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PVX611
Kundeanmeldelse
Kundeanmeldelse av Elpress
pressverktøy PVX611 fra Siemens Energy Austria GmbH.
SIEMENS ENERGYS medarbeidere har testet
og brukt Elpress pressverktøy PVX611 i
en periode, og de er svært fornøyd med
verktøyet. Den kompakte konstruksjonen og
lave vekten letter arbeidet i trange miljøer.
Der man tidligere brukte presshodet V1300,
bruker man nå det ergonomisk tilpassede
pressverktøyet PVX611. Det smidige presshodet gjør det enkelt å utføre en pressing
av flere skjøtehylser som ligger parallelt
tett inntil hverandre. På verktøyet er det et
display der brukeren får god kontroll over
trykkovervåkingen og kan lese av verktøyets status. Alt i alt en kompakt og praktisk
enhet, mener de.

TIL TROSS for den pågående pandemien
har Elpress et godt år i ryggen, og det
gjøres store investeringer i 2021.
– Produktene til Elpress er mange ganger
nøkkelkomponenter i arbeidet med å
utarbeide mer bærekraftige løsninger på
markedet, sier adm. dir. Mattias Östman.
På enkelte maskingrupper vil produksjonen doble seg innen årsskiftet.
– For å kunne møte etterspørselen etter
våre produkter, investerer vi ca. 50 millioner kroner i tilbygg og nye maskiner, sier
Mattias Östman.
– Vi bygger ut med totalt 1500 m2, dels
for å få plass til et nytt fortinningsanlegg
– dvs. ny overflatebehandling – dels for å
øke kapasiteten og få på plass nye maskiner til å bearbeide produktene, sier han.
Det siste året har også påvirket Elpress.
– I dag ser vi først og fremst hvordan
frakt- og materialkostnadene og inflasjonstakten øker, og det er vel en effekt
av denne pandemien. Samtidig gjorde
vi det svært godt i 2020. Vi så resultatet
av flere vellykkede markedsinitiativer og
kan konstatere et vinnende konsept i
egne selskaper som jobber mot utvalgte
segmenter på ulike kontinenter. Sikre
forbindelser er et sterkt produkt, da det
handler om kritiske produkter hos kunden. Vi gir brukerne trygghet i form av
System Elpress med kvalitetsprodukter
i form av kabelsko, sertifiserte verktøy,
opplæring samt service til ettermarkedet, sier Mattias Östman.
I den grønne omstillingen kan Elpress
tilby både nøkkelkomponenter og teknisk ekspertise, ikke minst når det
gjelder vindkraft og elektrifisering av tunge kjøretøyer.

PVX611
Testet og sertifisert batteridrevet
pressverktøy for kontaktpressing av
Cu-forbindelser av typen KRF/KSF 10-150
mm², Al-forbindelser 16-25 mm² (-35
solid), C-hylser 6/6-50/50 mm².

El-nummer: 2070592
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– Internt har vi lenge hatt et tydelig fokus
på å spare ressurser som strøm og vann.
Spesielt de siste fem årene har vi gang
på gang overgått våre egne forventninger til hva vi kan oppnå med relativt enkle
tiltak, sier Mattias.
I denne utgaven av Elpress News kan du
lese både om hvordan sertifisering iht.
den internasjonale miljøstyringsstandarden ISO 14001 brukes som et verktøy
til å nå egne interne miljømål, og om
hvordan Elpress satser på bærekraftig
helse for de ansatte.
– Pandemien har fått oss til å revurdere
reisevirksomheten, og selv om vi ser
frem til å besøke kundene igjen, tror jeg
nok ikke at vi vil reise like mye som vi
gjorde før koronapandemien traff oss. I
dag har vi digitale løsninger som vil hjelpe oss i overgangen til fornybar energi,
det er jeg overbevist om. Og jeg er glad
og stolt over at Elpress er en aktør å regne med når det gjelder de teknologiske
løsningene som skal hjelpe oss med å nå
klimamålene, sier Mattias Östman.

Foto: Marlene Nilsson, Lavenlay
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PowerCon fokuserer på
grønn omstilling
PowerCon er et dansk teknologiselskap med spesialistkompetanse innen elektrisk energikonvertering, med spesialutvikling og -produksjon av elektriske omformersystemer i megawattklassen.
PowerCon kommer opprinnelig fra den danske vindkraftindustrien, der de begynte med å produsere testsystemer og utføre allsidige utviklingsoppdrag for større danske vindkraftkunder.
VINDKRAFTBRANSJEN har
fortsatt stor betydning for
PowerCon, nå sist gjennom
et spennende prosjekt med
utvikling av frekvensomformere
til testing av nye offshore-vindkraftverk. Siden 2015 har
PowerCon også utviklet og produsert landstrømløsninger for
sjøfartsindustrien. Landstrøm
er begrepet som brukes når
havner leverer grønn energi til
fartøyer, slik at de kan slå av
motorene.
Med fokus på grønn omstilling utvikles markedet for
landstrømløsninger raskt,
og PowerCon har hatt stor
suksess når det gjelder å levere
både små og store anlegg i
inn- og utland. I 2020 leverte
PowerCon for eksempel Europas to største landstrømanlegg,
som ble installert i Bergen og
Rostock.

– Vi har brukt Elpress
pressverktøy i 7–8 år her i
PowerCon. Grunnen til at vi
bruker Elpress, er at vi må være
sikre på at hver pressing
er optimal. I våre systemer
kjører vi med svært høy effekt,
så det ville raskt gå dukken hvis
vi brukte uriktig pressede kabelsko. Dessuten stiller Elpress
også med god support hvis du
har spørsmål om andre typer
kabelsko og hvordan de brukes, sier Alex Patrick Vernersen,
Automation Technologist hos
PowerCon.
PowerCon bruker Elpress kobber- og aluminiumsforbindelser
samt tilhørende pressverktøy.
De anser det som en viktig styrke at Elpress både produserer
og utvikler sine produkter; det
er mye lettere å snakke med
folk som kan alt om produktene, sier de. Nær kontakt med

produsenten er også en fordel
når du sitter og utformer nye
løsninger.
Elpress KRF-forbindelser er
et av produktene som PowerCon bruker. Forbindelsene
har et merkesystem som viser
arealområdet og bakkenummeret til kabelskoen for å sikre at
man bruker riktig forbindelse til
riktig kabel, og at man bruker
riktig bakke til kontaktpressingen.
– Det er svært lett å forstå, noe
som gjør at man raskt lærer
seg å bruke systemet uten å
gjøre feil.
Brukerens sikkerhet og at
kvalitetskravene for verktøyene overholdes, er viktig for
PowerCon.
– Vi bruker Elpress til forebyggende vedlikehold og kalibrering av verktøyene vi har i produksjonen. Dette for å unngå

produksjonsstans og service
på flere verktøy samtidig. Vi har
også brukt Elpress’ utleietjeneste noen ganger, og vi synes
det fungerer kjempegodt og at
servicen er god.
For riktig installasjon kreves det
testede og sertifiserte produkter, service og vedlikehold av
verktøyene samt en kompetent
operatør. Elpress har ved flere
anledninger besøkt PowerCons
produksjon for å holde kurs/
workshops i System Elpress.
Disse har vært svært høyt
verdsatt og givende for både
Elpress og PowerCon. Teknisk
rådgivning og tilgang til sertifiseringer og godkjente tester
er en av de viktigste grunnene
til at PowerCon bruker Elpress.
De mener at som kunde er det
svært viktig å få hjelp til denne
typen dokumentasjon.
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RPL1800-serien
– sortimentsbokser med systemløsning

RPL1800 er en profesjonell og komplett sortimentsboks for elektrikere som ønsker orden på sakene. En systemløsning for oppbevaring av verktøy og endehylser som brukes i det daglige arbeidet.
Boksen er i uknuselig plast med vegger av polypropen og lokk
av polykarbonat. Den er praktisk og sikkert utformet for å kunne
stables og har uttakbare innsatser, perfekt for enkel påfylling av
forbindelser. Håndtak og lukkeanordning er integrert i utformingen,
noe som gjør den svært lett å håndtere.

PRODU
Digitale
sertifikater
Nye blisterpakninger for alle våre håndtenger
På blisterpakningen for verktøyet står det en QR-kode som du kan skanne for å gå
direkte til nettstedet til Elpress, der du kan laste ned det digitale sertifikatet.
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RPL1800-PEB0116H
El-nr.: 2011037

RPL1800-PEB0116S
El-nr.: 2011036

•
•
•
•

•
•
•
•

Sortimentsboks for profesjonell bruk som inneholder 1800
isolerte endehylser, avisolerings- og klippeverktøyet SCT001 og
pressverktøyet PEB0116H.
Presseområde: 0,14-16 mm²/AWG 26-6
Selvjusterende mekanisme
Optimal på trange steder
Det tilhørende verktøysertifikatet
kan lastes ned digitalt.

Pressgeometri:

Sortimentsboks for profesjonell bruk som inneholder 1800
isolerte endehylser, avisolerings- og klippeverktøyet SCT001 og
pressverktøyet PEB0116S.
Presseområde: 0,14-16 mm²/AWG 26-6
Selvjusterende mekanisme
Optimal på trange steder
Det tilhørende verktøysertifikatet
kan lastes ned digitalt.

Pressgeometri:

UKTNYHETER
PKL54C

– høy kvalitet og ergonomisk
elektrisk kabelsaks.

EGENSKAPER:
• Elektrisk kabelsaks for kobber og aluminiumskabel
• Ikke beregnet til å kappe stål
• Maks. kappediameter 54 mm.
• Verktøyet utfører en saksebevegelse ved kapping, som gir et optimalt snitt
• Innebygd sikring som overspenningsvern
• CE-merket
• Leveres med veske, batteri, 18V Li-Ion samt lader
TEKNISKE DATA PKL54C:

El-nr.: 2000188
Batterispenning
Batterikapasitet
Ladetid		
Vekt inkl. batteri
Dimensjoner

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

VIL DU VITE MER OM
VÅRE PRODUKTER?

KUNDESUPPORT
support@elpress.se
+46 612 71 71 70
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PRODUKTNYHETER
nye kataloger
fra Elpress
Bla i den digitale katalogen, eller
bestill et trykt eksemplar på
nettstedet vårt.

Engelsk

E-læring

– er nå tilgjengelig på svensk og engelsk

Elpress Web Academy er et nytt konsept fra Elpress, der vi leverer online-kurs
i kontaktpressingsteknikk. For deg som kursdeltaker betyr det at du kan
gjennomføre kurset i eget tempo og i studiemiljøet du ønsker. Du får selvsagt
sertifikat etter gjennomført kurs, akkurat som på våre fysiske kurs.
Du finner mer informasjon på baksiden av denne utgaven av Elpress News.
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Renewable Energy

Vehicle

SJEKK DEN NYE
VIDEOEN OM
SKRUKABELSKO
(FORHÅNDSGJENGET SKRUE)

Tyskland /GLOBAL STATUS

Bildet ble tatt før pandemien, da
vi alle fortsatt satt på kontoret.
F.v. Ludger Lingen, Kai Grundei,
Katja Zagers, Markus Drissen, Klaus
Krumscheid og Christian Alexandersson.

Positiv utvikling for Elpress i Tyskland
I nordvestre Tyskland, ikke langt fra Düsseldorf, ligger den vakre byen Viersen med ca. 80 000
innbyggere. Her har Elpress sin tyske base, i et marked som har hatt en positiv utvikling de to
siste årene.
– VI er fem ansatte på det
nyoppussede tysklandskontoret, og vi retter oss inn mot et
sentraleuropeisk marked der
65 prosent består av segmentkunder, sier Klaus Krumscheid.
I snart åtte år har han hatt ansvaret for salget i Sør-Tyskland,
Østerrike og Sveits, og han
konstaterer at det har vært
åtte gode år hos Elpress.
– Vi selger løsninger av så
høy kvalitet at kundene kan
sove godt om nettene. Vi har
løsninger for de aller fleste
problemer, og har vi ikke en
løsning, slår vi oss gjerne sammen med kunden for å finne
den, sier han.
I et sentraleuropeisk perspektiv er Elpress langt fra den
største aktøren på markedet.
– Men med vårt system Elpress, våre korte ledetider og
raske kommunikasjonsveier,
er vi selvsagt en interessant

samarbeidspartner for ethvert
nyskapende og kvalitetsbevisst
selskap i denne regionen, sier
Klaus Krumscheid.
Ludger Lingen, som har ansvaret for salget i Nord-Tyskland,
stemmer i.
– Vår utfordring er nesten aldri
å holde på eksisterende kunder, da de ser fordelene med
Elpress fra første dag. Derimot
prøver vi å jobbe kreativt for å
nå ut til nye kunder. Under de
rådende forhold med Covid-19
har vi utviklet nye digitale
løsninger for å nå ut på markedet, sier han.
Selv hadde han bare rukket å
jobbe et halvt år hos Elpress
før reiserestriksjonene gjorde
at han måtte flytte viktige
kundemøter til PC-skjermen
på hjemmekontoret.
– Jeg synes likevel at det har
vært et godt år. Siden jeg er
relativt ny i selskapet, har jeg

brukt tiden godt på å gjøre
meg kjent med Elpress’ bedriftskultur og min egen rolle i
organisasjonen. Jeg setter virkelig pris på det åpne og vennlige samtaleklimaet i Elpress,
så vel som tilliten jeg har fått
til å ta egne beslutninger
innenfor stillingens rammer.
Vi er et veldig godt team i
Tyskland, og vi har svært god
støtte fra kollegaene i Sverige,
sier han.
Katja Zagers, som tar seg av
kundeservice og regnskap på
tysklandskontoret, ble ansatt i
Elpress i Tyskland så sent som
i juli 2020.
– Midt under pandemien fikk
jeg tilbud om fast stilling i Elpress. Samtidig som en bølge
av oppsigelser og permitteringer skylte inn i kjølvannet
av pandemien, valgte Elpress
å ansette nye medarbeidere.
Det sier noe om selskapets
stabilitet, sier hun.

– Jeg har mange års erfaring
med denne typen arbeid, både
som frilanser og fast ansatt i
ulike bedrifter, og jeg har aldri
opplevd så få returer og klager
fra kundene som her. Dette
bidrar til at vi på tysklandskontoret er stolte over jobben vi
gjør, noe som igjen får oss til
å gjøre vårt ytterste for å leve
opp til kundenes forventninger, sier hun.
Akkurat nå ser alle på tysklandskontoret med spenning
på hvordan Elpress vil bli
mottatt av en ny kategori
kunder når grossistselskapet
Fegime Deutschland begynner
å markedsføre Elpress som
varemerke fra og med i år.
– Det betyr at vi for første
gang på det tyske markedet vil
nå ut til mindre industriprodusenter, noe som åpner for
mange nye kunder i fremtiden,
sier Ludger Linger.
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Vi lengter etter å møte
kundene våre
De digitale møtene med kundene kan selvsagt ikke måle seg med de fysiske. Men under gitte
forutsetninger har Elpress gjort sitt ytterste for å legge til rette for nettmøter under pandemien.
– Vi setter kvalitet og sikkerhet
over alt annet, noe som har
ført til at enkelte prosesser
i disse koronatider ganske
enkelt har tatt litt lengre tid. Vi
har for eksempel laget videokurs på flere nivåer samt midlertidige online-kurs som inntil
videre har erstattet fysiske kurs
ute hos kundene, sier Michael
Flaaten.

ANDERS SVENSSON hadde
rukket å jobbe et år i Elpress da
pandemien slo inn og endret
fullstendig på arbeidsoppgavene hans. Som Key Account Manager for segmentet Vehicle var
det i utgangspunktet vanskelig
å forestille seg noe annet enn
fysiske møter med kunden.
– Det første halvåret var tregt.
Vi så selvsagt en kraftig økning
i e-poster og digitale møter,
men det var først i høst at vi
kom til et punkt der vi begynte
å forsone oss med at denne
nye møteformen kanskje var
den nye normalen, sier Anders
Svensson.
Med den lærdommen fulgte en
interessant utfordring. Hvorfor
gjøre noe bra som kan gjøres
enda bedre?
– Det slo meg virkelig hvor høy
kompetanse vi har internt og
hvor positivt innstilt vi var til
utvikling da vi gikk tidlig inn i en
opplæringsfase for å stå godt
rustet digitalt på markedet så
snart kundene var klare til å
møte oss der, sier Anders.

– Det første halvåret var tregt.
Vi så selvsagt en kraftig økning i
e-poster og digitale møter, men
det var først i høst at vi kom til et
punkt der vi begynte å forsone oss
med at denne nye møteformen
kanskje var den nye normalen
Vi har hatt en rekke webinarer
om ulike temaer, og antallet
deltakere har økt jevnt og trutt.
– Til tross for en nedgang i segmentet Vehicles ser vi en spen-

Et bilde tatt før Covid-19 av Key Account Manager Michael Flaaten
sammen med Country Manager Elpress India Sumit Sharma.
nende trend med elektrifisering
av tunge kjøretøy, som vil få
stort gjennomslag på markedet
om noen år. På denne fronten
har Elpress, til tross for pandemien, fortsatt å være en støtte
for kundene i utviklingsarbeidet
på prototypstadiet, sier han.
Også for segmentet Electrical
Machines har pandemien ført til
kursendringer for virksomheten.
Michael Flaaten er Key Account
Manager for Electrical Machines, og han åpner med et godt
eksempel:
– Kundene i segmentet leverer
kritiske nøkkelkomponenter
til byggingen av det globale
strømnettet. De globale investeringene i strømnettet stoppet

imidlertid delvis opp i 2020
på grunn av tøffe pandemitiltak, slik som nedstengninger
i mange land. Historisk øker
investeringene i strømnettet
med 5–6 % per år, men i 2020
ble det et hakk i kurven da det
globale strømforbruket faktisk
gikk ned med 2 %.
Dette har påvirket mange av
kundenes virksomheter i løpet
av året, men det underliggende
behovet forsvinner ikke – det
utsettes bare.
Når det gjelder segmentet Electrical Machines, opplever Michael at
det har vært en utfordring både
med å knytte nye kontakter og
med å gå over til digitale kurs for
eksisterende kunder.

Christian Alexandersson, som
er sjef for Elpress-gruppens
globale segment, konstaterer at hans team, som både
Anders Svensson og Michael
Flaaten er en del av, har klart
å opprettholde resultatet og
salget på en god måte.
– Det har selvsagt vært krevende å gå over fra fysiske til
digitale kundemøter. Det har
fungert relativt bra å møte eksisterende kunder digitalt, men
til tross for nye verktøy som
f.eks. LinkedIn Sales Navigator,
er det vanskeligere å nå ut med
produktene våre til nye kunder,
sier han.
Samtidig er han klar over at
konkurrentene har vært i nøyaktig samme situasjon i denne
perioden.
– Faktum er at Elpress i hele
denne perioden både har gjort
nye investeringer i produksjonen og ansatt nye medarbeidere. Det sier mye om hvordan
vi håndterer pandemien. Jeg
opplever dessuten at vi holder
motivasjonen og momentet
oppe internt, og i dag – et
år senere – er vi fortsatt på
hugget. Men vi lengter selvsagt
etter å møte kundene igjen,
sier Christian.
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INGEN SMITTESPREDNING TAKKET
VÆRE FOREBYGGENDE ARBEID
Takket være det forebyggende arbeidet som gjøres i produksjonen hos Elpress i Kramfors, har
ingen medarbeidere blitt smittet av Covid-19 på jobb.
– Jeg tør påstå at vi har klart oss så bra i pandemien fordi medarbeiderne har tatt situasjonen
på alvor og fulgt restriksjonene fra første dag, sier produksjonsleder Stefan Hopstadius.
INTERNT skjønte man tidlig at
en smittespredning i produksjonen ville kunne få alvorlige
konsekvenser for selskapet.
– Vi var raske med å sette inn
tiltak for å redusere smittefaren.
Vi bestilte utvidet rengjøring
av toaletter og dusjområder,
og vi satte ut håndsprit ved
berøringsskjermene for stemplingsurene, sier Stefan.
Et annet viktig tiltak var å låse
ytterdører og porter.
– Alle sjåfører som kommer hit,
må ringe til varemottaket, og
all lasting og lossing skjer nå
utendørs. De eneste besøkende
vi har sluppet inn i lokalene, er
planlagte besøk av reparatører
og servicepersonell for å holde
produksjonen i gang, sier Stefan
Hopstadius.
Han mener også at kommunikasjonen har vært viktig. Etter
hvert som den svenske folkehelsemyndigheten har oppdatert
restriksjonene, har vi trykket
opp informasjonen og lagt den
ut på spisebordene.
– Vi delte medarbeiderne tidlig
inn i mindre grupper og tok
opp hvor viktig det er med god
håndhygiene og at man holder
seg hjemme ved forkjølelsessymptomer. Vi har faktisk også
levert selvtester hjem til medarbeidere som har hatt vanskelig
for å få tak i disse, sier Stefan.
Medarbeiderne har tatt situasjonen på alvor og holdt seg
hjemme ved minste tegn på
forkjølelsessymptomer.
– Innsatsen deres har vært
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Produksjonsleder Stefan Hopstadius mener at medarbeidernes innsats har vært eksemplarisk i håndteringen
av pandemien.

Akkurat som når vi snakker om
sikre forbindelser, handler også
helse til syvende og sist om å legge
det riktige verktøyet i hendene til
den riktige personen
Lena Nordlander, HR-strateg

eksemplarisk, sier Stefan.
Samtidig har Elpress’ arbeid
med å styrke personalgruppens
helse pågått nesten som vanlig
– med visse tilpasninger.
– Først og fremst vil jeg si
at pandemien helt klart har
understreket viktigheten av at
vi holder oss i form for å kunne
motstå denne virustypen, sier
Lena Nordlander, HR-strateg i
Elpress.
Med hyppige helseprofilvurderinger av medarbeiderne
i Elpress har vi kunnet måle
helsen på individnivå, og blant
flere helseprosjekter er det ett
som skiller seg ut som spesielt
vellykket:

– Det er satsingen på personlige
trenere, som har gitt bemerkelsesverdig gode resultater.
Her ser vi til og med at vi noen
ganger lykkes bedre enn helsevesenet med å gi medarbeiderne verktøy til å kvitte seg med
ulike plager. Det er fantastisk
å se hva man kan oppnå når
treningen bygger på motivasjonen til den enkelte, sier Lena
Nordlander.
– Akkurat som når vi snakker
om sikre forbindelser, handler
også helse til syvende og sist
om å legge det riktige verktøyet
i hendene til den riktige personen, sier hun.
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KUNDEN I FOKUS
– også fra hjemmekontoret
Sherree Witt er ordremottaker hos Elpress i
Chicago. I ganske nøyaktig et år har både
hun og fire av hennes fem barn jobbet
hjemmefra.
– Hvis barna ikke hadde hatt
hjemmeundervisning, kunne
jeg ha fortsatt å gå på kontoret,
som bare ligger en 15 minutters
spasertur fra hjemmet mitt, sier
Sherree Witt.
I Chicago finner vi også Elpress’
amerikanske salgssjef Mike
Nyhan, som også har jobbet
hjemmefra siden mars i fjor.
– Vi har gjort alt vi kan for å
overholde restriksjonene og
unngå økt smittespredning.
Mike og jeg har selvsagt likevel
hatt daglige møter og jobbet
som et team, sier Sherree.
Hennes daglige gjøremål er
imidlertid mye de samme som
før pandemien.
– Jobben min består hovedsakelig av e-postkommunikasjon
med kundene i USA, Mexico og
Canada. Den store forskjellen
det siste året har nok vært ekstraarbeidet på grunn av alle de
forsinkede leveransene i periodene med innstilte flyavganger,
sier hun.
Sånn i ettertid synes hun faktisk
at det har vært flere fordeler
enn ulemper med å jobbe
hjemmefra, både for hennes
egen del og for kundenes.
– Jeg har følt meg mindre stresset og hatt mer tid til andre ting
etter arbeidsdagen. Selv om alle
i familien har hatt fullt opp med

Sherree Witt
arbeid om dagen, har vi fått
betydelig mer tid til hverandre
enn før pandemien, sier hun.
Men det har jo vært et annerledes år på mange måter.

– Jeg tror at alle tilpasningene
vi har gjort dette året, vil gjøre
at man innser at jobben ikke
nødvendigvis må gjøres på et
kontor. Jeg tror vi vil bli mer

fleksible med tanke på hvor
arbeidet utføres i fremtiden,
sier Sherree Witt.
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SYSTEM ELPRESS/ Produktutvikling

HOLA ESPAÑA!
VI ØKER NÅ tilgjengeligheten for millioner av brukere ved å
lansere en spansk versjon av nettstedet vårt.

KUNDETILPASSET PRODUKT

FOR LYNAVLEDERSYSTEMER I VINDKRAFTVERK
Sammen med en av de
ledende produsentene av
vindkraftverk har Elpress
utviklet en spesiell kobberforbindelse, KP70-serien,
for bruk i LPS-systemer
(lynavledersystemer).
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KP70 er spesialdesignet med en innvendig
M12-gjenge for bolttilkobling i den ene
enden og en kontaktpressingsløsning for
lederen i den andre.
Denne spesielle forbindelsen vil være
avgjørende for tilkoblingen mellom det
interne lynavledersystemet og enden på
vingene til vindkraftverket, som bidrar til å
beskytte hele anlegget.
For å sikre kvaliteten på produktet har
Elpress, ved hjelp av et eksternt laboratorium, gjennomført høystrømstester for

lynnedslag, og produktet er nå godkjent i
henhold til IEC61400-24.
Elpress Consulting tilbyr omfattende system- og produktløsninger, kundetilpassede
og skreddersydde om ønskelig, og alltid
testet og verifiserte.
HVIS DU ØNSKER MER INFORMASJON
OM ELPRESS CONSULTING,

KAN DU TA KONTAKT MED
consulting@elpress.se

En dag med en produktsjef /INSIDE ELPRESS

En dag med en

PRODUKTSJEF

Da Johan Söderlund jobbet med mastergraden i forbindelse
med sivilingeniørutdanningen i industriell økonomi, kom han
over en ledig stilling hos Elpress i Kramfors. Det er snart fire
år siden, og Johan trives svært godt i den nåværende stillingen som Product Manager.
JOHAN visste ingenting om
Elpress eller hvilke produkter
de lagde, så han måtte lese seg
opp til de første jobbintervjuet.
Han ble litt overrasket da det
viste seg at Elpress er en internasjonal aktør med kunder over
hele verden.
– Elpress har all sin produksjon i
Kramfors, og til og med sitt eget
laboratorium, noe jeg syntes var
fascinerende, sier Johan. Selskapet virket interessant, og Johan
så store muligheter til å utvikle
seg og lære hvis han skulle få
jobben, noe han gjorde.
Som Product Manager består
arbeidsoppgavene hovedsakelig
av å utvikle og vedlikeholde produktsortimentet til Elpress samt
prosjektledelse ved blant annet
produktlanseringer. Johan har
hovedansvaret for Elpress
PIM-system (Product Information Management), en database
med all produktinformasjon
som bilder, tekster, dokumenter
m.m. Systemet forsyner ulike
utkanaler med informasjon,
blant annet til katalogen og
nettstedet.
Elpress News benyttet anledningen til å ta pulsen på vår
kollega med noen spørsmål der
svarene nok vil overraske noen
medarbeidere.
Hva er det mest «overraskende» du har lært deg om
produktene til Elpress?
Noe som hele tiden har vært
klart, er at Elpress er forbundet
med høy kvalitet. Men det jeg
synes er mest overraskende, er
den ganske så unike forretningsideen til Elpress, «System
Elpress», som bygger på en
systemløsning der alle komponenter skal være godkjente. Ikke
minst den høye fleksibiliteten

og kompetansen som finnes i
selskapet, som gjør det mulig
å kunne gi kunder som krever
spesialløsninger, kvalitative og
kundeunike produkter. Og så
er det litt kult at Elpress har
sitt eget laboratorium i Kramfors der alle produkter testes
og godkjennes iht. gjeldende
normer.
Hvilke fremtidsplaner har
du?
Jeg trives godt i Elpress og
stillingen jeg har i dag! Fordi
jeg jobber nokså bredt, har
jeg mange kontaktflater både
i og utenfor selskapet, noe jeg
synes er interessant og gjerne
fortsetter med. I disse koronatidene tilpasser vi oss og alt blir
mer eller mindre «digitalisert»,
noe som betyr at vi får andre
typer kontaktflater. Da må man
også se litt på markedsføringen.
For at produktene skal synes,
må vi gjøre mye informasjon og
materiell tilgjengelig for både
eksisterende og potensielle
kunder. Det har ført til mer jobb
med webinarer og med å gjøre
data tilgjengelig. Jeg synes det
er gøy med denne kombinasjonen av kundenær kontakt og
markedsføring! Så jeg vil nok
fortsette å jobbe med noe i den
retningen!

Hva gjør du på fritiden?
Jeg liker å trene og holde meg i
form! Både løping og styrketrening. Har faktisk nettopp kastet
meg på «padel-trenden», som
er en morsom sport også for
nybegynnere (som meg)! Men
det blir også en hel del gitarspilling og «vrenging», da jeg
spiller i et metalband på
fritiden!
Dette tror jeg
ikke kollegaene vet om
meg:
… at jeg spiller
elgitar i metalbandet «Dark
Reflection»,
som holder til
i Sundsvall! Det
tror jeg nok er
nokså ukjent for de
fleste! Har også prøvd
Yoga to ganger, som kanskje ikke er like «metal», men
her skylder jeg på samboeren!

Hvis du fikk velge en hvilken
som helst jobb i et hvilket
som helst selskap, hva ville
det ha vært?
Det hadde jo vært utrolig kult
å kunne tjene til livets opphold
som musiker! Men ellers trives
jeg svært godt i jobben jeg har
i dag, så produktsjef er nok et
spor jeg kan tenke meg å fortsette på … Kanskje produktsjef
hos en gitarprodusent – Gibson,
for eksempel!
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INSIDE ELPRESS/ Miljøarbeidet

Utlasting av overskuddsmateriale for gjenvinning.

SYSTEMATISK MILJØARBEID GIR RE
De siste fem årene har Elpress redusert strømforbruket med 15 prosent og vannforbruket
med hele 20 prosent.
– Samtidig har vi økt produksjonen med 20 prosent, sier Tobias Norlin, miljøansvarlig i Elpress.
FLERE viktige brikker har bidratt
til disse nokså oppsiktsvekkende tallene.
– Når vi velger langsiktig bærekraftige løsninger, kan det bety
en større kostnad til å begynne
med, men på lang sikt er det alltid lønnsomt å tenke på miljøet,
sier Tobias Norlin.
Dette var for eksempel tilfelle
med belysningen. Der var det
Anders Sjödin som var drivkraften i stillingen som miljøingeniør
hos Elpress.
– Lokalene våre ble oppført på
midten av 70-tallet, og lampene
var fra samme tiår. Totalt dreide
det seg om ca. 250 kvikksølvlamper som trakk 450 watt. De
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nye lampene trekker 150 watt,
så vi sparer altså 300 watt per
lampe. Selv om de nye armaturene kostet nesten 5000 kroner
per stk., betalte de seg selv på
bare tre år, sier Anders.
Og det er ikke den eneste
fordelen.
– Belysningen har blitt mye
bedre med tanke på arbeidsmiljøet. De nye lampene lyser
både klarere og med samme
lysstyrke til de en dag tar
kvelden. Slik var det ikke med
de gamle lampene, der lyset
gradvis ble dårligere og dårligere, sier han.
Vannforbruket har også gått
dramatisk ned.

Ved renseanleggene i produksjonen gikk det for 20 år siden
med 20 000 kubikkmeter vann
i året.
– I dag ligger forbruket på ca.
4000 kubikkmeter i året, og
det skyldes hovedsakelig at vi
har redusert vannstrømmen
gjennom kranene. I overflatebehandlingen har vi optimalisert
gjennomstrømningen, og der
det ikke kreves at vannet må
være rent, gjenbruker vi vannet
fra renseanlegget til f.eks. å
kjøle ned kabelskoene etter
anløping, sier han.
Videre går vannstrømmen gjennom renseanlegget for å rense
prosessvannet for kobber. Vi har
tillatelse fra miljømyndigheten til

å slippe ut 25 kg kobber i året,
men ligger per i dag på 1,7 kg.
En annen viktig brikke i ressursbesparelsen er gjenvinningen av metaller. Det meste av
produksjonen til Elpress skjer i
egen regi, og materialene som
brukes, er hovedsakelig tre ulike
metaller: kobber, aluminium og
stål.
– Når det gjelder direkte
miljøpåvirkning, går det primært
på energibruken ved produksjon og bruk av metaller. Derfor
er vi stolte over at mer enn
halvparten av kobbermaterialet
i forbindelsene består av gjenvunnet kobber. I aluminiumsforbindelsene kommer råvaren

Miljøarbeidet /INSIDE ELPRESS

Containere med ulike materialfraksjoner:
Plast (over), kobberspon (over t.h.)
og blandet spon (t.v.) av kobber og
aluminium.

EELLE GEVINSTER
utelukkende fra nytt materiale,
men når det gjelder stålmaterialet, kommer 100 prosent
fra gjenvunnet materiale, sier
Tobias Norlin.
Alt overskuddsmateriale samles
i beholdere og containere ved
de ulike maskinene i verkstedet
for håndtering og gjenvinning.
– Det er viktig at de ulike materialene havner i riktige fraksjoner.
Det er altså ikke nok å bare
sortere kobberet og aluminiumet hver for seg – de må også
sorteres ut fra hvilken form de
har. For eksempel må kobberspon og kobberkapp legges i
atskilte fraksjoner, sier Tobias.

En forutsetning for riktig
gjenvinning er at fraksjonene
hver måned sendes av gårde
med Elpress’ avfallsleverandør
STENA.
– Når vi sparer jordens ressurser, skaper vi reelle gevinster
i selskapet. Og når vi nå har
staket ut en mer bærekraftig
kurs, ser vi tydelig at det er mye
mer vi kan gjøre. Akkurat nå er
det spennende å se hvilke løsninger vi kan komme opp med
når det gjelder oppvarming og
energiforsyning i den planlagte utvidelsen av fabrikken i
Kramfors. Hva vil for eksempel
solcellepaneler innebære på
lang sikt, sier Tobias.

Fakta:
Elpress er sertifisert iht. den internasjonale miljøstyringsstandarden ISO 14001. Vi mener
det er vår plikt å bidra i arbeidet med å beskytte naturen og nå klimamålene. Med internasjonale standarder som verktøy skaper vi de riktige forutsetningene for å
kunne forbedre miljøytelsen. Vi skåner naturressursene samtidig som vi når
våre egne miljømål.
Skann QR-koden for å se filmen om vårt miljøarbeid.
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INSIDE ELPRESS/ Konkurranse

KONKURRANSE
Svar riktig på våre 3 spørsmål, og du er med i trekningen av et kjempestort badehåndkle.
Vi trekker 3 vinnere blant alle som har svart riktig på alle spørsmålene.
SPØRSMÅL
1. Hva heter selskapet som håndterer Elpress’ gjenvinningsmaterialer?
1. Rizajkel
X. Stena
2. Miljöbolaget
2. Hva er den maksimale kappediameteren til den nye PKL54C?
1. 44 mm
X. 50 mm
2. 54 mm

INTR
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KSJO
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995,

Verktøyene dine
er sertifisert.

VEIL

Er du?

. PRIS

1495

–

,–

Er kollegaene
dine?
Skann QR-koden,
og meld deg på!

ONLINEKURS I

kontaktpressingsteknikk
YouTube

Elpress AS, Bruket 31, Pb79, N-1621 Gressvik

+47 91 68 55 02

sales@elpress.no

LinkedIn

PRISEN GJELDER T.O.M. 31. MAI 2021. PRISENE ER EKSKL. MVA OG GJELDER PER PERSON.

SEND SVARET INNEN 14.5. TIL:
ELPRESS AB, Box 186, 872 24 Kramfors
eller via e-post til: siw.johansson@elpress.se
Riktige svar og vinnere vil bli presentert på
vårt nettsted www.elpress.no den 28.5.

3. Hva spiller Elpress’ produktsjef Johan Söderlund på fritiden?
1. Elgitar
X. Slagverk
2. Saxofon

