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RÖRKABELSKOR KRFS
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FRAM TILL IDAG HAR VI FRÄMST FÖLJT MED VÅRA EUROPEISKA 
KUNDER TILL INDIEN, NU ÄR VI REDO ATT UTVECKLA DEN INDISKA 

MARKNADEN OCH HITTA NYA KUNDER DÄR.
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Elpress rörkabelskor KRFS
– med extra smala plattor

 för mångtrådig och fåtrådig Cu-ledare klass 2-6
 anpassad för trånga utrymmen
 enkel att montera via förskruvning
 möjliggör förmontage
 Cu 99,95%, förtenta Cu/Sn
 inspektionshål
 produkterna är med Elpress verktyg testade enligt  

 IEC 61238:1
 kompatibelt med Elpress  KRF- pressystem

Elpress KRFS-serie är en ny serie rörkabelskor med extra smala 
plattor och finns i areaområdet 50-300 mm². Plattan har samma 
bredd som rörets diameter, vilket gör det möjligt att förmontera 
kabelskon till exempel vid montage genom förskruvningar. 

Kabelskor med smalare platta kan krävas vid 
anslutning av vissa komponenter t ex brytare.

Elpress standard KRF-kabelsko, KRFN med något smalare platta, och den nya 
KRFS med extra smal platta.

PRODUKTNYHET
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El-nr NO: 2019656

V611 
– KIT MED 100 ST C89

Hydrauliskt handverktyg med back 
TBC4-C8-9 samt 100 st C89

Handverktyg med 6 tons presskraft. 

V611 kontaktpressar:
– Cu-förbindningar typ 

    KRF/KSF 10-150 mm2

– Al-förbindningar 16-25 mm2

– C-hylsor 6/6-50/50 mm2

Data:

 snabbmatning fram till backingrepp

     ger kortare presscykler

 vikt 2,5 kg

 dimensioner 425 x 115 x 53 mm

 presskraft 60 kN (6 ton)

V611

TBC4-C8-9
Pressback för att pressa
avgreningshylsa C89 och C4.

Den patenterade avgreningshylsan 
C89 används för skarvning och 
avgrening av fåtrådig Cu-ledare vid 
jordning samt åskledarinstallationer. 
Speciellt användbar för jordning i 
mark. 

C89 har ett unikt arbetsområde 
mellan 50 - 100 mm2, beroende 
på summan av de två ledarnas 
tvärsnittsareor. 

C89

Möjliga kombinationer: 

Kombination                     Sum. area, mm2

(Ledare 1/Ledare 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

* Endast för sidomatning

KAMPANJERBJUDANDE

– kontakta din lokala distributör eller Elpress representant

FÖR MER INFORMATION
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Från första maj finns Elpress på plats i Indien med en ny Country Manager. 
– Det vi såg i Kina för tio år sedan ser vi i Indien idag, menar Christian Alexandersson, Elpress affärsområdes-
chef Globala segment. Indiens BNP väntas växa med ca 8 % kommande år och det gör marknaden intressant.

INDIEN ÄR DET NYA KINA     

et interna kvalitetsarbetet 
Q-lyftet syftar till kvalitet i ab-
solut framkant. 

– Det gäller att får syn på var i kedjan 
vi har en förbättringspotential och det 
gör vi genom en grundlig processanalys 
där alla medarbetare är delaktiga. Alla 
är jätteviktiga kuggar i hjulet och målet 
är att identifiera svaga punkter och hit-
ta fel innan de uppträder, menar Tobias. 

Internutbildning för all personal samt 
en ny mätmaskin har på kort tid myn-
nat ut i en ökad riskmedvetenhet och 
goda mätbara resultat. 

– Utifrån synpunkter från våra kunder 
och medarbetarnas kännedom inom sina 
respektive områden har vi ställt oss själva 
frågor som: Hur stor är risken att ett fel 
inträffar? Hur ofta kan det inträffa? Har vi 
att göra med en låg risk eller en hög? Vad 
har vi för rutiner om vi upptäcker ett fel? 
Varför inträffade felet? berättar Tobias. 

– Vi jobbar sedan 2004 systematiskt 
med våra viktiga miljömål och alla med-
arbetare har utbildats. Energikartlägg-
ningen har redan resulterat i minskad 
el- och vattenförbrukning och vi arbetar 
aktivt med att byta ut befintliga kemi-
kalier mot de som ger mindre påverkan 

på miljön utan att tumma på kvaliteten 
på våra produkter, säger Tobias. 

Dessutom läggs stor vikt vid källsor-
tering av alla fraktioner och hur det sor-
teras, hittills har vi reducerat det med 
85 % och målet är 0 ton industriavfall 
innan utgången av 2020.  

– Miljöfrågor är en affärsförutsätt-
ning idag och Elpress ledning har ett 

stort engagemang i arbetet. Alla mäte-
tal följs upp månadsvis och nya hand-
lingssätt och handlingsplaner imple-
menteras systematiskt. Allt tyder på att 
vi överträffar våra mål i år, konstaterar 
Tobias. 

Elpress är certifierad enligt de 
nya utgåvorna ISO9001:2015 och 
ISO14001:2015.

D

Tobias Norlin är ansvarig för kvalitets- och miljöorganisationen på Elpress och han sätter ribban högt. 
– Vi strävar såklart efter att inte göra några fel alls, konstaterar han. 

Vässat kvalitets- och miljöarbete 

Potentialen i Indien är stor, men 
vi måste finnas på plats för att 
vara med på det här tåget, me-

nar Elpress affärsutvecklingschef Chris-
tian Alexandersson. 

I november åkte han till New Delhi 
för att tillsätta en nyinrättad tjänst som 
Country Manager för Indien.  

– Det är en roll som rymmer support 
mot våra befintliga kunder men målsätt-
ningen är såklart att öka försäljningen 
inom alla segment i Indien, fortsätter 
Christian. 

Bland de intervjuade visade det sig 
snart finnas en given kandidat för 
tjänsten. 

– Sumit Sharma är teknisk ingenjör 
med inriktning på försäljning. Han har ti-
digare arbetat i liknande roller för utländ-
ska företag och kommer att ha sin bas i 
Business Sweden’s lokaler i New Delhi. 

Främst vänder sig Elpress till europeis-
ka bolag som är verksamma i Indien och 
Sumit Sharma kommer att tillbringa en 
hel del tid på resande fot. 

– Fram till idag har vi främst följt med 
våra europeiska kunder till Indien, nu är 
vi redo att utveckla den indiska markna-
den och hitta nya kunder där. Det ska bli 
spännande att se vad satsningen på en 
Country Manager innebär på sikt. Faller 
det väl ut är det inte omöjligt att Elpress 

på det här sättet kan öka sin representa-
tion i fler länder, konstaterar Christian. 

Pågående uppmätning av pressback till 1300-systemet. Med vår mätmaskin kan vi säkerställa

kvalitén på mätprocessen genom färdiga mätprogram och ställblad för uppspänning av detaljer.

Kontaktuppgifter:
Sumit Sharma
Tel.+91 99991 67300

sumit.sharma@elpress.in
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När ABB under våren vann upphandlingen för renoveringen av norska vattenkraftver-
ket Nore I hade John-Hugo Pedersen – säljare på Elpress – nyfiket följt processen sedan 
sommaren 2017. 
– Norska Statkraft har flera vattenkraftverk i behov av renovering så det är klart att 
det är intressant att vara med från start i ett sånt här projekt, menar han. 

Säker vattenkraftproduktion
i framtiden

åga priser på energimarknaden 
gjorde att Statkraft fann reno-
vering av vattenkraftverk vara 

ett bättre alternativ än att bygga nya 
kraftverk. Konkret handlar det vid Nore 
I om att byta ut högspänningskablarna 
som går mellan åtta generatorer till alla 
kraftstationstransformatorerna. Ett ar-
bete för fem till tio man under ett års tid 
och renoveringen omfattar framför allt 
elektriska och mekaniska komponenter.

Efter upphandlingen på drygt sex må-
nader stod det klart att ABB – i hård kon-
kurrens –  kammat hem uppdraget. 

– Tillsammans med vår samarbets-
partner el-teknikgrossisten Elektroskan-
dia har vi under upphandlingsperioden 
träffat ABB ett antal gånger och pekat på 
fördelarna med kontaktpressning med 
System Elpress i den här typen av pro-
jekt, berättar John-Hugo Pedersen. 

Erling Pedersen som är säljare på Elek-
troskandia är glad att ABB till slut valde 
kontaktpressning och aluminiumför-
bindningen AKK800-1-16 från Elpress. 

– ABB är en stor kund till oss så det var 

ganska naturligt att de valde Elektroskan-
dia som leverantör för projektet. För dem 
stod valet mellan skruvkabelsko – där för-
bindningen skruvas – eller kabelsko där 
förbindningen kontaktpressas. Vi har till-
handahållit Elpress produkter i över fyrtio 
år och jag känner mig trygg med att ABB 
med Elpress sortiment får en säker lös-
ning av hög kvalitet, menar han. 

I projekteringsfasen var det Torbjørn 
Vadder, projektledare på ABB, som an-
svarade för värderingen av de olika alter-
nativen. 

– Vi gjorde en sammanvägning av 
olika komponenter, det handlar till ex-
empel om kvalitet, pris och montagetid, 
men även hur dimensionen på kabel-
skorna passar med annat material. Att 
skruva förbindningar går lite fortare och 
ställer mindre krav på utrustningen men 
i slutändan valde vi ändå att gå vidare 
med Elpress. Vi har jobbat med Elpress 
sortiment tidigare och vi uppskattar att 
John-Hugo Pedersen kommer hit och 
utbildar våra montörer, menar Torbjørn 
Vadder. 

– Dessutom erbjuder Elpress en smi-
dig lösning där vi kan hyra verktygen un-
der tiden vi arbetar med Nore I. På så vis 
får vi en lika kvalitativ som prisvärd lös-
ning, tillägger han. 

Arbetet drar igång innan sommaren 
och beräknas ta ett år. 

Vi har tillhandahållit 
Elpress produkter 
i över fyrtio år och 

jag känner mig trygg 
med att ABB med 

Elpress sortiment får 
en säker lösning av 

hög kvalitet
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EGET LAGER KLART FÖR ELPRESS I USA
ELPRESS LAGERCHEF, Mathias Pallin och Pernilla Andersson, lagerarbe-

tare, åkte under en vecka i höstas till USA med destination Chicago. 
Syftet med resan var att hjälpa till med uppstarten av Elpress lager i 
Sturtevant, Wisconsin, samt kontoret i Chicago.

Det blev en väldigt intensiv, men också lärorik vecka då mycket 
skulle hinnas med. Att börja från noll med att bygga ett lager skul-
le visa sig vara ett större projekt än vi trodde innan vi begav oss 
över Atlanten. Med jobb från tidig morgon till sen kväll så började 
det dock sakta ta form. Lagerhyllor märktes upp, artiklar ställdes 
på sin plats innan systemen till slut startades upp för utleverans.

Att Elpress etablerar sig i USA är otroligt roligt. En spännande 
marknad med viktiga kunder för Elpress. Det har varit efterfrågat 

länge och vi är äntligen igång, säger Mathias Pallin.

Ny robot ger ökad kapacitet
VI framtidssäkrar vår extruderingscell för bimetallämnen.

Roboten vi haft sedan 2002 i extruderingscellen byts nu ut till en 
ABB-robot, där vi i minst 10-15 år framåt lätt kan få tag på reservde-
lar och kunniga samarbetspartners vid service eller när fel uppstår. 
Vi sänker dessutom cykeltiden med 2 sekunder vilket kan tyckas lite, 
men detta innebär en ökad kapacitet med över 15%.

Ultraljudstvätten ytterligare ett steg i 
Kvalitetslyftet
VI har inom ramen för ”Kvalitetslyftet” installerat en komponenttvätt för att 
förbättra komponenternas renhet inför montering av våra hydraulverktyg. 
Detta gör vi för att ytterligare försäkra oss om att nya verktyg fungerar pro-
blemfritt när de når kunden.

Den arbetar i tre steg. I steg ett, ”vibrerar” föroreningar loss från detaljen 
med hjälp av högfrekvent ultraljud, rengöringsmedel och varmt vatten. I steg 2 
sköljs detaljerna i varmt vatten och rostskyddsmedel. Slutligen i steg 3 torkas 
detaljerna snabbt med varmluft så att de inte hinner korrodera innan de mon-
teras eller förpackas.

Fortsatt utbildning av distributörer
ELPRESS har under hösten haft besök av flera distributörer för att ge 
dem en introduktion och utbildning av System Elpress.

Senaste besöket var Unitronic, Elpress partner i Tyskland. Bil-
den visar ett praktiskt prov i Elpress laboratorium där Elpress 
Sven Behring visar Unitronics Jan Niegengerd och Thomas Hof-
fäller hur en kontaktpressning ska göras med Elpress verktyg. 
Detta ingår som ett moment i Elpress Academy för Authorized 
Partners enligt Elpress Cooperation Model.

Ulrica Byström framför den nya ultraljudstvätten.
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MÄSSOR I VÅR
Vi vill gärna ha ett besök från just dig till vår monter på någon

av alla de mässor där vi ställer ut i vår. Välkommen!

AWEA Windpower
7-10 Maj, Chicago, USA
Monter nr: 2123
WINDPOWER är platsen för att knyta 
kontakter med alla de stora aktörerna 
inom USA: s vindkraftindustri på ett 
och samma ställe under en vecka. 

Eliaden
29-31 Maj, Lillestrom, Norge
Monter nr: C01-18
På ELIADEN finns utställare från 
energi, industri och elinstallation; alla 
fackområden inom elindustrin. Besök 
även du Eliaden - platsen för morgon-
dagens leverantörer och lösningar!

EBR Metod- 
och maskindagar
22-25 Maj, Falun
Område kabelteknik
EBR Metod- och maskindagar är ett 
unikt branschevenemang för elnäts-
företagen där både nya och beprövade 
metoder, maskiner, verktyg och material 
visas upp utomhus på åtta visnings-
stationer.

El & Teknik 
15-17 Maj, Odense, Danmark
Monter nr: 3000
EL & TEKNIK är Danmarks största 
elfackmässa med upp till 200 utstäl-
lare och 8 000 besökare. Mässans 
utställare bjuder in till tre dagar fyllda 
med produktnyheter, nya lösningar, 
nätverkande och social samverkan med 
såväl nya som gamla bekantskaper 
inom branschen. 

CWIEME
19-21 Juni Berlin, Tyskland
Monter nr: 11A46
CWIEME Berlin är den ledande mässan 
för tillverkare av lindningsledare, CTC, 
elmotorer och transformatorer. CWIEME 
Berlin samlar ingenjörer och inköpsper-
sonal för att möta nya och befintliga 
leverantörer samt investera i nya och 
innovativa produkter och lösningar.

Northern Industry
23-24 Maj, Oulu, Finland
Monter nr: A2
NORTHERN INDUSTRY är norra Fin-
lands största och enda industrimäs-
san där tung industri och högtekno-
logiska företag träffas. 
Mässan samlar 5000 yrkesverksamma 
inom gruv-, stål- och skogsindustrin, 
energisektorn, kemisk industri samt 
tjänsteleverantörer.
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TÄVLING

Svara rätt på våra 3 frågor så har du chansen att vinna en ståltermos med
2 tillhörande termosmuggar. Vi lottar ut 3 set bland de rätta svaren.

Skicka eller faxa ditt svar senast 16/5 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 21/5. Ev vinstskatt betalas av vinnaren.

FRÅGOR
1. Vart ligger Elpress lager i USA?
1. Sturtevant, Wisconsin
X. Brainerd, Minnesota
2. Marshalltown, Iowa

2. Vad heter Elpress interna kvalitetsarbete?
1. K-lyftet
X. Q-lyftet
2. V-lyftet

3. Vad heter Elpress nya medarbetare i Indien?
1. Sumit Sharma
X. Jai Sharma
2. Sharik Sharma

ANDRA GÅNGEN GILLT

arför återvänder man till ett före-
tag man en gång valt att lämna?
Christian: – Det handlar såklart 

om flera saker. Dels erbjuder Elpress 
spännande utvecklingsmöjligheter för 
mig personligen, dels ger de tydliga till-
växtmålen ett driv framåt som genomsy-
rar hela verksamheten. Med en stark po-
sition på världsmarknaden är det tryggt 
att arbeta för ett stabilt bolag med stabi-
la kunder som värdesätter kvalitet i våra 
produkter. Dessutom har jag mina rötter 
i elektromekansiska produkter. 

Håkan: – Elpress är ett väldigt fint bolag 
som ingår i en stark koncern. Här finns 
ett stort tekniskt kunnande och ett ro-
ligt produktområde som går att utveckla 
ännu mer. Min förra sejour inom Elpress 
var alldeles för kort och vi står nu inför 
en intressant utmaning med tillväxt och 
den resan vill jag gärna vara med på och 
bidra med min kunskap och erfarenhet. 

Vilken skulle ni säga är den största 
skillnaden mellan att börja på ett nytt 
jobb och att komma tillbaka till en 

arbetsplats där man 
varit tidigare? 
Håkan: – När man 
är bekant med 
företagskulturen 
kommer man helt 
klart i gång snab-
bare. Även om nya 
medarbetare an-
ställts sedan jag slu-
tade är det fint att kliva 
in i en organisation där man 
har ett upparbetat kontaktnät. Gene-
rellt blir det färre överraskningar, man 
är bättre mentalt förberedd. 

Christian: – Det här är bästa sättet att 
byta jobb! Jag vet vad jag kan förvänta 
mig av Elpress och de vet vad det kan 
förvänta sig av mig. Med undantag av 
några administrativa förändringar fanns 
det inte något större behov av introduk-
tion den här gången. Faktum är att det 
är ganska bekvämt med en social bas in-
ternt och att veta hur organisationen är 
uppbygg och fungerar från dag ett. 

Vilka roller har ni klivit in i 
på Elpress?

Christian: – Jag tackade ja till en 
helt ny tjänst som affärsutvecklings-
chef/KAM men faktum är att jag sedan 
den första mars klivit in i min tidigare 
chefs roll som affärsområdeschef för 
alla fyra segmenten samt Tyskland. En 
spännande utmaning minst sagt!

Håkan: – Jag återgår till en liknande 
tjänst som jag hade när jag slutade på 
Elpress 2012 med affärsområdes- och 
försäljningsansvar för Norden och de 
baltiska länderna. Jag är med och driver 
affären för Elpress, ett företag jag litar 
på och som tar stort ansvar för de pro-
dukter vi levererar till marknaden.

V

Håkan Pettersson och Christian Alexandersson är överens. Efter 
några år på andra befattningar och andra företag känns det helt rätt 
att återvända till Elpress. 

Christian Alexandersson

Håkan Pettersson


