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Elpress putkikaapelikengät KRFS
– erikoiskapeilla laatoilla

 moni- ja harvasäikeiselle luokan 2-6 Cu-johtimelle
 sovitettu ahtaisiin tiloihin
 helppo asentaa läpiviennin kautta
 mahdollistaa esiasennuksen
 99,95% Cu, tinattu Cu/Sn
 tarkastusreikä
 tuotteet asennettuna Elpress-työkaluilla ovat testattuja 

 IEC 61238:1 mukaisesti
 yhteensopivat Elpress  KRF- puristusjärjestelmän kanssa

Elpress KRFS-sarja on uusi sarja putkikaapelikenkiä joissa on 
erikoiskapeat laatat. Ne löytyvät poikkipinta-alueelle 50-300 mm². 
Laatan leveys on sama kuin putken läpimitta, mikä mahdollistaa 
kaapelikengän esiasentamisen esimerkiksi kohteisiin joissa on 
läpiviennit. 

Kaapelikenkiä kapeammalla laatalla voidaan tarvita 
liitettäessä tiettyjä komponentteja, esim. katkaisijoita.

Tavallinen Elpress KRF-kaapelikenkä, KRFN hieman kapeammalla laatalla, ja 
uusi KRFS erikoiskapealla laatalla

TUOTEUUTUUS
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S-nro: 6406392

V611 
– SARJA, JOSSA 100 KPL C89

Hydraulinen käsityökalu leuoilla 
TBC4-C8-9 sekä 100 kpl C89

Käsityökalu 6 tonnin puristusvoimalla. 

V611 liitospuristaa:
– Cu-liitoksia KRF/KSF 10-150 mm2

– Al-liitoksia 16-25 mm2

– C-hylsyjä 6/6-50/50 mm2

Tekniset tiedot:

 pikasyöttö leukojen kosketukseen  

 lyhentää puristusaikaa

 paino 2,5 kg

 mitat 425 x 115 x 53 mm

 puristusvoima 60 kN (6 tonnia)

V611

TBC4-C8-9
Puristusleuat haaroitushylsyjen
C89 ja C4 puristamiseen.

Patentoitua haaroitushylsyä 
C89 käytetään harvasäikeisten 
Cu-johtimien jatkamiseen ja 
haaroittamiseen maadoituksissa sekä 
ukkosjohdinasennuksissa. Erityisen 
käyttökelpoinen maassa tehtäviin 
maadoitusten jatkoksiin. 

C89:lla on  ainutlaatuinen käyttöalue 
50 - 100 mm2, johtuen kahden 
johtimen poikkipinta-alojen 
summasta. 

C89

Mahdollisia yhdistelmiä:

Yhdistelmä                    Kok. poikkipinta mm2

(Johdin 1/Johdin 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

* Vain sivuliitos

KAMPANJATARJOUS

paikallinen jakelijasi tai Elpressin edustajat

LISÄTIEOJA ANTAVAT
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Toukokuun ensimmäisestä päivästä lähtien Elpress on paikalla Intiassa uudella Country Managerilla. 
– Sen minkä näimme Kiinassa kymmenen vuotta sitten näemme Intiassa tänään, sanoo Christian Alexan-
dersson, Elpressin Global Segments liiketoiminta-alueen päällikkö. Intian BKT:n odotetaan kasvavan n. 8 %   
tulevana vuonna, ja se tekee markkinasta kiinnostavan.

INTIA ON UUSI KIINA     

isäinen laatutyö ”Q-lyftet” täh-
tää etulinjan ehdottomaan laa-
tuun. 

– On nähtävä missä kohtaa ketjussa 
meillä on parantamisen varaa, ja tämä 
tehdään perusteellisen prosessianalyy-
sin avulla, jossa kaikki työntekijät ovat 
osallisia. Kaikki ovat erittäin tärkeitä rat-
taita ja tavoitteena on tunnistaa heikot 
kohdat ja löytää viat ennen kuin ne ilme-
nevät, Tobias kertoo. 

Koko henkilökunnan sisäinen koulutus 
sekä uusi mittauslaite on lyhyessä ajassa 
tuottanut lisääntyneen riskitietoisuuden 
ja mitattavissa olevia hyviä tuloksia.

– Asiakkaiden huomautusten ja työn-
tekijöiden oman alansa tuntemisen pe-
rusteella olemme asettaneet itsellemme 
kysymyksiä kuten: Miten suuri on vian 
tapahtumisen riski? Miten usein se voi 
tapahtua? Onko kyseessä pieni vai iso ris-
ki? Mitkä ovat rutiinit jos vika havaitaan? 
Miksi virhe tapahtui? Tobias kertoo.  

– Vuodesta 2004 olemme systemaatti-
sesti työstäneet tärkeitä ympäristötavoit-
teitamme, sähkön ja veden kulutuksen 
pienentämistä, ja se on jo johtanut  näiden 
pienentymiseen. Teemme myös aktiivises-
ti työtä käytettävien kemikaalien vaihta-

miseksi sellaisiin joiden ympäristövaiku-
tukset ovat pienempiä  huonontamatta 
tuotteidemme laatua, Tobias sanoo.  

Lisäksi painotamme voimakkaasti eri 
jäteosioiden alkulajittelua, ja miten se 
tapahtuu. Jätteen määrä onkin pienenty-
nyt 85 % ja tavoitteena on 0 tonnia teol-
lisuusjätettä ennen vuoden 2020 loppua.  

– Ympäristökysymykset ovat liiketoi-
mintaedellytys tänään, ja Elpressin joh-

to on täysin sitoutunut tähän työhön. 
Kaikkia mittausarvoja seurataan kuu-
kausittain, ja uusia toimintatapoja ja 
-suunnitelmia  implementoidaan suun-
nitelmallisesti.  Kaikki viittaa siihen, että 
ylitämme tavoitteemme tänä vuonna, 
Tobias toteaa. 

Elpress on sertifioitu uusien 
ISO9001:2015 ja  ISO14001:2015 julkai-
sujen mukaisesti.

S

Tobias Norlin vastaa Elpressin laatu- ja ympäristöorganisaatiosta, ja hän asettaa riman korkealle.
– Pyrimme tietenkin olla tekemättä yhtään virhettä, hän toteaa. 

Terävöitetty laatu- ja ympäristötyö 

Yhteystiedot:
Sumit Sharma
Puh.+91 99991 67300

sumit.sharma@elpress.in

otentiaali Intiassa on suuri, mut-
ta meidän on oltava paikalla 
päästäksemme mukaan tähän 

junaan, Elpressin liiketoiminnan kehitys-
päällikkö Christian Alexandersson sanoo. 

Marraskuussa hän matkusti New Del-
hiin palkatakseen uuden Country Mana-
gerin Intiaan.   

– Se on tehtävä johon sisältyy tuki ole-
massa oleville asiakkaillemme, mutta ta-
voitteena on tietenkin lisätä kaikkien seg-
menttien myyntiä Intiassa, Christian jatkaa. 

Haastateltujen joukossa osoittautui 
pian olevan toimeen tietty ehdokas. 

– Sumit Sharma on tekninen insinööri 
joka on suuntautunut myyntiin.  Hän on 

aiemmin työskennellyt vastaavissa teh-
tävissä  ulkomaisissa yrityksissä ja hänen 
tukikohtansa tulee sijaitsemaan Business 
Sweden’in tiloissa New Delhissä. 

Etupäässä Elpress suuntautuu euroop-
palaisiin yhtiöihin jotka toimivat Intiassa 
ja Sumit Sharma tulee matkustamaan 
suuren osan ajastaan. 

– Tähän asti olemme ensisijaisesti seu-
ranneet eurooppalaisia asiakkaitamme 
Intiaan. Nyt olemme valmiit kehittämään 
Intialaisia markkinoita ja löytämään siel-
tä  uusia asiakkaita. On jännittävää nähdä 
mitä panostus Country Manageriin tar-
koittaa pitkällä tähtäimellä. Jos tulos on 
hyvä, ei ole mahdotonta että Elpress tällä 

lailla voi lisätä edustustaan useammassa 
maassa Christian toteaa. 

Meneillään 1300-järjestelmän puristusleukojen mittaus. Mittauskoneellamme voimme varmistaa 
mittausprosessin laadun valmiiden mittausohjelmien ja osien kiinnityksen asetuslevyjen avulla.



www.elpress.fi
SIVU 5

E

Sen jälkeen kun ABB keväällä voitti tarjouskilpailun norjalaisen Nore I -vesivoimalan 
peruskorjauksesta, Elpressin myyjä John-Hugo Pedersen on kiinnostuneesti seurannut 
prosessia kesästä 2017 lähtien.  
– Norjan Statkraftilla on useita peruskorjausta kaipaavia vesivoimaloita, joten muka-
naolo tällaisessa projektissa alusta asti tietysti kiinnostaa, hän kertoo. 

Varma vesivoimatuotanto
tulevaisuudessa

nergiamarkkinoiden matalien 
hintojen vuoksi Statkraft totesi  
vesivoimaloiden peruskorjaa-

misen olevan parempi vaihtoehto kuin 
uusien rakentaminen. Konkreettises-
ti  Nore I:ssä on kyse kahdeksan gene-
raattorin ja laitosmuuntajien välisten 
suurjännitekaapelien vaihtamisesta. Työ 
kestää 5-10 asentajalle noin vuoden, ja 
etupäässä peruskorjataan sähköisiä ja 
mekaanisia komponentteja.

Reilun kuuden kuukauden hankintavai-
heen jälkeen oli selvää että ABB – kovassa 
kilpailussa –  oli voittanut toimeksiannon. 

– Yhteistyökumppanimme sähkötek-
niikkatukkurin Elektroskandian kanssa 
olemme hankintavaiheen aikana tavan-
neet ABB:n useamman kerran, ja osoit-
taneet liitospuristusten edut System 
Elpressin avulla tämän tyyppisissä pro-
jekteissa, John-Hugo Pedersen kertoo. 

Erling Pedersen, joka on myyjä  Elekt-
roskandialla, on iloinen siitä että ABB 
lopuksi valitsi liitospuristuksen ja Elpres-
sin alumiiniliitoksen AKK800-1-16. 

– ABB on meille iso asiakas, joten on 
aika luonnollista että he valitsivat Elekt-
roskandian projektin toimittajaksi. Heil-
le  valinta oli ruuvikaapelikenkä – jossa 
liitos ruuvataan – tai kaapelikenkä jossa 
liitos puristetaan. Olemme toimittaneet 
Elpress-tuotteita yli 40 vuotta ja olen 
varma siitä, että ABB saa turvallisen ja 
korkealaatuisen ratkaisun käyttämällä 
Elpressin valikoimaa, hän sanoo. 

Torbjørn Vadder, projektijohtaja ABB:l-
lä, vastasi projektointivaiheessa eri vaih-
toehtojen arvioinnista. 

– Painotimme yhteen eri asiat, ky-
seessä on esimerkiksi laatu, hinta ja 
asennusaika, mutta myös miten kaape-
likenkien mitat soveltuvat muihin osiin.  
Liitosten ruuviliitos on hieman nopeam-
pi ja asettaa laitteille vähemmän vaati-
muksia, mutta loppupeleissä valitsimme 
kuitenkin jatkamisen Elpressin tavoin.  
Olemme aiemmin käyttäneet Elpres-
sin valikoimaa, ja arvostamme sitä että 
John-Hugo Pedersen tulee tänne koulut-
tamaan asentajamme, Torbjørn Vadder 
sanoo. 

– Lisäksi Elpress tarjoaa kitkattoman 
ratkaisun jossa voimme vuokrata työ-
kalut Nore I:n työn ajaksi. Sillä tavalla 
saamme sekä laadukkaan että kustan-
nustehokkaan ratkaisun, hän lisää. 

Työ käynnistyy ennen kesää, ja sen ar-
vioidaan kestävän vuoden.

Olemme toimittaneet 
Elpress-tuotteita 

yli 40 vuotta ja olen 
varma siitä, että 

ABB saa turvallisen 
korkealaatuisen 

ratkaisun.
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ELPRESSIN OMA VARASTO VALMIINA USA:SSA
ELPRESSIN VARASTOPÄÄLLIKKÖ, Mathias Pallin sekä Pernilla Andersson, varasto-

työntekijä, matkustivat viime syksynä viikoksi USA:han matkakohteena Chica-
go. Matkan tarkoitus oli auttaa Elpressin varaston käynnistämisessä Sturte-

vantissa, Wisconsinissä, sekä toimiston käynnistämisessä Chicagossa.
Siitä tuli hyvin intensiivinen, mutta myös ’opettavainen viikko, jo-

hon piti mahduttaa paljon asioita. Aloittaminen nollasta varaston 
rakentamisessa osoittautui suuremmaksi projektiksi kuin uskoim-
me ennen kun lähdimme Atlantin yli. Työn teolla aikaisesta aamus-
ta myöhäiseen iltaan se kuitenkin hitaasti alkoi muotoutua.  Va-
rastohyllyjä merkittiin, tuotteet asetettiin paikoilleen ennen kuin 
järjestelmät lopuksi käynnistettiin toimituksia varten.

Elpressin asettuminen USA:han on uskomattoman hauskaa. Jän-
nittävät markkinat joilla on Elpressille tärkeitä asiakkaita. Tämä on 

ollut kauan kysyttyä, ja nyt olemme lopulta toiminnassa, Mathias 
Pallin sanoo.

Uusi robotti lisää kapasiteettiä
TULEVASUUSVARMISTAMME suulakepuristussolumme kaksoisme-
tallituotteille.

Robotti, joka meillä on ollut suulakepuristussolussa vuodesta  
2002 vaihdetaan nyt ABB-robottiin, johon saamme helposti vähin-
tään 10-15 vuotta eteenpäin varaosia ja osaavia yhteistyökumppa-
neita huoltoon tai vian ilmetessä. Pienennämme lisäksi kiertoaikaa 
kahdella sekunnilla, joka voi vaikuttaa vähäiseltä, mutta tarkoittaa 
yli 15 %:n kapasiteetin lisäystä.

Ultraäänipesuri edelleen lisäaskel 
laadun korottamisessa
LAADUNKOROTUSOHJELMAN ”Kvalitetslyftet” puitteissa olemme asentaneet  
osien pesurin parantaaksemme komponenttien puhtautta ennen hydraulityö-
kalujemme kasaamista. Teemme tämän edelleen varmistuaksemme siitä että 
uudet työkalut toimivat moitteitta kun ne tulevat asiakkaille. 

Pesuri toimii kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa lika ”tärisee” irti 
osasta korkeataajuisen ultraäänen, puhdistusaineen ja veden avulla. Toisessa 
vaiheessa osat huuhdellaan lämpimässä vedessä ja korroosionestoaineessa. 
Kolmannessa vaiheessa osat kuivataan lopuksi nopeasti lämpimällä ilmalla 
jotta ne eivät ehdi syöpyä ennen asennusta tai pakkausta.

Jakelijoiden koulutus jatkuu
ELPRESSIN luona on syksyn aikana käynyt useita jakelijoita saamas-
sa  opastusta ja koulutusta koskien System Elpressiä. 

Viimeisin kävijä oli Unitronic, Elpressin kumppani Saksasta. 
Kuvassa käytännön koe Elpressin laboratoriossa, jossa Elpressin 
Sven Behring näyttää Unitronicsin Jan Niegengerdille ja Thomas 
Hoffällerille miten liitospuristus tehdään Elpressin työkaluilla. 
Tämä sisältyy momenttina Elpress Academy for Authorized Part-
ners -ohjelmaan Elpress Cooperation Model:in mukaisesti.

Ulrica Byström uuden ultraäänipesun eteen.
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KEVÄÄN MESSUJA
Haluamme mielellämme juuri sinut vieraaksemme osastollemme joillekin messuille

joille osallistumme näytteilleasettajana tänä keväänä. Tervetuloa!

AWEA Windpower
7-10 toukokuuta, Chicago, 
USA, Osasto nro: 2123
WINDPOWER on paikka yhteyksien 
luomiseen kaikkien suurten toimi-
joiden kanssa USA:n tuulivoima-
teollisuudessa yhdessä ja samassa 
paikassa viikon aikana. 

Eliaden
29-31 toukokuuta, 
Lilleström, Norja
Osasto nro: C01-18
ELIADEN:issa on näytteilleasettajia 
energia-, teollisuus- ja asennusaloilta; 
kaikilta sähköteollisuuden aloilta. Tule 
sinäkin Eliadeniin - huomisen tuottaji-
en ja ratkaisujen kohtaamispaikkaan!

EBR Menetel- 
mä- ja konepäivät
22-25 toukokuuta, Falun
Kaapelitekniikan alue
EBR Menetelmä- ja konepäivät on 
uniikki toimialatapahtuma sähköverkko-
yhtiöille, jossa sekä uudet että koetellut 
menetelmät, koneet, työkalut ja mate-
riaalit ovat esillä ulkona kahdeksalla eri 
näytösasemalla.

El & Teknik 
15-17 toukokuuta,
Odense, Tanska
Osasto nro: 3000
EL & TEKNIK ovat Tanskan suurimmat 
sähköalan messut, joissa on jopa 200 
näytteilleasettajaa ja 8 000 kävijää. 
Näytteilleasettajat tarjoavat kolme-
na täytenä päivänä tuoteuutuuksia, 
uusia ratkaisuja, verkostoitumista ja 
sosiaalista yhteistyötä sekä uusille että 
vanhoille alan tuttavuuksille.

CWIEME
19-21 kesäkuuta, Berliini, 
Saksa. Osasto nro: 11A46
CWIEME Berlin ovat käämijohtimien, 
CTC:n, sähkömoottorien ja muunta-
jien johtavat messut. CWIEME Berlin 
kerää insinöörejä ja ostohenkilökuntaa 
kohtaamaan uusia ja olemassa olevia 
toimittajia, sekä investoimaan uusiin ja 
innovatiivisiin tuotteisiin ja ratkaisuihin.

Northern Industry
23-24 toukokuuta, Oulu, 
Suomi. Osasto nro: A2
NORTHERN INDUSTRY ovat poh-
jois-suomen suurimmat ja ainoat 
teollisuusmessut, jossa raskas 
teollisuus ja korkean teknologian 
yritykset tapaavat. Messut keräävät 
5000 ammattilaista kaivos-, teräs- ja 
metsäteollisuusalalta, energiasek-
torilta, kemian teollisuudesta sekä 
palvelutoimittajien alalta.
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KILPAILU

Vastaa oikein kolmeen kysymykseemme niin sinulla on mahdollisuus voittaa teräster-
mos kahdella termosmukilla. Oikein vastanneiden kesken arvomme kolme settiä.

Lähetä tai faksaa vastauksesi viimeistään 16/5 osoitteella:
ELPRESS AB, Box 186, SE-872 24 Kramfors, Ruotsi. 
Faksinro. +46 612 71 71 51, sähköposti: 
jeanette.ronnberg@elpress.se. Oikeat vastaukset ja voittajat 
esitellään kotisivullamme www.elpress.fi 21/5. 
Mahdollisen voittoveron maksaa voittaja.

KYSYMYKSET
1. Missä Elpressin varasto USA:ssa sijaitsee?
1. Sturtevant, Wisconsin
X. Brainerd, Minnesota
2. Marshalltown, Iowa

2. Minkä niminen Elpressin sisäinen laatutyö on?
1. K-lyftet
X. Q-lyftet
2. V-lyftet

3. Minkä niminen on Elpressin uusi työntekijä Intiassa?
1. Sumit Sharma
X. Jai Sharma
2. Sharik Sharma

TOINEN KERTA TODEN SANOO

iksi palataan yritykseen jonka 
kerran on päättänyt jättää?
Christian: – Kyseessä on tieten-

kin useat asiat. Osin Elpress tarjoaa  mi-
nulle henkilökohtaisesti jännittäviä ke-
hitysmahdollisuuksia, toisaalta selkeät 
kasvutavoitteet antavat ajurin eteen-
päin joka läpäisee koko liiketoiminnan. 
Vahvan aseman vuoksi maailmanmark-
kinoilla on turvallista työskennellä va-
kaassa yrityksessä, jolla on vakaat asi-
akkaat jotka arvostavat tuotteidemme 
laatua. Lisäksi juureni ovat sähköme-
kaanisissa tuotteissa. 

Håkan: – Elpress on erittäin hieno yritys 
joka kuuluu vahvaan konserniin. Täällä 
on suuri tekninen osaaminen ja haus-
ka tuotealue jota voidaan kehittää vielä 
enemmän.  Edellinen kauteni Elpressillä 
oli aivan liian lyhyt, ja olemme nyt kiin-
nostavan kasvuhaasteen edessä, ja sillä 
matkalla haluan mielelläni olla mukana 
ja osallistua tiedoillani ja kokemuksellani. 

Minkä sanoisitte olevan suurin ero 
aloitettaessa uudella työpaikalla ja 

palattaessa työpai-
kalle jossa on ollut 
aiemmin?   
Håkan: – Kun yritys-
kulttuuri on tuttu 
pääsee selvästi no-
peammin vauhtiin.  
Vaikka uusia työnteki-
jöitä on palkattu  sen jäl-
keen kun lopetin, on hienoa 
astua organisaatioon jossa on 
valmiiksi työstetty yhteysverkosto. Ylei-
sesti tapahtuu vähemmän yllätyksiä,  
koska  olet henkisesti paremmin valmis-
tautunut. 

Christian: – Tämä on paras tapa vaihtaa 
työtä! Tiedän mitä voin odottaa Elpres-
siltä, ja he tietävät mitä voivat odottaa 
minulta. Joitain hallinnollisia muutok-
sia lukuun ottamatta minua ei tarvin-
nut  opastaa tällä kertaa. Itse asiassa  
on melko mukava tuntea sosiaalinen 
sisäinen perusta ja tietää, miten orga-
nisaatio on rakennettu ja toimii ensim-
mäisestä päivästä lähtien.

Mihin rooleihin olette 
astuneet Elpressillä?

Christian: – Hyväksyin koko-
naan uuden työn liiketoiminnan 

kehityspäällikkönä / KAM:na, mutta 
itse asiassa aloitettuani maaliskuun 
ensimmäisenä päivänä, olen astunut ai-
kaisemman päällikköni rooliin kaikkien 
neljän segmentin sekä Saksan liiketoi-
minnan johtajana. Jännittävä haaste 
vähiten sanottuna!

Håkan: – Palaan vastaavanlaiseen toi-
meen joka minulla oli lopettaessani 
Elpressillä 2012. Siihen sisältyy pohjois-
maiden ja baltian maiden liikealue- ja 
myyntivastuu. Ole mukana vetämässä  
Elpressin liikettä, yritystä johon luotan, 
ja joka ottaa ison vastuun tuotteista joi-
ta toimitamme markkinoille.

M

Håkan Pettersson ja Christian Alexandersson ovat yhtä mieltä.  
Muutaman vuoden jälkeen toisissa tehtävissä ja yrityksis-
sä, tuntuu oikealta palata Elpressille. 

Christian Alexandersson

Håkan Pettersson


