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PVX611
Kundrecension
Kundrecension av Elpress
pressverktyg PVX611 från
Siemens Energy Austria GmbH.
SIEMENS ENERGYS medarbetare har under
en tid testat och använt Elpress pressverktyg PVX611, och de ger verktyget ett stort
godkännande. Genom sin kompakta konstruktion och låga vikt underlättas arbetet
i trånga miljöer. Där man tidigare använde
presshuvudet V1300, används nu det ergonomiskt anpassade pressverktyget PVX611.
Med sitt smidiga presshuvud går det enkelt
att utföra en pressning av flera parallellt
liggande skarvhylsor tätt intill varandra. På
verktyget finns en display där användaren
får en bra kontroll av tryckövervakningen
samt kan avläsa verktygets status. Allt som
allt en kompakt och praktisk enhet tycker
de.

PVX611
Testat och certifierat batteridrivet
pressverktyg för kontaktpressning av
Cu-förbindningar typ KRF/KSF 10-150
mm², Al-förbindningar 16-25 mm² (-35
solid), C-hylsor 6/6-50/50 mm².

E-nummer: 1639737
2

TROTS pågående pandemi har Elpress
ett bra år i ryggen och stora investeringar görs under 2021.
– Elpress produkter är många gånger
nyckelkomponenter i arbetet med att ta
fram mer hållbara lösningar på marknaden, menar vd Mattias Östman.

– Internt har vi länge haft ett tydligt fokus
på att hushålla med resurser som el och
vatten. Särskilt de senaste fem åren har
vi gång på gång överträffat våra egna
förväntningar på vad vi kan åstadkomma
med relativt enkla åtgärder, berättar
Mattias.

På vissa maskingrupper kommer produktionen att dubbleras innan årsskiftet.
– För att möta efterfrågan på våra
produkter investerar vi cirka 50 miljoner
kronor i tillbyggnader och nya maskiner,
berättar Mattias Östman.
– Vi bygger ut med totalt 1 500 m2, dels
för att få plats för en ny förtenningsanläggning – det vill säga en ny ytbehandling – dels för att få utökad kapacitet och
plats med nya maskiner att bearbeta
våra produkter, fortsätter han.

I detta nummer av Elpress News kan du
läsa både om hur certifiering enligt den
internationella miljöledningsstandarden
ISO 14001 används som ett verktyg för
att nå egna interna miljömål och hur
Elpress satsar på hållbar hälsa för vår
personal.
– Pandemin har tvingat oss att tänka till
kring vårt resande och även om vi ser
väldigt mycket fram emot att snart få
besöka våra kunder igen så har jag svårt
att tro att vi kommer att gå tillbaka till ett
resande i samma omfattning som innan
Covid-19. Idag har vi digitala lösningar
som kommer att hjälpa oss i omställningen till förnybar energi, det är jag
övertygad om. Och jag är glad och stolt
över att Elpress är en part att räkna vad
det gäller de tekniska lösningar som ska
hjälpa oss nå uppsatta klimatmål, säger
Mattias Östman.

Visst har det gångna året påverkat även
Elpress.
– Framförallt ser vi idag hur frakt- och
materialkostnader samt inflationstakten
ökar och det är väl en effekt av den här
pandemin. Samtidigt gjorde vi ett väldigt
bra år 2020. Vi såg resultatet av flera
lyckade marknadssatsningar och kan
konstatera ett vinnande koncept i egna
bolag som arbetar mot utvalda segment
på olika kontinenter. Säkra förbindningar
är ett starkt erbjudande eftersom det
handlar om en kritisk produkt i kundens
applikation. Vi ger användarna trygghet
i form av System Elpress med högkvalitativa kabelskor, certifierade verktyg,
utbildning samt service till eftermarknaden, säger Mattias Östman.
I den gröna omställningen kan
Elpress erbjuda både nyckelkomponenter och teknisk
expertis, inte minst vad
det gäller vindkraft och
elektrifiering av tunga
fordon.

Foto: Marlene Nilsson, Lavenlay
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PowerCon fokuserar på
grön omställning
PowerCon är ett danskt teknikföretag med specialistkompetens inom elenergiomvandling, med
särskild utveckling och produktion av elektriska omvandlarsystem i megawatt-klassen. Historiskt
sett kommer PowerCon från den danska vindkraftsindustrin, där de första uppgifterna bestod
av produktion av testsystem och mångsidiga utvecklingsuppdrag för större danska vindkunder.
VINDKRAFTSBRANSCHEN
fortsätter att ha stor betydelse
för PowerCon, senast med
spännande utvecklingsprojekt
av frekvensomvandlare som
används för att testa nya
offshore-vindkraftverk. Sedan
2015 har PowerCon dock även
deltagit i utveckling och egenproduktion av landströmslösningar för sjöfartsindustrin.
Landström är den term som
används när hamnar levererar
grön energi till fartyg så att de
kan stänga av sina motorer.
Med fokus på grön omställning utvecklas marknaden för
landströmslösningar snabbt
och PowerCon har varit mycket
framgångsrika när det gäller att
leverera både små och stora
anläggningar hemma och utomlands. Under 2020 levererade
PowerCon till exempel Europas
två största landströmsanlägg-

ningar, som installerades i
Bergen respektive Rostock.
– Vi har använt Elpress pressverktyg i 7–8 år här på PowerCon.
Anledningen till att vi använder
Elpress är att vi måste vara
säkra på att varje pressning
är optimal. I våra system kör vi
med mycket hög effekt, så det
skulle snabbt gå åt pipan om vi
har kabelskor som inte pressats
riktigt. Dessutom har Elpress
också bra stöd om du har frågor
om andra typer av kabelskor
och hur de används, säger Alex
Patrick Vernersen, Automation
Technologist på PowerCon.

vet allt om produkten, säger de.
Nära kontakt med tillverkaren är
också en fördel när du sitter och
utformar nya lösningar.
Elpress KRF-förbindningar är
en av de produkter som PowerCon använder. Förbindningarna
har ett märkningssystem som
visar areaområdet och backnumret på kabelskon för att säkerställa att rätt förbindning används
till rätt kabel och att rätt back har
använts vid kontaktpressningen.
–Det är mycket lätt att förstå,
vilket innebär att man snabbt lär
sig använda systemet utan att
göra några misstag.

Powercon använder Elpress
koppar- och aluminiumförbindningar samt tillhörande
pressverktyg. De anser att det är
en viktig styrka i att Elpress både
producerar och utvecklar sina
produkter; det gör det mycket
lättare att prata med de som

Användarens säkerhet och att
kvalitetskraven för verktygen efterföljs är viktigt för PowerCon.
– Vi använder Elpress erbjudande om förebyggande underhåll
och kalibrering av de verktyg vi
har i produktionen. Detta för att
vi ska slippa produktionsstopp

och undvika att flera verktyg
behöver servas samtidigt. Vi
har också använt Elpress tjänst
uthyrning ibland; vi tycker att
det fungerar jättebra och att
servicen är bra.
För korrekt installation krävs
testade och certifierade produkter, service och underhåll
av verktygen samt en kunnig
och utbildad operatör. Elpress
har vid flera tillfällen besökt
PowerCons produktion för att
hålla utbildningar/workshops
i System Elpress. Dessa har
varit mycket uppskattade och
givande för både Elpress och
PowerCon. Teknisk rådgivning
och tillgång till certifieringar och
godkända tester är en av de
främsta anledningarna till att
PowerCon använder Elpress,
de tycker att som kund är det
mycket viktigt att få hjälp med
den typen av dokumentation.
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RPL1800-serien
– sortimentlådor med systemlösning

RPL1800 är en professionell och komplett sortimentlåda för elektriker som vill ha ordning och reda. En systemlösning för förvaring
av verktyg och ändhylsor som används i det dagliga arbetet. Lådan
är tillverkad av okrossbar plast med väggar av polypropen och lock
av polykarbonat. Praktisk och säkert utformad för att vara stackningsbar samt uttagbara insatser, perfekt för enkel påfyllning av
förbindningar. Handtag och stänganordning är helt integrerade i
utformningen och gör den därför mycket enkel att hantera.

PRODUK
Digitala
certifikat

Nya blisterförpackningar för alla våra handtänger
På blisterförpackningen för verktyget finns en QR-kod som du scannar och kommer
direkt till Elpress hemsida där du kan ladda ner ditt digitala certifikat.
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RPL1800-PEB0116H
E-nr: 0812594

RPL1800-PEB0116S
E-nr: 0812593

•
•
•
•

•
•
•
•

Sortimentlåda för professionell användning som innehåller
1800 isolerade ändhylsor, skal- och klippverktyget SCT001 och
pressverktyget PEB0116H.
Pressarea: 0,14-16 mm²/AWG 26-6
Självjusterande mekanism
Optimal i trånga applikationer
Det tillhörande verktygscertifikatet finns
att ladda ner digitalt.

Pressgeometri:

Sortimentlåda för professionell användning som innehåller
1800 isolerade ändhylsor, skal- och klippverktyget SCT001 och
pressverktyget PEB0116S.
Pressarea: 0,14-16 mm²/AWG 26-6
Självjusterande mekanism
Optimal i trånga applikationer
Det tillhörande verktygscertifikatet finns
att ladda ner digitalt.

Pressgeometri:

KTNYHETER
PKL54C

- högkvalitativ och ergonomisk
elektrisk kabelsax.

EGENSKAPER:
• Elektrisk kabelsax för koppar och aluminiumkabel
• Ej avsedd för kapning av stål
• Max kapdiameter 54 mm.
• Verktyget utför en saxrörelse vid kapning som ger en optimal snittyta
• Inbyggd säkring som överspänningsskydd
• CE-märkt
• Levereras med väska, batteri, 18V Li-Ion samt laddare
TEKNISKA DATA PKL54C:

E-nr: 1664791
Batterispänning
Batterikapacitet
Laddningstid
Vikt inkl batteri
Dimensioner

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

VILL DU VETA MER OM
VÅRA PRODUKTER?

KUNDSUPPORT
support@elpress.se
+46 612 71 71 70
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PRODUKTNYHETER
nya kataloger
från Elpress
BLÄDDRA i den digitala katalogen eller beställ ett tryckt
exemplar på vår hemsida.

Engelsk

E-learning

- finns nu tillgänglig på svenska och engelska

ELPRESS Web Academy är ett nytt koncept från Elpress, där vi levererar
online-utbildning i Kontaktpressningsteknik. För dig som kursdeltagare
innebär det att du kan genomföra kursen i din egen takt och i den studiemiljö du önskar. Precis som i våra fysiska utbildningar så erhålls certifikat
efter genomförandet.
Se baksidan på detta nummer av Elpress News för mer information.
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Vehicle

KOLLA IN NYA
VIDEON OM
SKRUVKABELSKOR
(FÖRGÄNGAD SKRUV)

Tyskland /GLOBAL STATUS

Bilden tagen innan pandemin, då vi
fortfarande satt på kontoret allihopa. Fr v Ludger Lingen, Kai Grundei,
Katja Zagers, Markus Drissen, Klaus
Krumscheid och Christian Alexandersson.

Positiv utveckling för Elpress i Tyskland
I nordvästra Tyskland, inte långt från Düsseldorf, ligger den vackra staden Viersen med cirka
80 000 invånare. Här har Elpress sin tyska bas, en marknad som haft en positiv utveckling de
senaste två åren.
– VI är fem anställda på vårt
nyrenoverade tysklandskontor och vi vänder oss till en
centraleuropeisk marknad som
till 65 procent består av segmentskunder, berättar Klaus
Krumscheid.
I snart åtta år har han ansvarat för försäljningen i södra
Tyskland, Österrike och Schweiz
och han konstaterar att det varit
åtta bra år på Elpress.
– Vi säljer lösningar av så hög
kvalitet att våra kunder kan sova
gott om nätterna. Vi har lösningar för alla kundens problem
och om vi inte har en lösning
är vi gärna med och tar fram
den tillsammans med kunden,
fortsätter han.
I ett centraleuropeiskt perspektiv är Elpress långt ifrån den
största aktören på marknaden.
– Men med vårt system Elpress,
våra korta ledtider och snabba
kommunikationsvägar är vi
såklart en intressant samar-

betspartner för varje innovativt
och kvalitetsmedvetet företag i
den här regionen, menar Klaus
Krumscheid.
Ludger Lingen som ansvarar
för försäljningen i norra Tyskland instämmer.
– Vår utmaning är i princip
nästan aldrig att behålla
befintliga kunder, de förstår
fördelarna med Elpress från dag
ett, däremot försöker vi vara
kreativa i arbetet med att nå ut
till nya kunder. Under rådande
förutsättningar med Covid-19
har vi fått utveckla nya digitala
lösningar för att nå ut på marknaden, berättar han.
Själv hade han bara hunnit arbeta ett halvår på Elpress innan
reserestriktionerna förflyttade
hans viktiga kundmöten till
skärmen och det egna hemmakontoret.
– Jag tycker ändå att det varit ett
bra år. Eftersom jag är relativt
ny i organisationen har jag

uppskattat den delen av arbetet
som är att lära känna Elpress
företagskultur och hitta min
egen roll i organisationen. Jag
uppskattar verkligen det öppna
och vänliga samtalsklimatet
inom Elpress liksom förtroendet
för min professionalitet att fatta
egna beslut inom ramen för
mitt uppdrag. Vi är ett riktigt bra
gäng i Tyskland och vi har ett
väldigt bra stöd av våra medarbetare i Sverige, menar han.
Katja Zagers som sköter
kundservice och bokföring på
tysklandskontoret anställdes på
Elpress i Tyskland så sent som i
juli 2020.
– Mitt under rådande pandemi
fick jag erbjudande om en fast
anställning på Elpress. Samtidigt
som en våg av uppsägningar
och permitteringar drabbar människor i kölvattnet av
pandemin nyanställer Elpress,
det säger något om företagets
stabilitet, konstaterar hon.
– Jag har många års erfarenhet

av den här typen av arbete,
både som frilans och som fast
anställd på olika företag och
jag har aldrig varit med om så
få returer och så lite klagomål
från kunderna. I en förlängning
bidrar det till att vi på tysklandskontoret är stolta över det
arbete vi gör och vilket i sin
tur leder till att vi alltid gör vårt
yttersta för att möta kundernas
förväntningar, förklarar hon.
Just nu ser alla medarbetare
på tysklandskontoret med
spänning fram emot hur Elpress
ska tas emot av en ny kategori
kunder när grossistföretaget
Fegime Deutschland börjar
saluföra Elpress som varumärke
från och med i år.
– Det innebär att vi för första
gången på den tyska marknaden kommer att nå ut till
mindre industritillverkare vilket
öppnar upp för många nya
kunder i framtiden, förklarar
Ludger Linger.
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Vi längtar efter att få träffa
våra kunder
Det är klart att det digitala mötet med kunderna har svårt att ersätta det fysiska. Men med
givna förutsättningar har Elpress gjort sitt yttersta för att underlätta möten på distans under
rådande pandemi.
digitala utbildningar för befintliga kunder.
– Vi sätter kvalité och säkerhet
före allt annat vilket inneburit att vissa processer under
pandemin helt enkelt fått ta lite
längre tid. Till exempel har vi tagit fram videoutbildningar i flera
steg liksom interim-utbildningar
online som tills vidare har fått
ersätta fysiska utbildningar på
plats hos våra kunder, säger
Michael Flaaten.

ANDERS SVENSSON hade hunnit arbeta ett år på Elpress när
pandemin kom och stöpte om
hans arbetsuppgifter i grunden.
Som Key Account Manager
för segmentet Vehicle var det
initialt svårt att föreställa sig ett
annat möte med kunden än det
fysiska.
– Det första halvåret var trögt.
Vi såg förstås en kraftig ökning
av mail och digitala möten, men
först under hösten kom vi till en
punkt när vi började förlika oss
med att det här sättet att mötas
kanske var det nya normala,
konstaterar Anders Svensson.
Med den insikten följde en
intressant utmaning. Varför
göra något bra som går att göra
ännu bättre?
– Jag slogs verkligen av hur hög
kompetens vi har internt och
av vår positiva inställning till
utveckling när vi tidigt gick in i
en utbildningsfas för att stå digitalt väl rustade på marknaden
så snart kunderna var redo att
möta oss där, berättar Anders.

– Det första halvåret var trögt. Vi
såg förstås en kraftig ökning av
mail och digitala möten, men först
under hösten kom vi till en punkt
när vi började förlika oss med att
det här sättet att mötas kanske var
det nya normala
Webinar på olika teman har sedan avlöst varandra och antalet
åhörare har stadigt vuxit.
– Tvärs genom vikande siffror
för segmentet Vehicles skär en

En bild från pre-covid med Key Account Manager Michael Flaaten
tillsammans med Country Manager Elpress India Sumit Sharma.
spännande trend för elektrifiering av tunga fordon som på
några års sikt kommer att få
stort genomslag på marknaden.
På den här fronten har Elpress,
trots pandemin, fortsatt kunnat
vara ett stöd för våra kunder
i utvecklingsarbetet på prototypstadiet, menar han.
Även för segmentet Electrical
Machines har pandemin bidragit
till att rita om kartan för verksamheten. Key Account Manager för Electrical Machines heter
Michael Flaaten och han inleder
med ett talande exempel:
– Kunderna i segmentet levererar kritiska nyckelkomponenter
in till byggandet av det globala
elnätet. Men, de globala inves-

teringarna i elnätet stannade
delvis av under 2020 på grund
av tuffa pandemiåtgärder
såsom nedstängningar i många
länder. Historiskt ökar investeringarna i elnätet med 5-6 %
per år, men under 2020 blev
det ett hack i kurvan då den
globala elkonsumtionen faktiskt
minskade med 2 %.
Detta har påverkat många av
våra kunders verksamhet under
året, men det underliggande
behovet försvinner inte utan
skjuts istället framåt i tiden.
När det gäller segmentet
Electrical Machines upplever
Michael att det varit en
utmaning både att knyta nya
kontakter och att ställa om till

Christian Alexandersson som är
chef för Elpressgruppens globala
segment konstaterar att hans
team, där både Anders Svensson och Michael Flaaten ingår,
lyckats håll ihop resultat och
försäljning på ett bra sätt.
– Det är klart att det varit tufft att
ställa om från fysiska kundmöten
till digitala. Att mötas på distans
har funkat relativt bra på befintliga kunder men trots nya verktyg
som till exempel LinkedIn Sales
Navigator är det svårare att nå
ut med vårt erbjudande till nya
kunder, menar han.
Samtidigt är han väl medveten
om att konkurrenter på marknaden under samma period,
befunnit sig i samma situation.
– Faktum är att Elpress under
hela den här perioden både
gjort nya investeringar i produktionen och anställt ny personal.
Det säger en hel del om hur
vi klarar av pandemin. Dessutom upplever jag att vi håller
motivationen och drivet uppe
internt, idag - ett år senare - är
vi fortfarande på hugget. Men
naturligtvis längtar vi efter att
få träffa våra kunder, säger
Christian.
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INGEN SMITTSPRIDNING TACK
VARE FÖREBYGGANDE ARBETE
Tack vare det förebyggande arbete som görs i produktionen på Elpress i Kramfors har ingen
medarbetare blivit smittad av Covid-19 på arbetet.
– Jag skulle vilja påstå att vi klarat oss så bra i pandemin tack vare att vår personal tagit situationen på allvar och följt restriktionerna sedan dag ett, säger produktionsledare Stefan Hopstadius.
INTERNT förstod man tidigt att
en smittspridning i produktionen skulle kunna få allvarliga
konsekvenser för företaget.
– Vi var snabba med att vidta
åtgärder för att minska smittspridningen. Dels beställde vi
utökat städ av toaletter och
duschutrymmen, dels placerade
vi ut handsprit vid tidterminaler
med touchskärmar, berättar
Stefan.
En annan viktig åtgärd var att
låsa yttre dörrar och portar.
– Alla chaufförer som kommer
hit får ringa in till godsmottagningen och all lossning och
lastning sker nu professionellt
utomhus. De enda besökare
vi släppt in i våra lokaler är
planerade besök av reparatörer
och servicepersonal som varit
nödvändiga för att hålla produktionen i gång, menar Stefan
Hopstadius.
Även kommunikationen har
varit viktig menar han. Så fort
svenska folkhälsomyndigheten
uppdaterat restriktionerna har
informationen tryckts upp och
lagts ut på fikaborden.
– I ett tidigt skede delade vi in
personalen i mindre grupper
och pratade om vikten av god
handhygien och av att stanna
hemma om man upplever förkylningssymptom. Faktum är att
vi även servat vår personal med
hemkörning av självtester om
de haft svårt att få tag på dessa,
berättar Stefan.
Personalen har tagit situationen
på allvar och stannat hemma
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Produktionsledare Stefan Hopstadius tycker att personalens insats varit exemplarisk i hanteringen av rådande epidemi.

Precis som när vi pratar om säkra
förbindningar handlar även hälsa
i slutänden om att sätta rätt verktyg i händerna på rätt person
Lena Nordlander, HR-strateg

vid minsta tecken på förkylningssymptom.
– Deras insats har varit exemplarisk, konstaterar Stefan.
Parallellt har Elpress arbete med
att stärka personalgruppens
hälsa fortsatt nästan som vanligt
– med vissa anpassningar.
– Framför allt skulle jag vilja
säga att pandemin med all
önskvärd tydlighet pekat på
vikten av att vi håller oss i form
för att kunna stå emot den
här typen av virus, säger Lena
Nordlander som arbetar som
HR-strateg på Elpress.
Återkommande hälsoprofilbedömningar på Elpress personal
har gjort hälsa mätbart på

individnivå och bland flertalet
hälsoprojekt utmärker sig ett
som särskilt lyckat:
– Det är vår satsning på en
personlig tränare som ger påfallande gott resultat. Här ser vi
till och med att vi ibland lyckats
bättre än vården med att ge
personalen verktyg att lägga
krämpor av olika slag bakom
sig, det är fantastiskt att se vad
som är möjligt att uppnå när
träningen bygger på individens
förmåga till motivation, menar
Lena Nordlander.
– Precis som när vi pratar om
säkra förbindningar handlar
även hälsa i slutänden om att
sätta rätt verktyg i händerna på
rätt person, fortsätter hon.

Pandemin /GLOBAL STATUS
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KUNDEN I FOKUS
- även från hemmakontoret
Sherree Witt är ordermottagare på Elpress
i Chicago. I bra precis
ett år har hennes hem
fått tjänstgöra som
arbetsplats för både
henne och fyra av
hennes fem barn.
– HADE inte barnen haft
distansundervisning hade jag
kunnat fortsätta gå till kontoret
som bara ligger femton minuters promenadväg från mitt
hem, säger Sherree Witt.
Från Chicago utgår även Elpress amerikanska försäljningschef Mike Nyhan och han har
också arbetat hemifrån sedan i
mars förra året.
– Vi har gjort vad vi kan för
att följa restriktionerna och
undvika ökad smittspridning.
Självklart har jag och Mike ändå
haft våra dagliga avstämningar och fortsatt jobba som ett
team, berättar Sherree.
Hennes dagliga sysslor skiljer
sig inte nämnvärt från hur det
såg ut innan pandemin.
– Mailkontakter med våra kunder i USA, Mexiko och Kanada
utgör huvuddelen av mitt arbete. Den stora skillnaden under
det gångna året har möjligen
varit en del extraarbete till följd
av alla försenade leveranser då
många flyg i perioder ställts in,
berättar hon.
Så här i backspegeln tycker
hon faktiskt att fördelarna med
att jobba hemifrån varit fler än
nackdelarna, både för hennes
egen del och för kundernas.
– Jag har känt mig mindre
stressad och haft mer tid över
till annat efter arbetsdagens
slut. Även om vi alla i familjen
haft fullt upp med vårt eget

Sherree Witt
arbete under dagarna har vi
ändå fått se betydligt mer av
varandra än innan pandemin,
menar hon.
Det klart att det varit ett annorlunda år på många sätt.

– Jag misstänker att alla de
anpassningar vi tvingats göra
under det här året i en förlängning kommer att innebära en
förändrad syn på att arbete
nödvändigtvis måste utföras på

ett kontor. Jag tror att vi kommer att bli mer flexibla kring
var arbetet utförs i framtiden,
menar Sherree Witt.
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SYSTEM ELPRESS/ Produktutveckling

HOLA ESPAÑA!
NU ÖKAR VI tillgängligheten för miljontals användare genom
att lansera en spansk version av vår hemsida.

KUNDANPASSAD PRODUKT

FÖR BLIXTAVLEDNINGSSYSTEM I VINDKRAFTVERK
Tillsammans med en av
de ledande tillverkarna av
vindkraftverk har Elpress
utvecklat en speciell
kopparförbindning,
KP70-serien, för användning i LPS-system (Lightning Protection System).
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KP70 är specialdesignad med en invändig
M12-gänga för bultanslutning i ena änden,
och en kontaktpressningslösning för ledaren i den andra änden.
Denna speciella förbindning kommer att
vara avgörande för anslutningen mellan
det interna blixtavledningssystemet och
änden på bladen i vindkraftverken som
hjälper till att skydda hela anläggningen.
För att säkerställa produktens kvalitet har
Elpress, med hjälp av ett externt laboratorium, genomfört ett högströmstest för

blixtnedslag och produkten är nu godkänd
i enlighet med IEC61400-24.
Elpress Consulting erbjuder omfattande
system- och produktlösningar, kundanpassade och skräddarsydda om så önskas,
alltid testade och verifierade.
VILL DU VETA MER OM
ELPRESS CONSULTING

KONTAKT
consulting@elpress.se

En dag med en produktchef /INSIDE ELPRESS

En dag med en

PRODUKTCHEF

När Johan Söderlund gjorde sitt examensarbete i samband
med sin civilingenjörsutbildning i Industriell Ekonomi fick han
syn på en ledig tjänst hos Elpress i Kramfors. Det är snart fyra
år sedan och Johan trivs som fisken i vattnet i sin nuvarande
roll som Product Manager.
JOHAN hade ingen aning om
vad Elpress var för företag eller
vilka produkter de tillverkade så
inför den första anställningsintervjun blev det till att läsa på.
Han blev smått förvånad när
det visade sig att Elpress är en
internationell aktör med kunder
över hela världen.
– Elpress har all sin produktion
i Kramfors, och även ett eget
laboratorium, det tyckte jag
var fascinerande, säger Johan.
Företaget verkade intressant
och Johan såg stora möjligheter
att utvecklas och lära sig om
han skulle få chansen till en
anställning, vilket han fick.
Som Product Manager består
arbetsuppgifterna huvudsakligen av att utveckla och underhålla Elpress produktsortiment
samt projektledning vid bland
annat produktlanseringar. Johan
är huvudansvarig för Elpress
PIM-system (Product Information Management), en databas
med all produktinformation
som bilder, texter, dokument
mm. Systemet förser olika
utkanaler med information,
bland annat till vår katalog och
hemsida.
Elpress News passade på att ta
pulsen på vår kollega med några frågor där svaren säkerligen
förvånar några medarbetare.
Vad är det mest ”förvånande” du lärt dig om Elpress
produkter?
Något som hela tiden varit tydligt är att Elpress genomsyrar
hög kvalité. Men det jag tycker
är mest förvånande är Elpress
ganska så unika affärsidé ”System Elpress”, som bygger på en
systemlösning, i vilken alla komponenter ska vara godkända.
Inte minst den höga flexibilite-

ten och kunskapen som finns
inom företaget, som gör det
möjligt att kunna förse kunder
som kräver speciallösningar
kvalitativa och kundunika produkter. Sedan är det också lite
häftigt att Elpress har ett helt
eget Labb i Kramfors där alla
produkter testas och godkänns
enligt gällande normer.
Vad har du för framtidsplaner?
Jag trivs bra på Elpress och i
min nuvarande roll! I och med
att man jobbar ganska brett, så
har jag många kontaktytor både
inom och utanför företaget, så
det är något jag tycker är intressant och fortsätter gärna på
det spåret. Nu i Coronatider så
anpassar vi oss och allt blir mer
eller mindre ”digitaliserat”, vilket
innebär att vi får andra typer av
kontaktytor. Då kommer man
in lite mot marknadsföring, för
att våra produkter ska synas
så krävs mycket information
och rörligt material tillgängligt
för våra kunder och potentiella
kunder. Det har lett till mer jobb
med webinarier och att tillgängliggöra data. Den mixen med
kundnära kontakt och marknadsföring tycker jag är kul! Så
något åt det håller kommer jag
nog vilja fortsätta jobba med!

är något jag trivs väldigt bra
med! Både löpning och styrketräning. Har faktiskt precis hakat
på den här ”Padel-trenden” det
är en skoj sport även för totala
nybörjare (som mig)! Men det
blir också en hel del gitarrspel
och ”repande”, då jag spelar i
ett metalband på fritiden!
Det här tror jag
inte mina kollegor vet om mig:
… att jag spelar
elgitarr i
metalbandet
”Dark Reflection” som
är baserat i
Sundsvall! Det
tror jag nog är
ganska okänt
för de flesta! Har
även provat Yoga 2
gånger, det är inte lika
”metal” kanske, men här
skyller jag på min sambo!

OM du fick välja vilket jobb
som helst, på vilket företag
som helst, vad skulle det bli?
Hade ju varit otroligt fränt att
kunna försörja sig som musiker!
Men annars trivs jag väldigt bra
med det jobb jag har idag, så
produktchef är nog ett spår jag
kan tänka mig fortsätta på…
Kanske produktchef hos någon
gitarrtillverkare, ex. Gibson!
Vad gör du på din fritid?
Håller igång med träning, det

13

INSIDE ELPRESS/ Miljöarbetet

Utlastning av överskottmaterial för återvining.

SYSTEMATISKT MILJÖARBETE GER
De senaste fem åren har Elpress minskat sin elförbrukning med 15 procent, dessutom har
vattenförbrukningen minskat med hela 20 procent.
– Samtidigt har vår produktion ökat med 20 procent, berättar Tobias Norlin som är miljöansvarig på Elpress.
FLERA viktiga pusselbitar har
bidragit till dessa ganska uppseendeväckande siffror.
– När vi väljer långsiktigt hållbara lösningar innebär det kanske
en större kostnad initialt men
på lång sikt är det alltid lönsamt
att tänka på miljön, konstaterar
Tobias Norlin.
Så var till exempel fallet med
belysningen. Där var det Anders
Sjödin som var drivande i
sin roll som miljöingenjör på
Elpress.
– Våra lokaler byggdes i mitten
av 1970-talet och lamporna var
från samma decennium. Totalt
handlade det om ungefär 250
kvicksilverlampor som drog
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450 Watt. Lamporna vi bytte till
drar 150 Watt så vi sparar alltså
300 Watt per lampa. Även om
de nya armaturerna kostade
närmare 5000 kronor styck så
tjänade de in sig själva på bara
tre år, berättar Anders.
Och det är inte ens den enda
fördelen.
– Belysningen har blivit så
mycket bättre ur arbetsmiljösynpunkt, de nya lamporna
lyser dels klarare, dels på
samma ljusstyrka tills de en
dag slutar lysa. Så var inte fallet
med de lampor vi hade tidigare
där ljuset försämrades gradvis
och stadigt gav ett sämre ljus,
menar han.

Vattenförbrukningen har också
minskat ännu mer dramatiskt.
Vid de egna reningsanläggningarna i produktionen gjorde man
för 20 år sedan av med 20 000
kubikmeter vatten per år.
– Idag ligger vi på en förbrukning på ungefär 4 000 kubikmeter vatten per år och främst
handlar det om att vi minskat
vattenflödet genom kranarna. I
ytbehandlingen har vi optimerat
flöden och där det inte finns ett
krav på att vattnet måste vara
rent återanvänder vi vatten från
reningsverket för att till exempel kyla ner kabelskorna efter
glödgning, berättar han.
Vidare passerar vattenflödet
igenom den egna reningsanlägg-

ningen för att rena processvattnet från koppar, vi har tillstånd
av miljömyndigheten att släppa
ut 25 kg koppar per år men
ligger i dagsläget på 1,7 kg.
Ytterligare en viktig pusselbit
för resurshushållningen är återvinningen av metaller. Största
delen av Elpress tillverkning
sker i egen regi och de material
som används är i huvudsak tre
olika metaller: koppar, aluminium och stål.
– Vår direkta miljöpåverkan
handlar främst om energianvändandet vid tillverkning
och användandet av metaller.
Därför är vi stolta över att mer
än hälften av kopparmaterialet

Miljöarbetet /INSIDE ELPRESS

Kärl med olika materialfraktioner:
Plaster (ovan), kopparspån (o.t.h)
och blandspån (v) av koppar och
aluminium.

R REELLA VINSTER
i våra förbindningar består av
återvunnet kopparmaterial. I
våra aluminiumförbindningar
kommer råvaran endast från
nytt material men när det gäller
stålmaterialet är 100 procent
från återvunnet material, berättar Tobias Norlin.
Allt överskottsmaterial samlas i
behållare och kärl vid respektive
maskin i verkstaden för att tas
om hand och återvinnas.
– Det är viktigt att olika material
placeras i rätt fraktion. Det räcker alltså inte att enbart sortera
materialen koppar och aluminium var för sig utan de måste
också sorteras utifrån vilken
form de är. Exempelvis är kop-

parspån och kopparklipp i skilda
fraktioner, förklarar Tobias.
En förutsättning för korrekt
återvinning är att fraktionerna
månadsvis skickas iväg med
Elpress avfallsleverantör STENA.
– När vi hushållar med jordens
resurser skapar vi reella vinster
i företaget. Och när vi nu slagit
in på en mer hållbar väg ser vi
tydligt att här finns mycket mer
vi kan göra. Just nu är det spännande att se hur vi kan tänka
kring uppvärmning och energiförsörjning i den nya tillbyggnaden som planeras i anslutning
till fabriken i Kramfors. Vad skulle till exempel solceller innebära
på lång sikt, säger Tobias.

Fakta:
Elpress är certifierat enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001. Vi
anser att det är vår skyldighet att bidra i arbetet med att skydda naturen och att uppnå
klimatmålen. Med internationella standarden som ett verktyg skapar vi
rätt förutsättningar för att ständigt förbättra vår miljöprestanda. Vi skonar
naturens resurser samtidigt som vi uppnår våra egna miljömål.
Scanna QR-koden för att se filmen om vårt miljöarbete.
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INSIDE ELPRESS/ Tävling

TÄVLING
Svara rätt på våra 3 frågor så har du chansen att vinna en jättestor
badhandduk. Vi lottar ut 3 stycken bland de rätta svaren.
FRÅGOR
1. Vad heter företaget som hanterar Elpress återvinningsmaterial?
1. Rizajkel
X. Stena
2. Miljobolaget
2. Vad är nya PKL54C maximala kapdiameter?
1. 44 mm
X. 50 mm
2. 54 mm

INTR
ODU
KTIO
NSPR
IS

995:

Dina verktyg
är certifierade.

ORD
. PRIS

Är du?

1.49

5:-

-

Är dina
kollegor?
Scanna QR-koden
och anmäl dig!

ONLINEKURS I

kontaktpressningsteknik
YouTube

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

+46 612 71 71 00

sales@elpress.se

LinkedIn

PRISET GÄLLER T O M 31 MAJ 2021. PRISERNA ÄR EXKL MOMS OCH GÄLLER PER PERSON.

SKICKA DITT SVAR SENAST 14/5 TILL:
ELPRESS AB, Box 186, 872 24 Kramfors
eller via mail till: siw.johansson@elpress.se
Rätt svar och vinnare presenteras på
vår hemsida www.elpress.se den 28/5.

3. Vad spelar Elpress produktchef Johan Söderlund på sin fritid?
1. Elgitarr
X. Trummor
2. Saxofon

