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SIKRE FORBINDELSER

PVX611
Kundeanmeldelse
Kundeanmeldelse af Elpress'
presseværktøj PVX611 foretaget
af Siemens Energy Austria GmbH.
SIEMENS ENERGYS medarbejdere har et
stykke tid afprøvet og anvendt Elpress'
presseværktøj PVX611, og de kan absolut
godkende værktøjet. Værktøjets kompakte
konstruktion og lave vægt letter arbejdet,
hvor pladsen er trang. Hvor man tidligere
anvendte pressehovedet V1300, anvender
man nu det ergonomisk tilpassede presseværktøj PVX611. Det smidige pressehoved
gør det let at udføre en presning af flere
parallelt liggende samlemuffer tæt mod
hinanden. Værktøjet har et display, som gør,
at brugeren har god kontrol med overvågningen af presningen og kan aflæse værktøjets status. Alt i alt en kompakt og praktisk
enhed, synes de.

PVX611
Afprøvet og certificeret batteridrevet
presseværktøj til kontaktpresning af
Cu-forbindelser af typen KRF/KSF 10-150
mm², Al-forbindelser 16-25 mm² (-35
massiv), C-muffer 6/6-50/50 mm².

El-nummer: 2997208230
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PÅ TRODS AF den igangværende pandemi har Elpress et godt år bag sig, og der
foretages store investeringer i 2021.
– Elpress' produkter indgår ofte som
nøglekomponenter i arbejdet med at
udvikle mere bæredygtige løsninger på
markedet, siger direktør Mattias Östman.
Inden for visse maskingrupper vil produktionen blive fordoblet inden årsskiftet.
– For at opfylde efterspørgslen på vores
produkter investerer vi cirka 50 millioner
kroner i udvidelser og nye maskiner,
fortæller Mattias Östman.
– Vi udvider med i alt 1.500 m2, dels for
at få plads til et nyt fortinningsanlæg –
det vil sige en ny overfladebehandling –
dels for at få øget kapacitet og plads med
nye maskiner til bearbejdning af vores
produkter, fortsætter han.
Selvfølgelig har det forgangne år også
påvirket Elpress.
– Frem for alt ser vi i dag, hvordan fragtog materialeomkostninger samt inflationstakten stiger, og det er vel en følge af
pandemien. Samtidig havde vi et virkelig
godt år i 2020. Vi oplevede resultatet af
flere vellykkede markedssatsninger og
kan konstatere et vinderkoncept i egne
virksomheder, som henvender sig til
udvalgte segmenter på forskellige kontinenter. Sikre forbindelser er et stærkt
tilbud, da de udgør et kritisk produkt i
kundens applikation. Vi giver brugerne
tryghed i form af System Elpress med
kabelsko af høj kvalitet, certificeret
værktøj, uddannelse og eftersalgsservice, siger Mattias Östman.
I den grønne omstilling kan
Elpress tilbyde både nøglekomponenter og teknisk
ekspertise, ikke mindst
inden for vindkraft
og elektrificering af
tunge køretøjer.
– Internt har vi
længe haft
et tydeligt
fokus på at
holde
hus

med ressourcer som el og vand. Især
de seneste fem år har vi gang på gang
overgået vores egne forventninger til,
hvad vi kan udrette med relativt enkle
foranstaltninger, fortæller Mattias.
I dette nummer af Elpress News kan du
både læse om, hvordan certificering, i
henhold til den internationale miljøledelsesstandard ISO 14001, anvendes som
et værktøj til at nå vores egne interne
miljømål, og hvordan Elpress satser på
bæredygtig sundhed for vores personale.
– Pandemien har tvunget os til at tænke
over vores rejseaktivitet, og selv om vi
glæder os meget til snart at kunne besøge vores kunder igen, så har jeg svært
ved at tro, at vi igen kommer til at rejse i
samme omfang som før covid-19. I dag
har vi digitale løsninger, som vil kunne
hjælpe os i omstillingen til bæredygtig
energi, det er jeg overbevist om. Og
jeg er glad og stolt over, at Elpress er
en partner, man kan regne med, når
det gælder de tekniske løsninger, som
skal hjælpe os med at nå de opstillede
klimamål, siger Mattias Östman.

Foto: Marlene Nilsson, Lavenlay
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PowerCon fokuserer på
grøn omstilling
PowerCon er en dansk ingeniørvirksomhed med højt specialiseret viden indenfor elektrisk energikonvertering, og især udvikling samt produktion af elektriske konvertersystemer i megawatt-størrelsen. Historisk set udspringer PowerCon af den danske vindindustri, hvor de første opgaver
bestod af produktion af testsystemer og alsidige udviklingsopgaver for større danske vindkunder.
VINDINDUSTRIEN har fortsat
stor betydning for PowerCon,
senest med spændende udviklingsprojekter af frekvensomformere, som anvendes til
test af nye offshore-møller.
Siden 2015 har PowerCon
dog også beskæftiget sig med
udvikling og egenproduktion
af landstrømsløsninger til den
maritime industri. Landstrøm
er betegnelsen, der anvendes,
når havne leverer grøn energi
til skibe, således at de kan
slukke deres motor. Med den
store fokus på grøn omstilling
er markedet for landstrømsløsninger i rivende udvikling, og
PowerCon har haft stor succes
med at levere både små og
store anlæg i ind- og udland. I
2020 leverede PowerCon eksempelvis Europas to største
landstrømsanlæg, som blev
installeret i henholdsvis Bergen
og Rostock.

– Vi har anvendt Elpress
presseværktøj i efterhånden 7-8
år her på PowerCon. Grunden
til, vi bruger Elpress, er at vi er
sikre på, at hver presning er
optimal. I vores systemer kører
vi med meget stor effekt, så det
vil hurtigt gå galt, hvis vi havde
nogle kabelsko der ikke var
presset ordenligt. Derudover er
der også god support, hvis man
har spørgsmål til andre typer af
kabelsko, og hvordan de er lavet,
samt hvad de kan bruges til, siger
Alex Patrick Vernersen, Automationsteknolog hos PowerCon.
Powercon anvender Elpress
kobber- og aluminiumforbindelser samt tilhørende presseværktøjer. At Elpress både
producerer og udvikler sine
produkter, er en stor fordel,
mener de; det gør, at det er
noget nemmere at komme til at
snakke med folk der ved noget

om produktet, siger de. Tæt
kontakt til producenten er også
en fordel, når man sidder og
designer nye løsninger.
Elpress KRF-forbindelser er et
af de produkter, som PowerCon
bruger. Forbindelserne har et
mærknings-system, der viser
kabelområdet og bakkenummeret på kabelskoen for at sikre,
at den korrekte forbindelse
er brugt til kablet, og at den
korrekte bakke er blevet brugt
til kontaktpresningen.
– Det er meget nemt at finde
ud af, hvilket gør, at folk med
kun lidt oplæring kan anvende
systemet uden at lave fejl.
Sikkerheden for brugeren, og
opfyldelse af kvalitetskravene
til værktøjerne, er vigtigt for
PowerCon.
– Vi anvender os af tilbuddet
om servicering og kalibrering
af presseværktøjerne, vi har i

produktionen, så vi ikke oplever
produktionsstop, og undgår, at vi
ellers ville have flere værktøj, der
fejler på samme tid. Vi har også
brugt Elpress’ udlejning nogle
gange; vi synes det fungerer
super fint, og der er god service.
For at opnå en korrekt installation kræves testede og certificerede produkter, service og
vedligeholdelse af værktøj samt
en kyndig og uddannet operatør.
Elpress har ved flere lejligheder
besøgt PowerCons produktion
for at holde træning/workshops i
System Elpress, hvilket har været
meget værdsat og givende for
både Elpress og PowerCon. Den
tekniske rådgivning og adgang
til certificeringer og godkendte
tests er en af hovedårsagerne
til, at PowerCon bruger Elpress.
Det er meget vigtigt, at de,
som kunde, mener, at hjælp er
tilgængelig.
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RPL1800-serien
– sortimentskasse med systemløsning

RPL1800 er en professionel og komplet sortimentskasse til elektrikere, som vil have styr på sagerne. Systemløsning til opbevaring
af værktøj og endemuffer, som anvendes i det daglige arbejde.
Æsken er fremstillet af brudsikker plast med sider af polypropylen
og låg af polykarbonat. Praktisk og sikkert udformet, så den kan
stables, og med udtagelige indsatser, perfekt til nem påfyldning
af forbindelser. Håndtag og lukkeanordning er helt integrerede i
designet og gør den derfor meget nem at håndtere.

PRODUK
Digitalt
certifikat

Ny blisteremballage til alle vores håndtænger.
På blisteremballagen til værktøjet er der nu en QR-kode, som du scanner for at gå
direkte til Elpress' hjemmeside, hvor du kan downloade dit digitale certifikat.
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RPL1800-PEB0116H

RPL1800-PEB0116S

El-nr.: 2997101049

El-nr.: 2997101036

• Presseareal: 0,14-16 mm²/AWG 26-6
• Selvjusterende mekanisme
• Optimal til applikationer,
hvor pladsen er trang
• Det tilhørende værktøjscertifikat kan
downloades digitalt.

• Presseareal: 0,14-16 mm²/AWG 26-6
• Selvjusterende mekanisme
• Optimal til applikationer,
hvor pladsen er trang
• Det tilhørende værktøjscertifikat kan
downloades digitalt.

Sortimentskasse til professionel brug, som indeholder 1800
isolerede terminalrør, afisolerings- og klippeværktøjet SCT001
og presseværktøjet PEB0116H.

Pressegeometri:

Sortimentskasse til professionel brug, som indeholder 1800
isolerede terminalrør, afisolerings- og klippeværktøjet SCT001 og
presseværktøjet PEB0116S.

Pressegeometri:

KTNYHEDER
PKL54C

– ergonomisk elektrisk kabelsaks
af høj kvalitet
EGENSKABER:
• Elektrisk kabelsaks til kobber- og aluminiumkabler
• Ikke beregnet til klipning af stål
• Maks. klippediameter 54 mm
• Værktøjet udfører ved klipning en bevægelse, der danner en optimal snitflade
• Indbygget sikring til overspændingsbeskyttelse
• CE-mærket
• Leveres i kuffert, med 18V Li-Ion-batteri og oplader
TEKNISKE DATA FOR PKL54C:

El-nr.: 2997101094
Batterispænding
Batterikapacitet
Opladningstid
Vægt inkl. batteri
Mål		

18 V
5 Ah, Li-Ion
ca. 45 min.
3,6 kg
338 x 120 x 220 mm

VIL DU VIDE MERE OM
VORES PRODUKTER?

KUNDESUPPORT
salg@elpress.dk
+45 86 81 61 11
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PRODUKTNYHEDER
Nye kataloger
fra Elpress
Du kan bladre i det digitale
katalog eller bestille et trykt eksemplar på vores hjemmeside.

Engelsk

E-learning
– er nu tilgængelig på svensk og engelsk

Elpress Web Academy er et nyt koncept fra Elpress, hvor vi leverer online-undervisning i kontaktpresningsteknik. Det betyder for dig som kursusdeltager,
at du kan gennemføre kurset i dit eget tempo og i det studiemiljø, du ønsker.
Præcis som ved vores fysiske uddannelser modtager man et certifikat, når
man har gennemført.
Se bagsiden af dette nummer af Elpress News for yderligere informationer.
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Renewable Energy

Vehicle

SE DEN NYE
VIDEO OM
KNÆKBOLT
KABELSKO

(formonteret bolt)

Tyskland /GLOBAL STATUS

Billede taget inden pandemien,
da vi stadig alle sammen var på
kontoret. Fra venstre Ludger Lingen,
Kai Grundei, Katja Zagers, Markus
Drissen, Klaus Krumscheid og
Christian Alexandersson.

Positiv udvikling for Elpress i Tyskland
I det nordvestlige Tyskland, ikke langt fra Düsseldorf, ligger den smukke by Viersen med omkring
80.000 indbyggere. Her har Elpress sin tyske base, et marked, som i de seneste to år har oplevet
en positiv udvikling.
– VI er fem ansatte på vores
nyrenoverede kontor i Tyskland,
og vi henvender os til et centraleuropæisk marked, som for 65
procents vedkommende består
af segmentkunder, fortæller
Klaus Krumscheid.
I snart otte år har han haft
ansvaret for salget i Sydtyskland, Østrig og Schweiz, og han
konstaterer, at det har været
otte gode år for Elpress.
– Vi sælger løsninger af så høj
kvalitet, at vores kunder kan
sove trygt om natten. Vi har løsninger til alle kundens problemer, og har vi ikke en løsning,
udvikler vi den gerne sammen
med kunden, fortsætter han.
I et centraleuropæisk perspektiv
er Elpress langt fra den største
aktør på markedet.
– Men med vores System Elpress, vores korte leveringstider
og hurtige kommunikationsveje
er vi selvfølgelig en interessant

samarbejdspartner for enhver
innovativ og kvalitetsbevidst
virksomhed i denne region,
mener Klaus Krumscheid.
Ludger Lingen, som er ansvarlig
for salget i Nordtyskland, er
enig.
– Vores udfordring består i
princippet næsten aldrig i at
fastholde eksisterende kunder.
De forstår fordelene ved Elpress
fra dag et; derimod forsøger vi
at være kreative i arbejdet med
at nå ud til nye kunder. Under
de nuværende forudsætninger
med Covid-19 har vi udviklet
nye digitale løsninger for at nå
ud til markedet, fortæller han.
Selv havde han kun nået at
arbejde et halvt år hos Elpress,
før rejserestriktionerne flyttede
hans vigtige kundemøder til
skærmen og hjemmekontoret.
– Alligevel synes jeg, det har været et godt år. Da jeg er ret ny i
organisationen, har jeg sat pris

på den del af arbejdet, som er
at lære Elpress' virksomhedskultur at kende og finde min egen
rolle i organisationen. Jeg sætter
virkelig stor pris på det åbne og
venlige samtaleklima i Elpress
og på tilliden til min professionalitet, når det drejer sig om at
træffe egne beslutninger inden
for rammerne af min opgave. Vi
er et rigtig godt hold i Tyskland,
og vi har vældig god støtte fra
vores medarbejdere i Sverige,
synes han.
Katja Zagers, som tager sig af
kundeservice og bogføring på
kontoret, blev ansat i Elpress i
Tyskland så sent som i juli 2020.
– Midt i den igangværende
pandemi blev jeg tilbudt fastansættelse hos Elpress. Samtidig
med at folk bliver ramt af en
bølge af opsigelser og orlover
i kølvandet på pandemien, ansætter Elpress. Det siger noget
om virksomhedens stabilitet,
konstaterer hun.

– Jeg har mange års erfaring
inden for denne form for
arbejde, både som freelancer
og som fastansat i forskellige
virksomheder, og jeg har aldrig
været ude for så få returvarer
og klager fra kunderne. Det
bidrager videre til, at vi på kontoret er stolte over det arbejde,
vi gør, hvilket igen fører til, at
vi altid gør vores yderste for at
opfylde kundernes forventninger, forklarer hun.
Lige nu ser alle medarbejdere
på kontoret med spænding,
frem til, hvordan Elpress bliver
modtaget af en ny kategori af
kunder, når grossistvirksomheden Fegime Deutschland begynder at markedsføre Elpress som
varemærke fra og med i år.
– Det betyder, at vi for første
gang på det tyske marked vil
nå ud til mindre industrivirksomheder, hvilket åbner op for
mange nye kunder i fremtiden,
forklarer Ludger Linger.
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Vi længes efter at møde
vores kunder
Det er klart, at det digitale møde med kunderne vanskeligt kan erstatte det fysiske. Men med de
givne forudsætninger har Elpress gjort sit yderste for at understøtte møder på afstand under den
igangværende pandemi.
ANDERS SVENSSON havde
blot nået at arbejde et år hos
Elpress, da pandemien kom og
ændrede hans arbejdsopgaver grundlæggende. Som Key
Account Manager for segmentet
Vehicle var det i begyndelsen
svært at forestille sig at mødes
med kunden på andre måder
end fysisk.
– Det første halve år var drøjt.
Vi oplevede forståeligt nok
en kraftig forøgelse af mails
og digitale møder, men først
i efteråret nåede vi et punkt,
hvor vi begyndte at forlige os
med, at denne måde at mødes
på måske var det nye normale,
konstaterer Anders Svensson.
Med den indsigt fulgte en
interessant udfordring. Hvorfor
gøre noget godt, som kan gøres
endnu bedre?

– Det første halve år var drøjt. Vi
oplevede forståeligt nok en kraftig
forøgelse af mails og digitale møder, men først i efteråret nåede vi et
punkt, hvor vi begyndte at forlige os
med, at denne måde at mødes på
måske var det nye normale.
– Jeg blev virkelig slået af, hvor
store kompetencer vi har
internt, og af vores positive indstilling til udvikling, da vi på et
tidligt tidspunkt påbegyndte en
uddannelsesfase for at stå vel
rustede digitalt på markedet, så
snart kunderne var parate til at
møde os der, fortæller Anders.
Det ene webinar efter det andet
om forskellige temaer har siden
afløst hinanden, og antallet af
lyttere er stadigt stigende.
– På tværs af vigende tal for

hed frem for alt andet, hvilket
har betydet, at visse processer
under pandemien ganske
enkelt har taget lidt længere tid.
Eksempelvis har vi udviklet
videouddannelser i flere trin
samt interim-uddannelser
online, som indtil videre har erstattet fysiske uddannelser ude
hos kunderne, siger Michael
Flaaten.

Et billede fra før covid med Key Account Manager Michael Flaaten
sammen med Country Manager Elpress India Sumit Sharma.
segmentet Vehicles opleves en
spændende tendens inden for
elektrificering af tunge køretøjer, som om nogle år vil slå kraftigt igennem på markedet. På
denne front har Elpress, trods
pandemien, fortsat kunnet støtte kunderne i udviklingsarbejdet
på prototypestadiet, siger han.

ringer i elnettet gik delvis i stå
i 2020 på grund af skrappe
forholdsregler mod pandemien
såsom nedlukninger i mange
lande. Historisk set øges investeringerne i elnettet med 5-6%
pr. år, men i 2020 kom der et
hak i kurven, idet det globale
elforbrug faktisk faldt med 2%.

Også inden for segmentet Electrical Machines har pandemien
været med til at ændre virksomhedens fremtidsudsigter.
Virksomhedens Key Account
Manager for Electrical Machines
hedder Michael Flaaten, og
han indleder med et sigende
eksempel:
– Kunderne i segmentet leverer
kritiske nøglekomponenter til
opbygningen af det globale
elnet. Men de globale investe-

Dette har påvirket mange af vores kunders aktiviteter i årets løb,
men det underliggende behov
forsvinder ikke, men skubbes i
stedet tidsmæssigt fremad.
Med hensyn til segmentet Electrical Machines oplever
Michael, at det har været en
udfordring både at knytte nye
kontakter og at omstille til digitale uddannelser for eksisterende kunder.
– Vi sætter kvalitet og sikker-

Christian Alexandersson, som
er leder af Elpresskoncernens
globale segment, konstaterer,
at hans team, som både Anders
Svensson og Michael Flaaten
indgår i, er lykkedes med at
holde sammen på resultat og
salg på en god måde.
– Det er klart, at det har været
hårdt at stille om fra fysiske
kundemøder til digitale. At
mødes på afstand har fungeret
relativt godt for eksisterende
kunder, men på trods af nye
værktøjer som for eksempel
LinkedIn Sales Navigator er det
sværere at nå ud til nye kunder
med vores tilbud, siger han.
Samtidig er han klar over, at
konkurrenter på markedet i
samme periode har befundet
sig i samme situation.
– Faktum er, at Elpress i hele
denne periode både har
foretaget nye investeringer
i produktionen og ansat nyt
personale. Det siger en hel del
om, hvordan vi klarer pandemien. Desuden oplever jeg, at
vi holder vores motivation og
drive oppe internt. I dag – et år
senere – er vi stadig godt kørende. Men naturligvis længes
vi efter at kunne mødes med
vores kunder, siger Christian.
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INGEN SMITTESPREDNING TAKKET
VÆRE FOREBYGGENDE ARBEJDE
Takket være det forebyggende arbejde, som gøres i produktionen hos Elpress i Kramfors, er ingen
medarbejdere blevet smittet med Covid-19 på arbejdet.
– Jeg vil påstå, at vi har klaret os så godt i pandemien, fordi vores personale har taget situationen
alvorligt og fulgt restriktionerne fra dag et, siger produktionsleder Stefan Hopstadius.
INTERNT forstod man tidligt, at
en smittespredning i produktionen ville kunne få alvorlige konsekvenser for virksomheden.
– Vi var hurtige til at vedtage
forholdsregler for at mindske
smittespredningen. Dels bestilte
vi straks rengøring af toiletter
og bruserum, dels placerede
vi håndsprit ved tidsterminaler
med touchskærme, fortæller
Stefan.
En anden vigtig forholdsregel
var at låse yderdøre og porte.
– Alle chauffører, som kommer
hertil, skal ringe til varemodtagelsen, og al af- og pålæsning
sker nu professionelt udendørs.
De eneste besøgende, vi slipper
ind i vores lokaler, er planlagte
besøg af reparatører og servicepersonale, som er nødvendige
for at holde produktionen i
gang, siger Stefan Hopstadius.
Også kommunikationen har været vigtig, mener han. Så snart
de svenske sundhedsmyndigheder opdaterede restriktionerne,
blev informationen trykt og lagt
ud på frokostbordene.
– På et tidligt tidspunkt inddelte
vi personalet i mindre grupper
og talte om vigtigheden af god
håndhygiejne og af at blive
hjemme, hvis man oplever
symptomer på forkølelse.
Faktum er, at vi også har kørt
selvtests hjem til vores personale, hvis de havde svært ved at få
fat i dem, fortæller Stefan.
Personalet har taget situationen
alvorligt og er blevet hjemme ved
det mindste tegn på forkølelse.
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Produktionsleder Stefan Hopstadius synes, personalets indsats har været eksemplarisk i håndteringen af den
igangværende pandemi.

– Præcis som når vi taler om sikre
forbindelser, handler også sundhed i sidste ende om at lægge det
rette værktøj i hænderne på
den rette person
Lena Nordlander, HR-strateg

– Deres indsats har været eksemplarisk, konstaterer Stefan.
Parallelt hermed, er Elpress'
arbejde med at styrke personalegruppens sundhed fortsat
næsten som vanligt – med visse
tilpasninger.
– Frem for alt vil jeg sige, at
pandemien med al ønskelig
tydelighed har peget på vigtigheden af, at vi holder os i form
for at kunne modstå denne type
virus, siger Lena Nordlander,
der arbejder som HR-strateg
hos Elpress.
Tilbagevendende bedømmelser
af sundhedsprofilen hos Elpress'
personale har gjort sundhed
målbar på individuelt niveau, og
blandt de mange sundhedspro-

jekter er der et, der skiller sig ud
som særlig vellykket:
– Det er vores satsning på en
personlig træner, som giver
påfaldende gode resultater. Her
ser vi til og med, at vi somme
tider lykkes bedre end sundhedsmyndighederne med at
give personalet værktøjer til at
lægge helbredsproblemer af
forskellig slags bag sig. Det er
fantastisk at se, hvad man kan
opnå, når træningen bygger på
individets evne til at motiveres,
mener Lena Nordlander.
– Præcis som når vi taler om
sikre forbindelser, handler
også sundhed i sidste ende
om at lægge det rette værktøj i
hænderne på den rette person,
fortsætter hun.

Pandemien /GLOBAL STATUS

- ELPRESS VS. CORONA -

KUNDEN I FOKUS
– også fra hjemmekontoret
Sherree Witt er ordremodtager hos Elpress
i Chicago. I præcis et
år har hendes hjem
fungeret som arbejdsplads for både hende
selv og fire af hendes
fem børn.
– HVIS ikke børnene havde haft
fjernundervisning, havde jeg
kunnet fortsætte med at tage
på kontoret, som ligger kun
femten minutters gang fra mit
hjem, siger Sherree Witt.
Elpress' amerikanske salgschef
Mike Nyhan har base i Chicago,
og han har også arbejdet hjemmefra siden marts sidste år.
– Vi har gjort, hvad vi kunne for
at overholde restriktionerne og
undgå øget smittespredning.
Selvfølgelig har Mike og jeg haft
vores daglige afstemninger og
er fortsat med at arbejde som
et team, fortæller Sherree.
Hendes daglige opgaver adskiller
sig ikke nævneværdigt fra, hvordan de så ud før pandemien.
– Mailkontakter med vores
kunder i USA, Mexico og Canada
udgør hovedparten af mit
arbejde. Den store forskel i det
forgangne år har nok været en
del ekstraarbejde som følge af
alle de forsinkede leverancer, da
mange flyafgange i perioder har
været indstillet, fortæller hun.
Så set i bakspejlet synes hun
faktisk, at der har været flere
fordele end ulemper ved at
arbejde hjemmefra, både for
hende selv og for kunderne.
– Jeg har følt mig mindre stresset og haft mere tid tilovers til
andet efter endt arbejdsdag.
Selv om alle i familien har haft

Sherree Witt
fuldt op at gøre med deres
eget arbejde om dagen, har vi
også fået set betydeligt mere til
hinanden end før pandemien,
synes hun.
Det har selvfølgelig været et

anderledes år på mange måder.
– Jeg har en mistanke om, at
alle de justeringer, vi har været
tvunget til at foretage i det her
år, på længere sigt, kommer
til at betyde, at vi får et andet

syn på, at arbejde nødvendigvis
skal udføres på et kontor. Jeg
tror, vi kommer til at være mere
fleksible omkring, hvor arbejdet
udføres i fremtiden, tænker
Sherree Witt.
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SYSTEM ELPRESS/ Produktudvikling

HOLA ESPAÑA!
NU øger vi tilgængeligheden for millioner af brugere ved at
lancere en spansk version af vores hjemmeside.

KUNDETILPASSET PRODUKT

TIL LYNAFLEDNINGSSYSTEM I VINDKRAFTVÆRK
Sammen med en af de
førende producenter
af vindkraftværker har
Elpress udviklet en særlig
kobberforbindelse,
KP70-serien, til anvendelse
i LPS-systemer (Lightning
Protection System).
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KP70 er specialdesignet med et indvendigt
M12-gevind til bolttilslutning i den ene
ende og en kontaktpresningsløsning til
lederen i den anden ende.
Denne særlige forbindelse vil blive afgørende for tilslutningen mellem det interne
lynafledningssystem og enden af vingen på
vindmøllen, som er med til at beskytte hele
anlægget.
For at sikre produktets kvalitet har Elpress,
med hjælp fra et eksternt laboratorium,
gennemført en stærkstrømstest for lyn-

nedslag, og produktet er nu godkendt i
henhold til IEC61400-24.
Elpress Consulting tilbyder omfattende
system- og produktløsninger, både kundetilpassede og skræddersyede hvis det
ønskes, og altid afprøvede og verificerede.
VIL DU VIDE MERE OM
ELPRESS CONSULTING?

KONTAKT
consulting@elpress.se

En dag med en produktchef /INSIDE ELPRESS

En dag med en

PRODUKTCHEF

Da Johan Söderlund tog sin eksamen i forbindelse med sin
uddannelse til civilingeniør i Industriel Økonomi, fik han øje
på en ledig stilling hos Elpress i Kramfors. Det er snart fire år
siden, og Johan trives som en fisk i vandet i sin nuværende
rolle som Product Manager.
JOHAN havde ingen anelse om,
hvad Elpress var for et foretagende, eller hvilke produkter de
fremstillede, så inden den første
ansættelsessamtale måtte der
læses op på det. Han fik sig en lille overraskelse, da det viste sig, at
Elpress er en international aktør
med kunder over hele verden.
– Elpress har hele sin produktion i Kramfors og også sit eget
laboratorium; det syntes jeg var
fascinerende, siger Johan. Virksomheden så interessant ud, og
Johan så store muligheder for at
udvikle sig og lære noget, hvis
han skulle blive tilbudt ansættelse, hvilket han blev.
Som Product Manager består
arbejdsopgaverne hovedsageligt i at udvikle og vedligeholde
Elpress' produktsortiment samt
projektledelse i forbindelse med
blandt andet produktlanceringer. Johan er hovedansvarlig for
Elpress' PIM-system (Product
Information Management), en
database med al produktinformation såsom billeder, tekster,
dokumenter m.m. Systemet
forsyner forskellige kanaler med
informationer, blandt andet til
vores katalog og hjemmeside.
Elpress News benyttede lejligheden til at tage pulsen på vores
kollega med nogle spørgsmål,
hvor svarene helt sikkert overrasker nogle af medarbejderne.
Hvad er det mest overraskende, du har lært om Elpress'
produkter?
Noget, som hele tiden har været
tydeligt, er, at Elpress er gennemsyret af høj kvalitet. Men
det, jeg synes er mest overraskende, er Elpress' helt unikke
forretningsidé System Elpress,

som bygger på en systemløsning, hvor alle komponenter
skal være godkendte. Ikke
mindst den store fleksibilitet og
viden, der findes i virksomheden, og som gør det muligt at
levere kvalitets- og kundeunikke
produkter til kunder, der kræver
specialløsninger. Desuden er
det også lidt fedt, at Elpress
har sit helt eget laboratorium i
Kramfors, hvor alle produkter
bliver testet og godkendt i henhold til gældende normer.
Hvilke fremtidsplaner har du?
Jeg trives godt hos Elpress i
min nuværende rolle! I og med
at man arbejder ret bredt, har
jeg mange kontaktflader både
inden for og uden for virksomheden, og det synes jeg er interessant, og jeg fortsætter gerne
i det spor. Nu i coronatiden
tilpasser vi os, og alt bliver mere
eller mindre digitaliseret, hvilket
betyder, at vi får andre typer
kontaktflader. Så nærmer man
sig markedsføring en smule. For
at vores produkter skal være
synlige, er det nødvendigt, at
meget information og variabelt materiale er tilgængeligt
for nuværende og potentielle
kunder. Det har ført til mere
arbejde med webinarer og
tilgængeliggørelse af data. Det
mix med kundenær kontakt og
markedsføring synes jeg er cool!
Så noget af det vil jeg nok gerne
fortsætte med at arbejde med!

produktchef er nok et spor,
jeg kunne tænke mig at fortsætte i... Måske produktchef hos en
guitarproducent, f.eks. Gibson!
Hvad laver du i fritiden?
Holder mig i form med træning,
det har jeg det godt med! Både
løb og styrketræning. Har faktisk
lige taget den her padel-trend
op. Det er en sjov sport,
selv for en fuldstændig
nybegynder (som mig)!
Men det bliver også til
en hel del guitarspil og
øvning, fordi jeg spiller
i et metalband i min
fritid!
Det her tror jeg ikke
mine kolleger ved om mig:
... at jeg spiller elguitar i metalbandet "Dark Reflection", som
har base i Sundsvall! Det tror
jeg nok er helt nyt for de fleste!
Har også prøvet yoga to gange,
det er måske ikke så metal, men
her giver jeg min sambo
skylden!

Hvis du kunne få et hvilket
som helst job på en hvilken
som helst virksomhed, hvad
skulle det så være?
Det havde jo være utrolig fedt at
kunne ernære sig som musiker!
Men ellers trives jeg rigtig godt
med det arbejde, jeg har i dag, så
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INSIDE ELPRESS/ Miljøarbejdet

Aflæsning af overskudsmateriale til genanvendelse.

SYSTEMATISK MILJØARBEJDE GIVER
De sidste fem år har Elpress reduceret sit elforbrug med 15 procent, og desuden er vandforbruget
reduceret med hele 20 procent.
– Samtidig er vores produktion steget med 20 procent, fortæller Tobias Norlin, som er miljøansvarlig
hos Elpress.
FLERE vigtige brikker har bidraget til disse ganske opsigtsvækkende tal.
– Når vi vælger løsninger, der er
holdbare på langt sigt, giver det
måske nok større omkostninger
i begyndelsen, men på langt sigt
kan det altid svare sig at tænke
på miljøet, konstaterer Tobias
Norlin.
Det var for eksempel tilfældet
med belysningen. Der var det
Anders Sjödin, som var drivkraften i sin egenskab af miljøingeniør hos Elpress.
– Vores lokaler blev bygget midt
i 1970'erne, og lamperne var fra
samme årti. I alt drejede det sig
om cirka 250 kviksølvslamper,
som brugte 450 watt. De lamper,
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vi skiftede til, bruger 150 watt,
så vi sparer altså 300 watt pr.
lampe. Selv om de nye armaturer kostede næsten 5000 kroner
stykket, så tjente de sig selv ind
på kun tre år, fortæller Anders.
Og det er ikke den eneste
fordel.
– Belysningen er blevet så meget bedre, set fra et arbejds- og
miljømæssigt synspunkt. De nye
lamper lyser dels klarere, dels
med samme lysstyrke, lige til de
en dag holder op med at lyse.
Det var ikke tilfældet med de
lamper, vi havde tidligere, hvor
lyset gradvis forringedes og blev
stadig svagere, mener han.
Vandforbruget er også reduceret endnu mere dramatisk.

I virksomhedens egne rensningsanlæg i produktionen
brugte man for 20 år siden
20.000 kubikmeter vand pr. år.
– I dag ligger vi på et forbrug
på cirka 4.000 kubikmeter vand
pr. år, og det drejer sig først og
fremmest om at reducere vandgennemstrømningen gennem
hanerne. I overfladebehandlingen har vi optimeret gennemstrømningen, og hvor der ikke
er noget krav om, at vandet skal
være rent, genanvender vi vand
fra rensningsanlægget til blandt
andet nedkøling af kabelsko
efter udglødning, fortæller han.
Vandet strømmer videre gennem vores egne rensningsanlæg for at rense procesvandet
for kobber. Vi har miljømyndig-

hedernes tilladelse til et udslip
på 25 kg kobber pr. år, men
ligger i øjeblikket på 1,7 kg.
En anden vigtig brik for at holde
hus med ressourcerne er genanvendelsen af metaller. Størstedelen af Elpress' produktion
sker i eget regi, og de materialer,
som anvendes, er hovedsageligt
tre forskellige metaller: kobber,
aluminium og stål.
– Vores direkte miljøpåvirkning
handler først og fremmest om
energianvendelsen ved fremstilling og anvendelse af metaller.
Derfor er vi stolte over, at over
halvdelen af kobbermaterialet
i vores forbindelser består af
genanvendt kobbermateriale. I
vores aluminiumsforbindelser

Miljøarbejdet /INSIDE ELPRESS

Kar med forskellige materialefraktioner:
Plast (øverst), kobberspåner (øverst
til højre) og blandingsspåner (til
venstre) af kobber og aluminium.

REELLE GEVINSTER
kommer råvarerne udelukkende fra nyt materiale, men for så
vidt angår stålmaterialet, er 100
procent fra genanvendt materiale, fortæller Tobias Norlin.
Alt overskudsmateriale samles
i beholdere og kar ved de
forskellige maskiner i værkstederne, så det kan håndteres og
genanvendes.
– Det er vigtigt, at de forskellige
materialer placeres i den rette
fraktion. Det er altså ikke nok
bare at sortere materialerne,
kobber og aluminium hver for
sig, uden også at sortere efter,
hvilken form de har. Eksempelvis er kobberspåner og
kobberklip forskellige fraktioner,
forklarer Tobias.

Det er en forudsætning for
korrekt genanvendelse, at fraktionerne hver måned sendes væk
med Elpress' affaldsleverandør
STENA.
– Når vi omgås jordens ressourcer ordentligt, skaber vi
reelle gevinster i virksomheden.
Og når vi nu er slået ind på
en mere bæredygtig vej, ser vi
tydeligt, at der er meget mere,
vi kan gøre på dette område.
Lige nu er det spændende at
se, hvordan vi kan indtænke
opvarmning og energiforsyning
i den nye udvidelse, som er
planlagt i tilknytning til fabrikken
i Kramfors. Hvad kunne for eksempel solceller betyde på lang
sigt, siger Tobias.

Fakta:
Elpress er certificeret i henhold til den internationale miljøledelsesstandard ISO 14001. Vi ser
det som vores ansvar at bidrage til arbejdet med at beskytte naturen og opnå klimamålene.
Med internationale standarder som værktøj skaber vi de rette forudsætninger for en stadig
forbedring af vores miljøpræstationer. Vi skåner naturens ressourcer, samtidig med at vi opnår vores egne miljømål.
Scan QR-koden for at se filmen om vores miljøarbejde.
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INSIDE ELPRESS/ Konkurrence

KONKURRENCE
Svar rigtigt på vores 3 spørgsmål, og vind et kæmpestort badehåndklæde.
Vi udlodder 3 styk blandt de rigtige svar.
SPØRGSMÅL
1. Hvad hedder den virksomhed, som håndterer Elpress' genanvendelsesmateriale?
1. Rizajkel
X. Stena
2. Miljöbolaget
2. Hvad er den nye PKL54C's maksimale klippediameter?
1. 44 mm
X. 50 mm
2. 54 mm
3. Hvad spiller Elpress' produktchef, Johan Söderlund, på i sin fritid?
1. Elguitar
X. Trommer
2. Saxofon
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Er du?
Er dine kolleger?
Scan QR-koden,
og tilmeld dig!

ONLINE-KURSUS I
kontaktpresningsteknik
YouTube

LinkedIn
Elpress A/S
Randersvej 16, 8600 Silkeborg, Danmark.

+45 8681 6111

salg@elpress.dk

PRISEN GÆLDER TIL OG MED D. 31. MAJ 2021. PRISERNE ER EKSKL. MOMS OG GÆLDER PR. PERSON.

SEND DIT SVAR SENEST D. 14.5 TIL:
ELPRESS AB, Box 186, S-872 24 Kramfors
eller via mail til: siw.johansson@elpress.se.
Det rigtige svar og vinderne præsenteres på
vores hjemmeside www.elpress.dk d. 28.5.

