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PVX611
Asiakasarvio
Asiakkaan arvio Elpressin
PVX611-puristustyökalusta –
Siemens Energy Austria GmbH.
SIEMENS ENERGYN työntekijät ovat jo jonkin
aikaa testanneet ja käyttäneet Elpressin
PVX611-puristustyökalua ja antavat sille selkeän hyväksyntänsä. Kompaktin rakenteensa ja keveytensä ansiosta se helpottaa työtä
ahtaissa työkohteissa. Aiemmin käytetyn
V1300-puristuspään sijaan käytössä on nyt
uusi ergonominen PVX611-puristustyökalu. Sen kätevän puristuspään ansiosta on
helppoa puristaa useita samansuuntaisia
jatkosholkkeja, jotka ovat lähellä toisiaan.
Työkalussa on näyttö, jonka kautta käyttäjä
voi hallinta painetta ja tarkistaa työkalun
tilan. Heidän mielestään se on kaiken kaikkiaan pienikokoinen ja käytännöllinen laite.

PVX611
Testattu ja sertifioitu akkukäyttöinen puristustyökalu tyypin KRF/KSF Cu-liitosten
10 - 150 mm², Al-liitosten 16 - 25 mm²
(-35 yhtenäinen) ja C-hylsyjen 6/6 - 50/50
mm² kosketuspuristusta varten.

Snro: 6406357
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MENEILLÄÄN olevasta pandemiasta
huolimatta Elpressillä on takanaan hyvä
vuosi, ja vuonna 2021 edessä on suuria
investointeja.
– Elpressin tuotteet ovat usein avainkomponentteja markkinoille tuotavissa
uusissa kestävän kehityksen ratkaisuissa,
väittää toimitusjohtaja Mattias Östman.
Tietyissä koneryhmissä tuotannon odotetaan kaksinkertaistuvan ennen vuodenvaihdetta.
– Pystyäksemme vastaamaan kysyntään
investoimme noin 50 miljoonaa Ruotsin
kruunua lisärakennuksiin ja uusiin koneisiin, Mattias Östman kertoo.
– Rakennamme uutta tilaa kaikkiaan
1 500 m2. Osa siitä käytetään uuteen
tinauslaitokseen – uuteen pintakäsittelyyn – osa taas tuotantokapasiteetin
suurentamiseen ja uusia tuotannossa
käytettäviä koneita varten, hän jatkaa.
Kulunut vuosi on tietenkin vaikuttanut
myös Elpressiin.
– Pandemian selvimpiä vaikutuksia ovat
rahti- ja materiaalikustannusten nousu
sekä inflaation kiihtyminen. Suoriuduimme
kuitenkin vuodesta 2020 erittäin hyvin.
Näimme tuloksia monista onnistuneista
markkinapanostuksista ja voimme sanoa,
että konseptimme käyttää omia yhtiöitä
tietyillä markkinasegmenteillä eri maanosissa on osoittautunut menestykseksi.
Luotettavat liitokset ovat vahva tuoteryhmä, sillä ne ovat olennainen osa asiakkaiden käyttökohteita. System Elpressin
laadukkaat liitokset, sertifioidut työkalut
ja koulutus sekä toimiva jälkimarkkinointipalvelu antavat käyttäjillemme heidän
tarvitsemansa varmuuden, Mattias
Östman sanoo.
Elpress voi tarjota vihreää
siirtymää varten sekä
tärkeitä komponentteja
että teknistä asiantuntemusta erityisesti
tuulivoiman ja raskaan liikenteen
sähköistämisen aloilta.
– Sisäisesti
olemme
keskitty-

neet jo pitkään luonnonvarojen,
esimerkiksi sähkön ja veden, säästämiseen. Erityisesti viimeisten viiden vuoden
aikana olemme toistuvasti ylittäneet
omat odotuksemme siitä, mitä voimme
saavuttaa suhteellisen yksinkertaisilla
toimenpiteillä, Mattias sanoo.
Elpress Newsin tässä numerossa
kerromme siitä, miten käytämme kansainvälistä ISO 14001 -ympäristöjohtamisstandardia työkaluna omien ympäristötavoitteidemme saavuttamiseksi
ja miten me Elpressillä panostamme
työntekijöidemme kestävään terveyteen.
– Pandemia on pakottanut meidät
ajattelemaan uudelleen matkustamistamme. Vaikka kuinka odotammekin
pääsevämme taas näkemään asiakkaitamme, en usko, että matkustuksemme
palautuu siihen mittaan missä se oli
ennen covid-19-epidemiaa. Nykyään
käytössämme on digitaalisia ratkaisuja,
joiden uskon auttavan meitä siirtymään
uusiutuvan energian käyttöön. Ja olen
iloinen ja ylpeä siitä, että Elpressiin luotetaan tahona, jonka tuottamat tekniset
ratkaisut auttavat meitä kaikkia saavuttamaan asetetut ilmastotavoitteet, Mattias
Östman sanoo.

Kuva: Marlene Nilsson, Lavenlay
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PowerCon keskittyy
vihreään siirtymään

PowerCon on tanskalainen teknologiayritys, joka on erikoistunut sähköenergian muuntamiseen,
erityisesti megawattiluokan sähkömuunninjärjestelmien kehittämiseen ja tuotantoon. PowerConin
juuret ovat Tanskan tuulivoimateollisuudessa, jossa sen ensimmäisiin tehtäviin kuuluivat koejärjestelmien ja tuotanto ja monenlaiset kehitystehtävät suurille tanskalaisille tuulivoima-asiakkaille.
TUULIVOIMATEOLLISUUS on
edelleen PowerConille edelleen
merkittävä ala, uusimpana
esimerkkinä mielenkiintoinen
taajuusmuuttajien kehitysprojekti uusissa offshore-tuulivoimaloissa testattaviksi. PowerCon on jo vuodesta 2015 alkaen
osallistunut myös merenkulkualan maavirtaratkaisujen kehittämiseen ja valmistamiseen.
Maavirta tarkoittaa aluksille
satamasta toimitettavaa vihreää
sähköä, jonka ansiosta alukset
voivat sammuttaa omat moottorinsa.
Vihreän siirtymän vauhdittamina maavirtaratkaisujen
markkinat kehittyvät nopeasti,
ja PowerCon on toimittanut
onnistuneesti sekä pieniä että
suuria laitteistoja sekä Tanskaan
että ulkomaille. Vuonna 2020
PowerCon toimitti esimerkiksi
kaksi Europan suurinta maavirtalaitteistoa, jotka asennettiin
Bergeniin ja Rostockiin.

– Olemme PowerConilla käyttäneet Elpressin puristustyökaluja
7–8 vuoden ajan. Syy Elpressin
käyttöön on, että voimme olla
varmoja siitä, että jokainen
puristus onnistuu optimaalisesti. Järjestelmämme toimivat
hyvin suurella teholla, joten
kaikki menisi nopeasti pieleen,
jos liitoksiamme ei puristettaisi
juuri oikealla tavalla. Lisäksi Elpressin tuki toimii todella hyvin,
jos vaikkapa liitoksista tai niiden
käyttötavasta tulee jotakin
kysyttävää, kertoo PowerConin
Automation Technologist Alex
Patrick Vernersen.

valmistajaan on hyötyä myös
silloin, kun kehitetään uusia
ratkaisuja.
Elpressin KRF-liitokset ovat
yksi PowerConin käyttämistä
tuotteista. Liitoksissa on merkintäjärjestelmä, joka merkitsee
liitokseen poikkipinta-alueen
ja leukanumeron. Sen ansiosta
voi jälkikäteen varmistaa, että
kaapelissa on käytetty oikeanlaista liitosta ja puristamisessa
on käytetty siihen sopivaa
puristusleukaa.
– Se on helppotajuinen, joten
järjestelmää oppii nopeasti
käyttämään virheettömästi.

PowerCon käyttää Elpressin kupari- ja alumiiniliitoksia ja niihin
tarkoitettuja puristustyökaluja.
Heidän mielestään Elpressin
vahvuus on siinä, että he sekä
kehittävät että valmistavat tuotteensa itse. On paljon helpompi
keskustella toimittajan kanssa,
kun he tietävät tuotteesta
kaiken. Läheisistä suhteista

Käyttäjäturvallisuus ja laatuvaatimusten noudattaminen on
PowerConille tärkeää.
– Hyödynnämme Elpressin ennaltaehkäisevän huollon ja kalibroinnin palveluita tuotannossa
käyttämissämme työkaluissa.
Näin vältämme työkalujen
samanaikaisesta huoltamisesta
aiheutuvat tuotantoseisokit.

Lisäksi olemme joskus käyttäneet Elpressin vuokrauspalvelua.
Se toimii loistavasti ja palvelu on
hyvää.
Asianmukainen asennus edellyttää testattuja ja sertifioituja
tuotteita, työkalujen huoltoa ja
kunnossapitoa sekä asiantuntevia ja koulutettuja käyttäjiä.
Elpress on usein käynyt paikan
päällä PowerConin tuotantolaitoksella järjestämässä
System Elpressiä koskevia
koulutuksia ja workshopeja. Ne
ovat olleet pidettyjä, ja niistä
on ollut hyötyä sekä Elpressille
että PowerConille. Tekninen
neuvonta ja sertifiointien ja
hyväksyttyjen testien saatavuus
ovat olleet tärkeimpiä syitä
siihen, että PowerCon käyttää
Elpressiä. Heidän mielestään
asiakkaalle on hyvin tärkeää
saada apua tämäntyyppisessä
dokumentaatiossa.
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RPL1800-sarja
– järjestelmäratkaisut lajitelmalaatikossa

RPL1800 on ammattikäyttöön tarkoitettu lajitelmalaatikko järjestystä arvostaville sähköasentajille. Se on järjestelmäratkaisu
päivittäisessä työssä käytettävien työkalujen ja päätehylsyjen säilyttämiseen. Laatikko on valmistettu murtumattomasta muovista, väliseinät polypropeenista ja kansi polykarbonaatista. Käytännöllinen ja
turvallinen pinottavuuden muotoilu, pinottava. Irrotettavat sisäosat,
jotka on helppo täyttää tarvittavilla liitoksilla. Muotoiluun integroitu
kahva ja sulkumekanismi helpottavat laatikon käsittelyä.

TUOTEU
Sähköiset
sertifiointitodistukset
Uudet kuplapakkaukset kaikille käsipihdeillemme
Työkalu kuplapakkauksessa on QR-koodi, jonka lukemalla pääsee suoraan Elpressin
verkkosivustoon, josta voi ladata sertifiointitodistuksen sähköisessä muodossa.
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RPL1800-PEB0116H
Snro: 6406695

RPL1800-PEB0116S
Snro: 6406694

•
•
•
•

•
•
•
•

Ammattikäyttöön tarkoitettu lajitelmalaatikko, jonka mukana
toimitetaan eristetyt 1800-päätehylsyt, kuorinta-ja katkaisutyökalu
SCT001 sekä puristustyökalu PEB0116H.
Puristusalue: 0,14–16 mm²/AWG 26-6
Itsesäätyvä mekanismi
Sopii ahtaisiin työkohteisiin
Työkalun sertifiointitodistus
ladattavissa sähköisesti.

Puristusgeometria:

Ammattikäyttöön tarkoitettu lajitelmalaatikko, jonka mukana
toimitetaan eristetyt 1800-päätehylsyt, kuorinta-ja katkaisutyökalu
SCT001 sekä puristustyökalu PEB0116S.
Puristusalue: 0,14–16 mm²/AWG 26-6
Itsesäätyvä mekanismi
Sopii ahtaisiin työkohteisiin
Työkalun sertifiointitodistus
ladattavissa sähköisesti.

Puristusgeometria:

UUTUUKSIA
PKL54C

– laadukkaat ja ergonomiset
sähkökäyttöiset kaapelisakset.
OMINAISUUDET:
• Sähkökäyttöiset kaapelisakset kupari- ja alumiinikaapeleille
• Ei tarkoitettu teräksen katkaisuun
• Kaapelin halkaisija enintään 54 mm
• Työkalu leikkaa saksiliikkeellä, mikä tuottaa optimaalisen leikkuupinnan
• Sisäinen sulake ylijännitesuojana
• CE-merkitty
• Mukana toimitetaan laukku, 18 V Li-ion-akku ja laturi
TEKNISET TIEDOT – PKL54C:

Snro: 6406693

Akun jännite		
Akun kapasiteetti		
Latausaika		
Paino akku mukaan lukien
Mitat			

18 V
5 Ah, Li-ion
noin 45 min
3,6 kg
338 x 120 x 220 mm

HALUATKO TIETÄÄ LISÄÄ
TUOTTEISTAMME?

ASIAKASTUKI
support@elpress.se
+46 612 71 7170
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TUOTEUUTUUKSIA
uusia tuoteluetteloita Elpressiltä
SELAA sähköistä luetteloamme
tai tilaa painettu versio verkkosivuiltamme.

Englanninkielinen

Renewable Energy

Vehicle

TUTUSTU UUTEEN
VIDEOOMME

Verkko-opetus
– saatavissa nyt ruotsiksi ja englanniksi

ELPRESS WEB ACADEMY on Elpressin uusi konsepti, jonka kautta toimitamme kosketuspuristamiseen liittyvää verkkokoulutusta. Osallistujat
voivat käydä kursseja läpi omaan tahtiinsa ja haluamassaan opiskeluympäristössä. Kurssin suorittamisesta saa todistuksen aivan kuin perinteisissäkin koulutuksissamme.
Lisätietoja on Elpress Newsin tämän numeron takasivulla.
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Kuva on otettu ennen pandemiaa,
jolloin vielä istuimme yhdessä
toimistolla. Vasemmalta Ludger
Lingen, Kai Grundei, Katja Zagers,
Markus Drissen, Klaus Krumscheid
ja Christian Alexandersson.

Elpressillä myönteistä kehitystä Saksassa
Noin 80 000 asukkaan kaunis Viersenin kaupunki sijaitsee Luoteis-Saksassa Düsseldorfin
lähellä. Siellä on myös Elpressin Saksan-toimintojen keskus. Saksa on markkina-alue, joka on
kehittynyt positiivisesti parin viime vuoden aikana.
– JUURI remontoidussa Saksa-toimistossamme on viisi
työntekijää, ja olemme suuntautumassa Keski-Euroopan markkinoille, jotka koostuvat 65-prosenttisesti teollisuusasiakkaista,
kertoo Klaus Krumscheid.
Hän on vastannut lähes kahdeksan vuoden ajan myynnistä
Saksaan, Itävaltaan ja Sveitsiin
ja sanoo, että ne ovat olleet
Elpressille hyviä vuosia.
– Myymämme ratkaisut ovat
niin hyviä, että asiakkaamme
voivat nukkua yönsä rauhassa.
Meillä on ratkaisuja asiakkaiden
kaikkiin ongelmiin ja jos valmista
ratkaisua ei löydy, autamme
mielellämme asiakasta kehittämällä sellaisen yhdessä heidän
kanssaan, hän jatkaa.
Keski-Euroopan markkinoilla
Elpress ei ole läheskään alan
suurimpia toimijoita.
– Mutta System Elpress,
lyhyet toimitusajat ja nopea
viestintämme tekee meistä

mielenkiintoisen yhteistyökumppanin alueen innovatiivisille ja
laatutietoisille yrityksille, Klaus
Krumscheid sanoo.
Pohjois-Saksan myynnistä vastaava Ludger Lingen on samaa
mieltä.
– Hankittujen asiakassuhteiden säilyttäminen ei ole meille
oikeastaan koskaan ongelma,
asiakkaat kyllä huomaavat
Elpressin tarjoamat edut
heti alusta alkaen. Sen sijaan
yritämme keksiä uusia luovia
tapoja tavoittaa uusia asiakkaita.
Nykyisissä covid-19-epidemian
olosuhteissa olemme joutuneet
kehittämään markkinoille uusia
digitaalisia ratkaisuja.
Itse hän ehti olla Elpressin
palveluksessa vain puoli vuotta,
ennen kuin rajoitukset siirsivät
hänen tärkeät asiakastapaamisensa kotitoimiston tietokoneen
näytölle.
– Kaikesta huolimatta tämä
on ollut mielestäni hyvä vuosi.

Koska olen melko uusi tässä
organisaatiossa, on ollut mielenkiintoista tutustua Elpressin
yrityskulttuuriin ja etsiä oma
roolini organisaatiossa. Arvostan todella Elpressin avointa ja
ystävällistä keskusteluilmapiiriä
ja heidän osoittamaansa luottamusta kykyihini tehdä itsenäisiä
päätöksiä omaan tehtävääni
liittyen. Meillä on täällä Saksassa
koossa hyvä tiimi ja olemme
saaneet ruotsalaisilta kollegoiltamme paljon apua, hän kertoo.
Asiakaspalvelusta ja kirjanpidosta Saksan-toimistossa vastaava
Katja Zagers tuli Elpressin
palvelukseen vasta heinäkuussa
2020.
– Keskellä pandemiaa sain Elpressiltä tarjouksen vakituisesta
työpaikasta. Samaan aikaan
kun ihmiset kaikkialla kärsivät
irtisanomisten ja lomautusten
kurimuksessa, Elpress palkkaa
uusia ihmisiä. Se kertoo jotakin
yrityksen vakaasta asemasta.
– Minulla on vuosien kokemus

tällaisesta työstä sekä freelancerina että vakinaisessa
työsuhteessa eri yhtiöissä, enkä
ole koskaan ennen käsitellyt
niin vähän tuotepalautuksia tai
asiakasvalituksia. Sen ansiosta
me täällä Saksan-konttorissa
voimme olla ylpeitä siitä työstä,
jota teemme. Se puolestaan
saa aikaan sen, että teemme
kaikkemme täyttääksemme asiakkaiden odotukset, hän kertoo.
Juuri nyt koko Saksan-toimiston
väki odottaa jännityksellä, miten
uusi asiakaskunta ottaa Elpressin vastaan Fegime Deutschland
-tukkuliikkeen aloittaessa
Elpressin tuotteiden myynnin
tänä vuonna.
– Se tarkoittaa, että olemme
ensimmäistä kertaa Saksan
markkinoilla myös pienempien
teollisten valmistajien ulottuvilla,
mikä avaa tulevaisuudessa monia uusia asiakasmahdollisuuksia, Ludger Linger selittää.
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Kaipaamme asiakkaidemme
tapaamista
On selvää, että virtuaaliset tapaamiset asiakkaiden kanssa eivät voi täysin korvata fyysisiä tapaamisia. Elpress on tehnyt kaikkensa helpot- taakseen etätapaamisia pandemian aikana.
lutuksen järjestäminen nykyisille
asiakkaille.
– Asetamme laadun kaiken muun
edelle, joten pandemian aikana
tietyt prosessit nyt vain kestävät
tavallista pitempään. Olemme
esimerkiksi aloittaneet monivaiheisen videokoulutuksen asioista,
esimerkiksi tilapäisiä verkkokoulutuksia asiakkaiden tiloissa toteutettujen fyysisten koulutusten
sijaan, Michael Flaaten kertoo.

ANDERS SVENSSON oli ehtinyt
työskennellä Elpressillä vuoden,
kun hänen työtehtävänsä kentällä
katosivat pandemian alkaessa. Vehicle-liiketoiminnan Key
Account Managerina hänelle oli
aluksi vaikeaa sopeutua muihin
kuin fyysisiin tapaamisiin.
– Ensimmäiset kuusi kuukautta
olivat vaikeita. Sähköpostin ja virtuaalitapaamisten määrä tietenkin lisääntyi selvästi, mutta syksyn
mittaan aloimme sopeutua siihen
ajatukseen, että kenties tällaisista
tapaamisista voisi tulla uusi normaali, Anders Svensson toteaa.

– Ensimmäiset kuusi kuukautta
olivat vaikeita. Sähköpostin ja
virtuaalitapaamisten määrä
tietenkin lisääntyi selvästi, mutta
syksyn mittaan aloimme sopeutua
siihen ajatukseen, että kenties
tällaisista tapaamisista voisi tulla
uusi normaali
Tämä oivallus toi kuitenkin mukanaan mielenkiintoisen haasteen.
Miten tehdä hyvin toiminut asia
vieläkin paremmin?
– Olen todellakin hämmästynyt
osaamisestamme ja asenteestamme ryhtyessämme jo
varhaisessa vaiheessa varustautumaan siihen, että voimme
järjestää asiakkaidemme kanssa
virtuaalitapaamisia heti, kun
asiakkaamme ovat siihen valmiita,
Anders kertoo.
Sen jälkeen olemme järjestäneet
useita webinaareja eri aiheista,
ja niiden osallistujamäärä on
kasvanut tasaisesti.
– Kaikki Vehicles-liiketoiminnan

Ennen koronavirusepidemiaa otettu kuva, jossa ovat Key Account Manager Michael Flaaten ja Elpress Indian Country Manager Sumit Sharma.
tunnusluvut viittaavat siihen, että
raskaan liikenteen sähköistäminen tulee lyömään itsensä läpi
muutaman vuoden sisällä. Tällä
rintamalla Elpress on pandemiasta huolimatta pystynyt olemaan
asiakkaidensa tukena prototyyppivaiheen kehitystyössä, hän
sanoo.
Myös Electrical Machines -liiketoiminnan osalta pandemia on
mullistanut toiminnan täysin.
Electrical Machines -segmentin
Key Account Manager Michael Flaaten aloittaa kuvaavalla
esimerkillä:
– Tämän alan asiakkaamme toimittavat tärkeitä komponentteja
sähkönjakeluverkkojen tarpeisiin
eri puolille maailmaa. Vuonna

2020 investoinnit sähköverkkoihin kuitenkin keskeytyivät
tilapäisesti tiukkojen pandemiatoimenpiteiden, kuten monissa
maissa toteutettujen sulkutilojen,
takia. Perinteisesti investoinnit
sähköverkkoon ovat lisääntyneet
vuosittain 5–6 %, mutta vuonna
2020 käyrään tuli painuma, kun
maailmanlaajuinen sähkönkulutus laski 2 %.
Se on vaikuttanut monien asiakkaidemme toimintaan vuoden
aikana, mutta taustalla oleva
tarve ei katoa mihinkään. Se vain
siirtyy eteenpäin.
Electrical Machines -liiketoiminnassa on Michaelin mielestä ollut
haasteena sekä uusien kontaktien luominen että virtuaalikou-

Elpress-konsernin maailmanlaajuisen liiketoiminnan johtaja
Christian Alexandersson kertoo,
että hänen tiiminsä, johon sekä
Anders Svensson että Michael
Flaaten kuuluvat, tulos ja liikevaihto on onnistuttu säilyttämään
hyvällä tasolla.
– On selvää, että fyysisten
asiakastapaamisten vaihtaminen
virtuaalisiin on ollut vaikeaa.
Etätapaamiset ovat toimineet
verrattain hyvin nykyisten asiakkaiden kanssa, mutta LinkedIn
Sales Navigatorin kaltaisista
uusista työkaluista huolimatta
tuotteistamme viestiminen uusille asiakkaille on vaikeampaa kuin
ennen, hän sanoo.
Samanaikaisesti hän on hyvin
tietoinen siitä, että kilpailijat ovat
aivan samassa tilanteessa.
– Tosiasia on, että Elpress on
koko tämän ajan sekä tehnyt uutta tutkimusta että palkannut lisää
henkilöstöä. Se kertoo paljon
siitä, miten hyvin selviämme tästä
pandemiasta. Lisäksi olemme
mielestäni onnistuneet säilyttämään motivaatiomme ja hyvän
hengen talossa sisällä, joten nyt
– vuoden kuluttua – olemme edelleen hyvässä iskussa. Tietenkin
myös kaipaamme asiakkaidemme tapaamista, Christian sanoo.
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ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ ESTI
TARTUNTOJEN LEVIÄMISEN
Elpressin tuotantolaitoksessa Kramforsissa tehdyn ennaltaehkäisevän työn ansiosta kukaan
työntekijä ei ole saanut covid-19-tartuntaa töissä.
– Väittäisin, että olemme selvinneet pandemiasta niin hyvin siksi, että työntekijämme ovat
ottaneet tilanteen vakavasti ja noudattaneet rajoituksia alusta asti, kertoo tuotantopäällikkö
Stefan Hopstadius.
YMMÄRSIMME yrityksen sisällä
jo varhain, että tartuntojen
leviämisellä tuotannossa voi olla
vakavia seurauksia yritykselle.
– Ryhdyimme nopeasti toimenpiteisiin estääksemme tartuntojen leviämisen. Lisäsimme WCja peseytymistilojen siivousta ja
sijoitimme käsidesiannostelijat
kosketusnäytöllä varustettujen
työajanseurantapäätteiden
viereen, Stefan kertoo.
Yksi tärkeä toimenpide oli
ulko-ovien ja porttien lukitseminen.
– Kaikkien saapuvien kuljettajien
täytyy soittaa tavaroiden vastaanottoon, ja kaikki lastaus- ja
purkutoimet suoritetaan ulkona.
Ulkopuolisilta on estetty pääsy
tiloihimme tuotannon jatkumisen kannalta välttämätöntä
korjaus- ja huoltohenkilöstöä
lukuun ottamatta, Stefan Hopstadius sanoo.
Hän painottaa myös viestinnän
merkitystä. Heti, kun Ruotsin
kansaterveysvirasto tekee
muutoksia rajoitusmääräyksiin,
uudet tiedot tulostetaan ja laitetaan esille ilmoitustaululle.
– Jaoimme henkilöstön jo varhaisessa vaiheessa pienempiin
ryhmiin ja korostimme hyvän
käsihygienian merkitystä ja
sitä, että flunssaoireisten on
pysyttävä kotona. Olemme jopa
auttaneet henkilöstöämme
heidän kotonaan tekemissä
itsetestauksissa, jos heillä on
ollut vaikeuksia niiden kanssa.
Henkilöstö on ottanut tilanteen vakavasti ja ihmiset ovat
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Tuotantopäällikkö Stefan Hopstadius sanoo, että henkilöstön toiminta on ollut esimerkillistä meneillään olevan
epidemian aikana.

Aivan kuin luotettavissa liitoksissakin, myös henkilöstön terveydessä
on kyse viime kädessä siitä, että
oikeilla henkilöillä on käytettävissään oikeat työkalut
Lena Nordlander, HR-strategi

pysyneet kotona vähäistenkin
flunssaoireiden ilmetessä.
– Heidän toimintansa on ollut
esimerkillistä, Stefan kehaisee.
Samaan aikaan Elpressin työ
henkilöstöryhmien työterveyden
hyväksi on jatkunut lähes tavalliseen tapaan – tietyin muutoksin.
– Ennen kaikkea haluan sanoa,
että pandemia on hyvin selvästi
osoittanut, kuinka tärkeää hyvä
kunto on tällaisen viruksen
kestämisen kannalta,sanoo
Elpressin HR-strategi Lena
Nordlander.
Elpressin henkilöstön toistuvat
terveysprofiiliarvioinnit ovat
mahdollistaneet terveyden
mitattavuuden yksilötasolla, ja

useimpien terveyshankkeiden
joukossa yksi erottuu erityisen
onnistuneena:
– Panostaminen personal
traineriin tuotti huomattavan
hyviä tuloksia. Se voi joskus olla
terveydenhoitoa parempi tapa
parantua erilaisista vaivoista. On
hienoa nähdä, mitä kaikkea on
mahdollista saada aikaan, kun
harjoittelu perustuu henkilön
omaan motivaatioon, Lena
Nordlander sanoo.
– Aivan kuin luotettavissa
liitoksissakin, myös henkilöstön
terveydessä on kyse viime kädessä siitä, että oikeilla henkilöillä on käytettävissään oikeat
työkalut, hän jatkaa.

Pandemia /GLOBAL STATUS

– ELPRESS JA KORONA –

ASIAKAS KESKIÖSSÄ
– vaikka kotitoimistosta
Sherree Witt on tilausten vastaanottaja
Elpressillä Chicagossa.
Jo vuoden ajan hänen
kotinsa on saanut toimia työpaikkana hänelle ja neljälle hänen
viidestä lapsestaan.
– Jos lapsilla ei olisi ollut etäopetusta, olisin voinut jatkaa toimistolla 15 minuutin kävelymatkan
päässä kotoani, Sherree Witt
sanoo.
Chicagossa toimii myös Elpressin Yhdysvaltain myyntipäällikkö
Mike Nyhan, ja hänkin on tehnyt
töitä kotoaan viime vuoden
maaliskuusta lähtien.
– Olemme tehneet voitavamme
noudattaaksemme rajoituksia
ja estääksemme tartuntojen leviämisen. Mike ja minä olemme
tietenkin tehneet päivittäiset
täsmäytyksemme ja jatkaneet
työtämme tiiminä, Sherree
kertoo.
Hänen päivittäiset työtehtävänsä eivät mainittavasti eroa siitä,
mitä hän teki ennen pandemiaa.
– Suurin osa työstäni on sähköpostitse tapahtuvaa yhteydenpitoa Yhdysvalloissa, Meksikossa ja Kanadassa olevien
asiakkaidemme kanssa. Suurin
muutos viime vuoden aikana
on ollut ehkä peruuntuneiden
lentojen aiheuttamien viivästyneiden toimitusten aiheuttama
lisätyö, hän kertoo.
Jälkikäteen ajatellen hän on sitä
mieltä, että kotona työskentelyn
edut olivat loppujen lopuksi
suuremmat kuin haitat sekä
hänen itsensä että asiakkaiden
kannalta.
– Olen ollut tavallista vähemmän stressaantunut ja minulla
on ollut työpäivän jälkeen

Sherree Witt
enemmän aikaa kaikelle muulle.
Vaikka koko perhe on ollut
päivän aikana kiinni omissa
töissään, olemme silti nähneet toisiamme huomattavasti
enemmän kuin ennen pande-

miaa, hän sanoo.
Monet asiat ovat tietenkin olleet
toisin kuin ennen.
– Uskoisin, että kaikki ne
muutokset, joita meidän on
tänä vuonna ollut pakko tehdä,

tulevat jatkossa vaikuttamaan
siihen, mitä töitä pidetään välttämättöminä tehdä toimistolla.
Uskon, että työtapamme ovat
tulevaisuudessa nykyistä joustavampia, Sherree Witt väittää.
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SYSTEM ELPRESS/ Tuotekehitys

HOLA ESPAÑA!
PARANNAMME nyt miljoonien käyttäjien saatavuutta julkaisemalla
verkkosivustomme espanjankielisen version.

ASIAKASKOHTAINEN TUOTE

TUULIVOIMALAN UKKOSENJOHDATTIMEEN
Elpress on kehittänyt
yhdessä johtavan tuulivoimalavalmistajan kanssa
erikoisrakenteisen kupariliitoksen, LP70-sarjan,
joka on tarkoitettu käytettäväksi ukkosenjohdatinjärjestelmissä.
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KP70 on erikoisrakenteinen liitos, jossa on
toisessa päässä sisäinen M12-kierre pulttiliitosta varten ja toisessa päässä kosketuspuristusratkaisu johdinta varten.
Tämä erikoisliitos on tarkoitettu tuulivoimalan sisäisen ukkosenjohdatinjärjestelmän ja siivessä olevan johtimen yhdistämiseen koko voimalan suojaamiseksi
salamaniskuilta.
Tuotteen laadun varmistamiseksi Elpress
on yhdessä ulkopuolisen laboratorion
kanssa suorittanut salamaniskua simuloi-

van suurvirtatestauksen, ja tuote on nyt
hyväksytty standardin IEC61400-24 mukaisesti.
Elpress Consulting tarjoaa kattavan
valikoiman järjestelmä- ja tuoteratkaisua,
tarvittaessa asiakaskohtaisesti räätälöityjä,
aina testattuina ja verifioituja.
HALUATKO LISÄTIETOJA ELPRESS
CONSULTINGISTA?

OTA YHTEYTTÄ
consulting@elpress.se

Tuotepäällikön päivä /INSIDE ELPRESS

TUOTEPÄÄLLIKÖN

päivä

Tehdessään tuotantotalouden opinnäytetyötään Johan Söderlund sai tietää Elpressillä Kramforsissa tarjolla olevasta
työpaikasta. Siitä on kohta neljä vuotta aikaa, ja Johan viihtyy
työssään tuotepäällikön tehtävässään kuin kala vedessä.
JOHAN ei ollut koskaan kuullutkaan Elpressistä eikä tiennyt,
mitä tuotteita yhtiö valmisti,
joten hänellä oli paljon luettavaa
ennen ensimmäistä työhaastattelua. Hän oli hiukan yllättynyt
huomatessaan, että Elpress on
kansainvälinen yhtiö, jolla on
asiakkaita kaikkialla maailmassa.
– Elpressin kaikki tuotanto on
Kramforsissa, missä heillä on
jopa oma laboratorio. Se oli
mielestäni kiehtovaa, Johan
kertoo. Yritys vaikutti mielenkiintoiselta, ja Johan näki siinä hyviä
mahdollisuuksia urakehitykseen
ja uuden oppimiseen, jos hän
tulisi valituksi. Ja hänet valittiin.
Tuotepäällikkönä hänen työhönsä kuuluu pääasiassa Elpressin
tuotevalikoiman kehittäminen
ja ylläpitäminen sekä tuotelanseerausten ja vastaavien
projektinhallinta. Johan on
Elpressin PIM-järjestelmän
(Product Information Management) päävastuuhenkilö. Se
on tietokanta, johon tallennetaan kaikki tuotetiedot, kuten
kuvat, tekstit, dokumentit ym.
Järjestelmän tietoja käytetään
monissa julkaisukanavissa,
kuten tuoteluettelossamme ja
verkkosivustossamme.
Elpress News käytti tilaisuutta
hyväkseen ja kysyi kollegaltamme muutaman kysymyksen,
joiden vastaukset varmaankin
hämmästyttävät joitakin työntekijöitämme.
Mikä on hämmästyttävin
seikka,minkä olet oppinut
Elpressin tuotteista?
Koko ajan on ollut selvää, että
perusasia Elpressillä on laatu.
Hämmästyttävin asia Elpressillä on ehkä kutenkin ollut
ainutlaatuinen ”System Elpress”
-liiketoiminta-ajatuksemme. Se
on järjestelmäratkaisu, jonka

kaikki komponentit ovat hyväksyttyjä. Vähäinen seikka ei ole
myöskään yrityksen joustavuus
ja henkilöstön osaaminen,
joiden ansiosta voimme palvella
laadukkaita asiakaskohtaisia
erityisratkaisuja haluavia asiakkaita. Lisäksi on aika hieno juttu,
että Elpressillä on Kramforsissa
ikioma laboratorio, jossa kaikki
tuotteet testataan ja hyväksytään voimassa olevien vaatimusten mukaisesti.
Millaisia suunnitelmia sinulla on tulevaisuuden varalle?
Viihdyn hyvin Elpressillä ja nykyisessä työssäni! Sen lisäksi, että
työkenttäni on laaja, minulla
on monia kontaktipintoja sekä
yrityksessä että sen ulkopuolella. Se on todella mielenkiintoista
ja haluan jatkaa samaan tapaan.
Näin korona-aikana meidän
on mukauduttava ja toimittava
enemmän tai vähemmän “digitaalisesti”, toisin sanoen meidän
on käytettävä enemmän muunlaisia kontakteja. Silloin työ
on lähempänä markkinointia,
sillä tuotteidemme näkyvyyden
parantamiseksi on tuotettava
paljon tietoja ja liikkuvaa materiaalia asiakkaidemme ja mahdollisten uusien asiakkaidemme
saataville. Sen takia olen tehnyt
aiempaa enemmän töitä webinaarien ja tietojen julkaisemisen
parissa. Tämä asiakaskontaktien
ja markkinoinnin yhdistelmä
sopii minulle mainiosti! Joten
jonkin tällaisen parissa haluan
työskennellä jatkossakin.

ni… Vaikkapa jonkin kitaravalmistajan tuotepäällikkönä, esimerkiksi Gibsonilla!
Mitä teet vapaa-ajallasi?
Käyn treenaamassa, se on yksi
mielijuttujani.. Sekä lenkkeily
että voimaharjoittelu. Olen
jäänyt koukkuun uuteen “Padel-trendiin”. Se on hauska laji
jopa vasta-alkajille (kuten
minulle)! Revittelen myös
kitaralla, sillä soitan
vapaa-ajallani metallibändissä.
Kollegat eivät
varmaan tienneet minusta,
että:
… soitan kitaraa
sunsdvallilaisessa
”Dark Reflection”
-metallibändissä! Se
on tosin täysin tuntematon nimi useimmille.
Kokeilin joogaa kahdesti. Se
ei ehkä ole ihan yhtä “metallia”,
mutta syytän kokeilusta parempaa puoliskoani.

Jos saisit valita minkä tahansa työn, missä tahansa
yhtiössä, minkä valitsisit?
Olisi todella hienoa pystyä
elättämään itsensä muusikkona!
Mutta muuten viihdyn oikein
hyvin nykyisessä työssäni, joten
tuotepäällikön työ voisi olla yksi
ura, jota voisin ajatella jatkava-
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INSIDE ELPRESS/ Ympäristötyö

Ylijäämämateriaalia lastataan kierrätettäväksi.

JÄRJESTELMÄLLINEN YMPÄRISTÖTYÖ TUOTTA
Viiden viime vuoden aikana Elpress on vähentänyt sähkönkulutustaan 15 prosenttia, minkä
lisäksi vedenkulutus on vähentynyt jopa 20 prosenttia.
– Samaan aikaan tuotantomme on kasvanut 20 prosenttia, sanoo Elpressin ympäristövastaava
Tobias Norlin.
MONEN tärkeän palasen on
täytynyt loksahtaa paikalleen,
että olemme päässeet näihin
hätkähdyttäviin lukuihin.
– Kestävien ratkaisujen valitseminen voi maksaa aluksi enemmän, mutta pitkällä aikavälillä on
aina kannattavaa ajatella ympäristöä, Tobias Norlin väittää.

wattia. Vaihdoimme tilalla 150
watin lamput, joten tehonsäästö
on 300 wattia lamppua kohti.
Vaikka uudet valaisimet maksoivat lähes 5 000 Ruotsin kruunua
(lähes 500 euroa) kappale,
ne maksoivat itsensä takasin
kolmessa vuodessa, Anders
kertoo.

Otetaan esimerkiksi vaikkapa
valaistuksemme. Anders Sjödin
oli siinä merkittävässä roolissa
Elpressin ympäristöinsinöörinä.
– Toimitilamme on rakennettu
1970-luvun puolivälissä, ja valaisimet olivat samalta vuosikymmeneltä. Kaiken kaikkiaan meillä
oli noin 250 elohopealamppua,
jotka kuluttivat tehoa 450

Eikä se ole niiden ainoa etu.
– Valaistus on työympäristön
kannalta paljon parempi. Uudet
lamput valaisevat paremmin ja
niiden valoteho pysyy vakiona
loppuun asti. Vanhojen lamppujen valoteho heikkeni vähitellen,
joten valaistus muuttui tasaisesti huonommaksi.
Vedenkulutus on vähentynyt
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tätäkin selvemmin.
Tuotantolaitoksen omassa vedenpuhdistamossa käsiteltiin 20
vuotta sitten vuodessa 20 000
kuutiometriä vettä.
– Tällä hetkellä kulutuksemme
on noin 4 000 kuutiometriä
vuodessa. Suurimman säästön
on tuottanut vesihanojen virtaaman pienentäminen. Pintakäsittelyssä olemme optimoineet
virtaukset, ja jos jossakin ei
tarvita puhdasta vettä, käytämme siihen kierrätysvettä puhdistamosta. Tällainen käyttökohde
on esimerkiksi kaapelikenkien
jäähdyttäminen hehkutuksen
jälkeen, hän kertoo.
Lisäksi puhdistamme vedestä
kuparin omassa vedenpuhdista-

mossamme. Meillä on ympäristöviranomaisten lupa 25 kg:n
vuosittaisille kuparipäästöille,
mutta tällä hetkellä päästötasomme on 1,7 kg.
Toinen tärkeä luonnonvaroja
säästävä tekijä on metallien
kierrätys. Suurin osa Elpressin
tuotannosta tapahtuu yhtiön
omissa tiloissa, ja käyttämämme
materiaalit ovat pääasiassa erilaisia metalleja: kuparia, alumiinia ja
terästä.
– Suoria ympäristövaikutuksiamme ovat pääasiassa tuotannon
energiankäyttö ja metallien kulutus. Sen vuoksi olemme ylpeitä
siitä, että yli puolet liitoksissamme
käytettävästä kuparimateriaalista

Ympäristötyö /INSIDE ELPRESS

Säiliöt eri materiaalijakeille:
muoveille (ylin), kuparilastuille
(ylhäällä oikealla) sekä yhdistetyille
kupari- ja alumiinilastuille (vasemmalla).

AA TODELLISTA HYÖTYÄ
on kierrätettyä. Alumiiniliitostemme raaka-aine on pääasiassa uutta, mutta teräksenä käytämme
ainoastaan kierrätysmateriaalia,
Tobias Norlin kertoo.
Kaikki ylijäämämateriaali
kerätään kunkin työstökoneen
luona säiliöihin ja astioihin
huollettavaksi ja kierrätettäväksi.
– On tärkeää, että jokainen aine
sijoitetaan oikeaan jakeeseen.
Kupari ja alumiinin erotteleminen toisistaan ei riitä, vaan
materiaali on lajiteltava myös
sen mukaan, missä muodossa
se on. Esimerkiksi kuparilastut
ja muut kuparikappaleet on
erotettu eri jakeisiin.

Kierrätyksen toimivuuden edellytys on, että jakeet lähetetään
kuukausittain pois Elpressin
jätteenkäsittelykumppanin
STENAn kautta.
– Luonnonvarojen säästäminen
tuottaa voittoa myös yritykselle.
Nyt olemme lähteneet kestävän
kehityksen polulle, voimme tehdä niin paljon muutakin. Juuri
nyt on mielenkiintoista tutkia,
mitä voimme tehdä Kramforsin
tehtaan yhteyteen suunniteltavan lisärakennuksen lämmityksen ja energiankäytön suhteen.
Mikä olisi esimerkiksi aurinkopaneelien merkitys pitkällä
aikavälillä, Tobias pohtii.

Tosiseikat:
Elpress on sertifioitu ISO 14001 -ympäristöstandardin mukaisesti. Mielestämme meillä on
velvollisuus toimia luonnonsuojelun ja ilmastotavoitteiden saavuttamisen hyväksi. Kansainvälisten standardien avulla pyrimme luomaan edellytykset ympäristönsuojelumme tason jatkuvalle
parantamiselle. Säästämme luonnonvaroja ja samalla saavutamme omat
ympäristötavoitteemme.
Lukemalla QR-koodin pääset näkemään ympäristötyötämme
käsittelevän videon.
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INSIDE ELPRESS/ Kilpailu

KILPAILU
Kun vastaat oikein kolmeen kysymykseen, voit voittaa jättikokoisen kylpypyyhkeen.
Arvomme oikein vastanneiden kesken kolme palkintoa.
KYSYMYKSET
1. Minkä niminen yritys noutaa Elpressin kierrätysmateriaalit?
1. Rizajkel
X. Stena
2. Miljobolaget
2. Mikä on suurin kaapelin halkaisija, jonka uusilla PKL54C-kaapelisaksilla voi katkaista?
1. 44 mm
X. 50 mm
2. 54 mm

LÄHETÄ VASTAUKSESI VIIMEISTÄÄN 14.5.
OSOITTEESEEN ELPRESS AB, Box 186, 872 24
Kramfors tai sähköpostitse osoitteeseen
siw.johansson@elpress.se
Oikeat vastaukset ja voittajat julkistetaan
28.5. verkkosivustossamme www.elpress.fi

TUTU
STUM
ISHIN
TA

Työkalusi on
sertifioitu.

€95

Entä sinä itse?
Tai kollegasi?

Lue QR-koodi
ja ilmoittaudu!

VERKKOKURSSI

kosketuspuristustekniikasta
YouTube

Elpress AB, Box 186, SE-872 24, Kramfors, Ruotsi
Industrivägen 15, SE-872 32, Kramfors, Ruotsi

+46 612 717100

sales@elpress.se

LinkedIn

HINTA VOIMASSA 31.2021 SAAKKA. HINTA ON YHTÄ OSALLISTUJAA KOHTI EIKÄ SIIHEN SISÄLLY ALV.

3. Mitä Elpressin tuotepäällikkö Johan Söderlund soittaa vapaa-ajallaan?
1. Sähkökitaraa
X. Rumpuja
2. Saksofonia

