
tværsnitsarealer. 

C89

Mulige kombinationer: 

Kombination                     Sum. areal, mm2

(leder 1/leder 2)

16/35 51

16/50 66

25/25 50

25/35 60

25/50 75

35/35 70

35/50 85

50/50* 100

* Kun til sidefremføring

KAMPAGNETILBUD

– kontakt din lokale distributør eller Elpress-repræsentant

FOR MERE INFORMATION
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Fra 1. maj er Elpress klar i Indien med en ny Country Manager. 
– Det, vi så i Kina for ti år siden, ser vi i Indien i dag, siger Christian Alexandersson, Elpress' forret-
ningsområdechef for det globale segment. Indiens BNP ventes at vokse med ca. 8 % det kommende 
år og det gør markedet interessant.

INDIEN ER DET NYE KINA     

et interne kvalitetsarbejde 
"Q-lyftet" har til formål at være 
forrest, når det gælder kvalitet. 

– Det gælder om at finde ud af, hvor 
i kæden vi har forbedringspotentiale og 
det gør vi med en grundig procesanaly-
se, hvor alle medarbejdere deltager. Alle 
er utroligt vigtige brikker i puslespillet 
og målet er at identificere svage punkter 
og finde fejl, før de opstår, siger Tobias. 

Intern uddannelse af alt personale og en 
ny maskine til kontrolmåling af koordina-
ter er på kort tid mundet ud i en øget risi-
kobevidsthed og gode, målbare resultater. 

– Ud fra vores kunders kommentarer 
og medarbejdernes viden inden for de-
res forskellige områder har vi stillet os 
selv spørgsmål som: Hvor stor er risiko-
en for, at der opstår en fejl? Hvor ofte 
kan det ske? Har vi at gøre med en lav 
risiko eller en høj? Hvilke rutiner har vi, 
hvis vi opdager en fejl? Hvorfor opstod 
fejlen? fortæller Tobias. 

– Vi har siden 2004 arbejdet syste-
matisk med vores vigtige miljømål og 
alle medarbejdere er blevet uddannet. 
En gennemgang af energiforbruget har 
allerede resulteret i et reduceret el- og 
vandforbrug og vi arbejder aktivt på at 
udskifte eksisterende kemikalier med 

dem, der giver en mindre påvirkning af 
miljøet uden at slække af på vores pro-
dukters kvalitet, siger Tobias. 

Derudover lægges der generelt stor 
vægt på affaldssortering. Indtil nu har vi 
opnået en reduktion på 85 % og målet 
er 0 ton industriaffald inden udgangen 
af 2020.  

– I dag er miljøspørgsmål en forud-
sætning, når der drives forretning og le-

delsen hos Elpress har vist et stort enga-
gement i arbejdet. Alle målte tal følges 
op måned for måned og nye handlemå-
der og handlingsplaner implementeres 
systematisk. Alt tyder på, at vi overgår 
vores mål i år, konstaterer Tobias. 

Elpress er certificeret i overensstem-
melse med de nye standarder ISO 
9001:2015 og ISO 14001:2015.

D

Tobias Norlin er ansvarlig for kvalitets- og miljøafdelingen hos Elpress og han sætter barren højt. 
– Vi stræber helt klart efter ikke at lave fejl overhovedet, konstaterer han. 

Forbedret kvalitets- og miljøarbejde 

Kontaktoplysninger:
Sumit Sharma
Tlf.+91 99991 67300

sumit.sharma@elpress.in

Potentialet i Indien er stort, 
men vi skal være til stede lokalt 
for at kunne være med på toget, 

siger Elpress' forretningsudviklingschef 
Christian Alexandersson. 

I november tog han til New Delhi for 
at besætte en nyoprettet stilling som 
Country Manager for Indien.  

– Det er en rolle, som omfatter sup-
port af vores eksisterende kunder, men 
målsætningen er helt klart at øge salget 
inden for alle segmenter i Indien, fort-
sætter Christian. 

Blandt de interviewede viste der sig 
snart at være en oplagt kandidat til stil-
lingen. 

– Sumit Sharma er teknisk ingeniør 
med salg som hovedområde. Han har 
tidligere arbejdet i lignende stillinger for 
udenlandske virksomheder og vil få base 
i Business Sweden's lokaler i New Delhi. 

Elpress henvender sig først og frem-
mest til europæiske virksomheder, som er 
aktive i Indien og Sumit Sharma kommer 
til at bruge en hel del af sin tid på rejser. 

Indtil i dag er vi først og fremmest fulgt 
med vores europæiske kunder til Indien, nu 
er vi klar til at udvikle det indiske marked 
og finde nye kunder der. Det bliver spæn-
dende at se hvad satsningen på en Country 
Manager indebærer på sigt. Hvis det bliver 
en succes, er det ikke umuligt, at Elpress på 

denne måde kan udvide sin repræsentation 
til flere lande, konstaterer Christian. 

Igangværende opmåling af pressebakke til 1300-systemet. 
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Da ABB i foråret vandt udbudsrunden for renoveringen af det norske vandkraftværk 
Nore I havde John-Hugo Pedersen – sælger hos Elpress – interesseret fulgt processen 
siden sommeren 2017. 
– Norska Statkraft har flere vandkraftværker, som skal renoveres, så det er klart, at 
det er interessant at være med fra starten i et sådant projekt, siger han. 

Sikker vandkraftproduktion
i fremtiden

ave priser på energimarkedet 
gjorde, at Statkraft syntes, at 
renovering af vandkraftværker 

var et bedre alternativ end at bygge nye 
kraftværker. Konkret drejer det sig ved 
Nore I om at udskifte højspændingskab-
lerne, som går mellem otte generatorer 
samt alle kraftværkstransformatorerne. 
Et arbejde til fem til ti mand gennem et 
års tid og renoveringen omfatter især 
elektriske og mekaniske komponenter.

Efter udbudsrunden, der varede ca. 
seks måneder, stod det klart, at ABB – i 
hård konkurrence – vandt opgaven. 

– Sammen med vores samarbejdspart-
ner, el-teknikgrossisten Elektroskandia, 
har vi gennem udbudsperioden mødt 
ABB nogle gange og peget på fordele-
ne ved kontaktpresning med System 
Elpress i denne type projekt, fortæller 
John-Hugo Pedersen. 

Erling Pedersen, som er sælger hos 
Elektroskandia, er glad for, at ABB til sidst 
valgte kontaktpresning og aluminium-
forbindelsen AKK800-1-16 fra Elpress. 

– ABB er en af vores store kunder, så 

det er ganske naturligt, at de valgte Elek-
troskandia som leverandør til projektet. 
For dem stod valget mellem skrueka-
belsko – hvor forbindelsen skrues – eller 
kabelsko, hvor forbindelsen kontaktpres-
ses. Vi har leveret Elpress-produkter i 
over fyrre år og jeg stoler på, at ABB med 
Elpress-sortimentet får en sikker løsning 
af høj kvalitet, siger han. 

I projekteringsfasen var det Torbjørn 
Vadder, projektleder hos ABB, som havde 
ansvaret for vurderingen af de forskelli-
ge alternativer. 

– Vi lavede en afvejning af forskellige 
komponenter, det drejer sig f.eks. om 
kvalitet, pris og montagetid, men også 
om, hvordan målene på kabelskoene 
passer med andet materiale. At skrue 
forbindelser går lidt hurtigere og stiller 
færre krav til udstyret, men til sidst valg-
te vi alligevel at gå videre med Elpress. 
Vi har arbejdet med Elpress-sortimentet 
tidligere og vi sætter pris på, at John-
Hugo Pedersen kommer og uddanner 
vores montører, siger Torbjørn Vadder. 

– Derudover tilbyder Elpress en smi-
dig løsning, hvor vi kan leje værktøjet i 
det tidsrum, vi arbejder med Nore I. På 
denne måde får vi en løsning, der både 
har høj kvalitet og er prisen værd, tilføjer 
han. 

Arbejdet går i gang før sommer og an-
slås at vare et år. 

Vi har leveret 
Elpress-produkter 
i over fyrre år, og 
jeg stoler på, at 

ABB med Elpress-
sortimentet får en 
sikker løsning af

høj kvalitet
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EGET LAGER KLART TIL ELPRESS I USA
ELPRESS´ LAGERCHEF Mathias Pallin og lagermedarbejder Pernilla An-

dersson tog i efteråret en uge til USA med Chicago som mål. Formålet 
med rejsen var at hjælpe med opstarten af Elpress' lager i Sturtevant, 

Wisconsin, samt kontoret i Chicago.
Det blev en vældigt intensiv, men også lærerig uge, hvor der skulle 

nås meget. At starte fra nul med at opbygge et lager skulle vise sig 
at være et større projekt, end vi havde regnet med, før vi begav os 
over Atlanten. Med arbejde fra tidlig morgen til sen aften begyndte 
det imidlertid langsomt at tage form. Lagerhylder blev mærket op, 
og varer blev stillet på plads, før systemet til sidst blev startet op til 
udlevering.

Det er utroligt godt, at Elpress etablerer sig i USA. Et spændende 
marked med vigtige kunder for Elpress. Det er blevet efterspurgt læn-

ge og nu er vi endelig i gang, siger Mathias Pallin.

Ny robot giver øget kapacitet
VI fremtidssikrer vores ekstruderingscelle til bimetalemner.

Den robot, som vi har haft i ekstruderingscellen siden 2002, bliver 
nu udskiftet med en ABB-robot, hvor vi i mindst 10-15 år ud i fremti-
den let kan få fat i reservedele og dygtige samarbejdspartnere i for-
bindelse med service, eller når der opstår fejl. Vi reducerer endvidere 
cyklustiden med 2 sekunder, hvilket måske ikke virker som ret meget, 
men det giver en øget kapacitet på mere end 15%.

Ultralydsvasken – endnu et trin
i "Kvalitetslyftet"
VI har inden for "Kvalitetslyftets" rammer installeret en komponentvask for at 
forbedre komponenternes renhed før montering af vores hydraulikværktøjer. 
Dette gør vi for yderligere at sikre os, at nye værktøjer fungerer problemfrit, når 
de kommer ud til kunden.

Vasken arbejder i tre trin. I trin et "vibreres" urenheder løs fra emnerne vha. 
højfrekvent ultralyd, rengøringsmidler og varmt vand. I trin 2 skylles emnerne i 
varmt vand og rustbeskyttelsesmiddel og til sidst i trin 3 tørres emnerne hurtigt 
med varmluft, så de ikke korroderer, før de monteres eller pakkes.

Fortsat uddannelse af distributører
ELPRESS har i løbet af efteråret haft besøg af flere distributører for at 
give dem en introduktion til og uddannelse i System Elpress.

Det seneste besøg var fra Unitronic, Elpress' partner i Tysk-
land. På billedet ses en praktisk prøve i Elpress' laboratorium, 
hvor Sven Behring fra Elpress viser Unitronics Jan Niegengerd og 
Thomas Hoffäller, hvordan en kontaktpresning skal udføres med 
Elpress-værktøj. Dette indgår som en del af Elpress Academy for 
Authorized Partners i henhold til Elpress Cooperation Model.

Ulrica Byström foran den nye ultralydsvask.
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MESSER I FORÅRET
Vi vil gerne have besøg af netop dig på vores stand på en

af alle de messer, hvor vi udstiller i år. Velkommen!

AWEA Windpower
7.-10. maj, Chicago, USA
Stand nr.: 2123
WINDPOWER er stedet, hvor man 
knytter kontakter til alle store aktø-
rer i USA's vindkraftindustri på et 
og samme sted i løbet af en uge. 

Eliaden
29.-31. maj, Lillestrøm, Norge
Stand nr.: C01-18
På ELIADEN er der udstillere fra 
energi, industri og el-installation; alle 
fagområder inden for el-industrien. 
Du bør også besøge Eliaden - stedet 
med morgendagens leverandører og 
løsninger!

EBR Metod- 
och maskindagar
22.-25. maj, Falun
Området kabelteknik
EBR Metod- och maskindagar er et unikt 
branchearrangement for el-forsynings-
selskaber, hvor der vises både nye og 
gennemprøvede metoder, maskiner, 
værktøj og materiel udendørs på otte 
udstillingsstande.

El & Teknik 
15.-17. maj, Odense,
Danmark
Stand nr.: C-3000
EL & TEKNIK er Danmarks største 
el-fagmesse med op til 200 udstillere 
og 8000 besøgende. Messens udstil-
lere indbyder til tre dage fyldt med 
produktnyheder, nye løsninger, networ-
king og socialt samvær med både nye 
og gamle bekendtskaber inden for 
branchen. 

CWIEME
19.-21. juni, Berlin, Tyskland
Stand nr.: 11A46
CWIEME Berlin er den førende messe for 
producenter af CTC, el-motorer og trans-
formatorer. På CWIEME Berlin samles 
ingeniører og indkøbspersonale, så de 
kan møde nye og eksisterende leveran-
dører samt investere i nye og innovative 
produkter og løsninger.

Northern Industry
23.-24. maj, Oulu, Finland
Stand nr.: A2
NORTHERN INDUSTRY er det nordlige 
Finlands største og eneste industri-
messe, hvor tung industri og højtek-
nologiske virksomheder mødes. 
På messen samles 5000 erhvervsakti-
ve inden for mine-, stål- og skov-
industrien, energisektoren, kemisk 
industri samt serviceleverandører.
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KONKURRENCE

Svar rigtigt på vores 3 spørgsmål og vind en ståltermoflaske med
2 tilhørende termokrus. Vi udlodder 3 sæt blandt de rigtige svar.

Send dit svar senest d. 16/5 til:salg@elpress.dk.
Det rigtige svar og vinderne præsenteres på vores hjemmeside 
www.elpress.dk den 21/5. Evt. gevinstskat betales af vinderen.

SPØRGSMÅL
1. Hvor ligger Elpress' lager i USA?
1. Sturtevant, Wisconsin
X. Brainerd, Minnesota
2. Marshalltown, Iowa

2. Hvad hedder Elpress' interne kvalitetsarbejde?
1. K-lyftet
X. Q-lyftet
2. V-lyftet

3. Hvad hedder Elpress' nye medarbejder i Indien?
1. Sumit Sharma
X. Jai Sharma
2. Sharik Sharma

ANDEN GANG ER LYKKENS GANG

vorfor vender man tilbage til 
en virksomhed, man en gang 
har valgt at forlade?

Christian: – Det handler helt klart om 
flere ting. Dels tilbyder Elpress spæn-
dende udviklingsmuligheder for mig 
personligt, dels giver de klare mål om 
vækst et drive fremad, som mærkes i 
hele virksomheden. Med en stærk po-
sition på verdensmarkedet er det trygt 
at arbejde for en stabil virksomhed med 
stabile kunder, som værdsætter kvalitet i 
vores produkter. Derudover har jeg mine 
rødder i elektromekaniske produkter. 

Håkan: – Elpress er en rigtig god virk-
somhed, som indgår i en stærk koncern. 
Her findes en stor teknisk kunnen og et 
godt produktområde, som kan udvikles 
endnu mere. Mit tidligere ophold hos El-
press var alt for kort og vi står nu overfor 
en interessant udfordring med tilvækst. 
Den rejse vil jeg gerne med på og bidra-
ge med min viden og erfaring. 

Hvad vil I sige er den største forskel 
mellem at begynde på et nyt job og 
komme tilbage til en arbejdsplads, 

hvor man har væ-
ret tidligere? 
Håkan: – Når 
man kender 
v i r ks o m h e d s -
kulturen, kom-
mer man helt 
klart hurtigere i 
gang. Selvom der 
er blevet ansat nye 
medarbejdere, efter at 
jeg stoppede, er det godt 
at komme ind i en organisation, hvor 
man allerede har et netværk. Generelt 
bliver der færre overraskelser, man er 
bedre forberedt mentalt. 

Christian: – Det her er den bedste 
måde at skifte job på! Jeg ved, hvad jeg 
kan forvente af Elpress og de ved, hvad 
de kan forvente af mig. Når man ser 
bort fra nogle administrative ændrin-
ger, var der ikke noget større behov 
for introduktion denne gang. Faktum 
er, at det er ret bekvemt med en so-
cial base internt og at vide fra dag et, 
hvordan organisationen er opbygget 
og fungerer. 

Hvilke roller har I fået hos 
Elpress?

Christian: – Jeg sagde ja til en helt ny 
stilling som forretningsudviklingschef/
KAM, men faktum er, at jeg siden 1. 
marts har indtaget min tidligere chefs 
rolle som forretningsområdechef for 
alle fire segmenter samt Tyskland. En 
mildt sagt spændende udfordring!

Håkan: – Jeg skifter til en stilling, der lig-
ner den, som jeg havde, da jeg stoppe-
de hos Elpress i 2012, med forretnings-
område- og salgsansvar for Norden og 
de baltiske lande. Jeg er med og styrer 
forretningen for Elpress, en virksomhed, 
som jeg synes om, og som tager et stort 
ansvar for de produkter, som vi leverer 
til markedet.

H

Håkan Pettersson og Christian Alexandersson er enige. Efter
nogle år med andre stillinger og andre virksomheder føles 
det helt rigtigt at vende tilbage til Elpress. 

Christian Alexandersson

Håkan Pettersson


