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DA coronapandemien strammede grebet 
om en hel verden, traf Elpress straks alle 
de sikkerhedsforanstaltninger, som den 
svenske sundhedsstyrelse anbefalede. 
– Vi gik ud med klar information til alle 
medarbejdere, indførte besøgsforbud 
og undersøgte, hvordan vi bedst kunne 
reducere smittespredningen, fortæller 
Elpress' direktør Mattias Östman.

Alle rejser og fysiske kundebesøg blev 
indstillet, og det samme gjaldt uddannel-
ser og alle former for samvær i samlede 
grupper. Der blev bestilt ekstra "corona-
rengøring" af toiletterne hver uge.
– For at forebygge og modvirke eventuelle 
negative effekter af social distancering 
valgte vi desuden at lave en sundheds-
mæssig satsning sammen med vores lokale 
forening for forebyggende sundhedspleje. 
Udendørs motionsløb en gang om ugen, 
udendørs orienteringsløb til frokost og en 
gruppe med personlig træner er eksempler 
på aktiviteter, som har givet os nye måder 
at mødes på, det har også givet fantastiske 
resultater for personalets sundhed, siger 
Mattias Östman.

Generelt har Elpress indtil nu klaret sig 
godt gennem pandemien med et fortsat 
lavt sygefravær.
– Med selskaber og personale i lande 
som Kina, Tyskland, Danmark, Indien og 
USA har forskellige lockdowns selvfølgelig 
efterfulgt hinanden gennem det seneste 
halve år. En af vores nyansatte sælgere i 
Indien havde ikke været på arbejde i ret 
mange dage, før han blev sat i karantæne 
i sit hjem, fortæller Mattias.

Men takket være Elpress' globale 
tilstedeværelse på markedet 
var den digitale infrastruk-
tur allerede på plads fra 
starten.
– Vi har fundet nye 
måder at kommu-
nikere på både 
internt og 
eksternt.  

F.eks. har vi afholdt flere webinarer og 
kørt specifikke events med produktpræ-
sentationer for op til 100 kunder sam-
tidig. Selv om et møde via et link aldrig 
kan erstatte et fysisk møde, forestiller jeg 
mig, at vi også i fremtiden beholder en 
del af vores nye digitale mødesteder. Ud 
over det åbenlyse miljøaspekt oplever vi, 
at vi kan være mere tidseffektive sam-
men med vores kunder på denne måde, 
fortæller Mattias.

Hvad markedet angår, er der også her 
sket en hel del i den seneste tid.
– Selvom vi har et verdensmarked, som 
på grund af effekterne af pandemien går 
i forskellige retninger i dag, hvor forskel-
lige segmenter udvikler sig på forskellige 
måder, så ser vi en fantastisk udvikling, 
ikke mindst hvad angår omstillingen til 
vedvarende energi. Elpress oplever frem-
gang på eksportmarkederne lige nu, så 
vi gør alt for at imødekomme vores kun-
ders store efterspørgsel, og vi øger vores 
kapacitet for hver eneste investerede 
krone. Personalet gør et fantastisk godt 
stykke arbejde, så for Elpress gælder den 
lagte strategi fortsat, og jeg har stor tillid 
til, at vi fortsætter vores vækst, siger han. 

DIREKTØR MATTIAS ÖSTMAN
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DET norske selskab er fortsat i etablerings-
fasen. 
– Vi regner med at være i gang inden jul, 
men der er meget, som skal være på plads 
først, konstaterer Pedersen. 

Lige nu omskrives alle aftalerne med de 
norske kunder, og man er ved at lave en 
prisliste i norske kroner. Netop det, at de 
kan købe med deres egen valuta, tror John 
Hugo Pedersen vil gøre det meget enklere 
for Elpress' kunder i Norge. 
– På denne måde kommer vi tættere på 
vores kunder. Handel mellem to norske fir-
maer gør det simpelthen lettere. Derudover 
kan vi som norsk selskab være medlem af 
den norske elektroforening, hvilket giver os 
et bedre overblik over markedet, mener han. 

Arbejdet med at ansætte endnu en sælger i 
den norske Elpress-afdeling er også i gang. 
– Det har ikke været helt enkelt at gennem-
føre ansættelser under den igangværende 
pandemi, men jeg ser frem til at kunne præ-
sentere en ny medarbejder i det næste num-
mer af bladet, siger John Hugo Pedersen.

Elpress starter 
selskab i Norge
Efter 16 år på det norske mar-
ked starter Elpress et selvstæn-
digt selskab i Norge. 
– Her har vi et stabilt kunde-
portefølje og en god markeds-
andel, og med visse produkter 
er vi endda førende på marke-
det, siger John Hugo Pedersen, 
som er Area Manager i Norge. 

JOHN HUGO PEDERSEN
Area Manager Norway 

+ 47 91 68 55 02  
hugo.pedersen@elpress.se

ELPRESS ER INDE I EN FANTASTISK GOD  
UDVIKLING TRODS DEN AKTUELLE PANDEMI
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Hvordan opnår vi vores mål?
Hvert år får ca. 20 medarbejde-
re et tilbud om at få vurderet 
deres helbredsprofil, og hele 
personalet tilbydes et bidrag til 
forebyggende sundhedspleje 
for at finansiere deres egne 
sundhedstiltag.

I slutningen af 2019 blev alle 
medarbejdere stillet fire spørgs-
mål om, hvilke tiltag de kunne 
tænke sig, at arbejdsgive-
ren tilbyder, og ud fra 
svarene blev forskel-
lige nye og gamle 
aktiviteter sat i gang 
på trods af Covid-19.

• Kontorcykler blev testet 
i løbet af foråret, og der blev 
indkøbt nogle stykker.

• Der blev afholdt en skridttæller-
konkurrence over 5 uger, fra d. 
17. februar til d. 22. marts, hvor 
der deltog 66 medarbejdere fra 
USA, Danmark, Tyskland, Norge, 
Finland og Sverige 

• I løbet af sommermåneden juni 
blev der arrangeret spadsereture 

med spørgsmålskonkurrence 
omkring to af bygningerne, hvor 
vi har virksomhed i Kramfors og 
Frånö, og det blev til i alt 210 
spadsereture

• Hver tirsdag tilbydes der fælles 
gruppetræning med instruktør, 
hvor der fokuseres på bevægelig-
hed, kondition og styrke

• Hver onsdag er der tid i ten-
nishallen til badminton 

eller tennis

En anden indsats 
for at opnå målene 
er at give en gruppe 

medarbejdere adgang 
til en personlig træner i en 

fem måneders periode. I løbet 
af foråret/sommeren deltog otte 
personer, og ved evalueringen 
i oktober sås der fantastiske 
resultater, hvor to personer var 
blevet smertefrie, og de øvrige 
havde opnået forskellige sund-
hedsfremmende resultater. Den 
15. oktober gik gruppe to i gang 
med 11 personer, som i løbet af 
fem måneder får adgang til en 
personlig træner. 

ELPRESS SATSER PÅ HELE SUNDHEDEN
Elpress har forskellige mål for sin virksomhed i forbindelse med arbejdsmiljø og sundhed. Et af 
dem er at være en attraktiv arbejdsplads med tilfredse og sunde medarbejdere.

De medvirkende udsættes for hård træning under gruppeaktiviteten, 
nøje overvåget af instruktøren.

Der blev uddelt diplomer til de stolte deltagere i Elpress' personlige træ-
ningsprogram. Her sammen med instruktør Tomas Pitkänen og Elpress' 
HR-strateg Lena Nordlander.

– KONKRET handler det om, at 
vi bygger en ekstra etage i labo-
ratoriet, fortæller Peter Larsson, 
som er teknisk chef hos Elpress.

På Elpress' laboratorium udfø-
res der typeafprøvninger af alle 
nye produkter. 
– Her sikrer vi, at Elpress lever 
op til de krav til elektriske for-
bindelser, som dagens stan-
darder kræver, fortsætter Peter 
Larsson.

Det tager mellem fire og seks 
måneder at udføre en typeaf-
prøvning. 

– For et nyt forbindelsessystem 
drejer det sig om op til otte 
tests, hvilket kan medføre tests 
gennem flere år, før vi indfører 
et nyt produkt på markedet, 
siger Peter. 

En fordoblet kapacitet vil ikke 
kun give kortere gennem-
løbstider. Det eksisterende 
laboratorium har haft visse 
begrænsninger, når det gælder 
arealstørrelser.
– Nu sørger vi for også at opgra-
dere vores kapacitet, således at 
vi kan typeafprøve de aller-
største arealer. Her er der sket 

meget i de 
senere år. 
De største 
arealer, 
som næ-
sten er 
blevet 
stan-
dard 
i dag, 
var 
relativt 
usæd-
vanlige for 
bare ti år 
siden, fortæller 
Peter Larsson. 

ELPRESS FORDOBLER kapaciteten for typeafprøvninger
Nye anvendelsesområder som vindkraft og solenergi har i de senere år 
medført et øget behov for nye forbindelsesløsninger. For at imødekomme 
kundernes efterspørgsel efter nye produkter fordobler Elpress sin 
typeafprøvningskapacitet. 
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PRODUKTNYHEDER

CASE
ADV.
– ny transportkuffert til presseværk-
tøjet PVX1300 og PVX1300C2 med  
livstidsgaranti
EN sikrere, mere robust og mere PRAKTISK kuffert til Elpress’ 
presseværktøj PVX1300 og PVX1300C2. CASE ADVANCED klarer 
selv de vanskeligste forhold. Kufferten er IP67-klassificeret og tåler 
støv samt kraftige stød. Trækhåndtag og hjul på kufferten gør det 
lettere for brugeren at tage 
værktøjet og det rigtige tilbehør 
med sig.

El-nummer: 2997203578
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PRODUKTNYHEDER
– med gevindskruer 1 kV
Skruekabelsko
TEKNISKE DATA
• Passer til både Al og Cu, klasse 1- og klasse 2-kabel
• Knækbolte med gevind til enkel håndtering
• Kabelskoene er af bimetal, der giver den bedste forbindelse ved installation

Kabeltyper mm2

kV Skruekabelsko El-nummer
Skærm- 
leder

Skærmleder
(fyldstykke købes separat)

L  
mm

W  
mm

L1  
mm

ø D  
mm

ø d 
mm

N
mm

 
Skruerund sektor

10-50 10-50 1 SL50N-10-12 2921120588 10-35 80 24,5 41 23 16 12,5 M10, M12*

35-95 35-95 1 SL95N-10-12 2921120643 57-95 16-50 (SC95N/PEN) 98 27,3 52,5 17 10,7 12,5 M10, M12*

120-240 120-240 1 SL240N-10-12 2921120708 29-146 (SC240N/PEN) 144,5 31,5 89 33,0 24,5 15 M10, M12*

* reduktionsskive medfølger

TS1300
- bordstativ til pressehovederne 
DV1300C2 og V1300C2-AL
TS1300 er et bordstativ, som kan bruges sammen med pressehovederne 
DV1300C2 og V1300C2-AL. Bordstativet er udviklet til operatører, der ofte anven-
der C2-pressehovedet. Ved hjælp af bordstativet bliver det sikkert og enkelt at 
anvende C2-pressehovedet. 

Bordstativ monteret på presse-
hovedet DV1300C2 til presning af 
kobber 10-400 mm².

Bordstativ monteret på pressehovedet V1300C2-AL til presning 
af aluminium 16-400 mm²*. Fjederbelastede stempler, som frigør 
muffen efter presning.

• Justerbart modhold medfølger.
• Elpress-pressehovedet anven-

des med pumpen PS710.

• Justerbart modhold medfølger.
• Elpress-pressehovedet anvendes med pumpen PS710.

TS1300CU TS1300AL

* Gælder for runde ledere.

TS1300CU El-nummer: 2997209187
DV1300C2 El-nummer: 2997200490

TS1300AL El-nummer: 2997209190

KUNDESUPPORT
support@elpress.se
+46 612 71 71 70

VIL DU VIDE MERE OM 
VORES PRODUKTER?
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I takt med at kobberprisen er 
steget, har vores produktmix 
ændret sig.
– Kunderne vælger i større 
udstrækning aluminium på 
"de lige stræk" i deres installa-
tioner, men i enderne vil man 
fortsat have kobberkabel, fordi 
det er mere fleksibelt til det 
allersidste af installationen. 
Her er der altså behov for en 
overgang mellem aluminium 
og kobber, en kabelsko, som 
kræver mere bearbejdning 
med drejebænk end den, som 
udelukkende er lavet af kobber 
eller aluminium, mener Tor-
björn Norell.

Det er primært eksportmarke-
det, der driver efterspørgslen.
– Dette har betydet en over-
raskende efterspørgsel for os, 
fastslår Torbjörn Norell.

Mens bilindustrien er gået 
tilbage under pandemien, har 
satsningen på miljøet fået et 
enormt opsving. Omstillingen til 
vedvarende og fossilfri energi 
er et arbejde, der er i gang 
overalt i dag, og som har skabt 
stor efterspørgsel efter Elpress' 
produkter globalt.
– Frem til årsskiftet har vi 
investeret i en stor hydraulisk 
presse, som får tilført materiale 

af en robot, og tre nye dreje-
bænke samt ansat 4-5 nye med-
arbejdere. Disse investeringer 
er en god start, men langt fra 
tilstrækkeligt til at imødekomme 
den efterspørgsel, som vi ser i 
dag. Derfor planlægger vi yder-
ligere investeringer fremover, 
siger Torbjörn Norell.

Hurtig levering
Normalt er leveringstiden for en 
drejebænk ca. et halvt år.
– Men vi var så heldige, at en 
leverandør på grund af en tidli-
gere fejlbestilling fra en anden 
kunde kunne levere to dreje-
bænke i løbet af otte uger, og en 

lille familievirksomhed i Umeå, 
kun 200 kilometer fra fabrikken 
i Kramfors, kunne installere 
robotterne, fortæller Torbjörn.

Elpress' høje krav til kvalitet er 
en selvfølge, når produktionen 
nu øges markant.
– Vi slækker aldrig på kvalite-
ten. Vi kontrollerer hver eneste 
bimetalkabelsko ved at foretage 
en stresstest og en inspektion. 
Vi visualiserer kvalitetskontrol-
len for kunden med det lille "E",
som er indpræget i kabelskoens 
kobberdel. Det er noget, som 
vi selvfølgelig fortsætter med at 
gøre, lover Torbjörn Norell.

STOR INVESTERING I PRODUKTIONEN 
AF BIMETALPRODUKTER 
I den senere tid er Elpress' salg af bimetalprodukter øget dramatisk.
– Med to nye drejebænke, som får tilført materiale af maskinrobotter, vil vi kunne afkorte produkti-
onstiderne for disse vigtige produkter. Frem til årsskiftet har vi stort set fordoblet vores produktion 
sammenlignet med året før, siger Torbjörn Norell, der er produktionschef hos Elpress.
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MORGENEN begynder som for 
de fleste med at tjekke e-mails. 
Det kan være supportspørgsmål 
fra kunder, interne forespørgsler 
fra Elpress-sælgere eller e-mails 
om de igangværende tekniske 
projekter. I dag har Hendrik ni 
mapper med aktuelle projekter 
liggende på sit skrivebord. Og 
så naturligvis den obligatoriske 
kaffekop.
– Det gælder om at rangordne 
de forskellige e-mails på en 
retfærdig måde og finde ud af, 
hvilke der er mest akutte og kræ-
ver svar med det samme. F.eks. 
kan en mail fra vores USA-kontor 
være noget, som man prioriterer 
højt på grund af tidsforskellen. 
Man ønsker ikke, at deres svar til 
en kunde skal tage lang tid, bare 
fordi vi sidder på den anden side 
af jorden. Svartiden til kunderne 
i USA skal være lige så hurtig 
som til de nordiske kunder, siger 
Hendrik.

I mailbakken findes der også 
e-mails fra produktionsafdelin-
gen, det kan være spørgsmål 
om målangivelser eller lignende 
på tegninger. Så gælder det om 
at være hurtig til at svare eller 
helt enkelt gå ud i produktionen 
til maskinoperatøren for at få 
afstemt tegningen på stedet. 
Det sker ofte, at Hendrik får råd 
fra maskinoperatørerne, før han 
begynder at tegne et produkt på 
computeren. Det er jo dem, der 
har den absolut største viden 
om, hvad der kan lade sig gøre 
at fremstille i maskinen, samt 
hvordan man gør det på den 
bedste måde. 
– Samarbejdet mellem den tek-
niske afdeling og produktionen 
er utroligt vigtigt og en absolut 
nødvendighed for, at vi kan 
fremstille de produkter, vi gør, 
med den højeste kvalitet. Det går 
ikke at skyde genvej, nøjagtighed 
er alfa og omega, siger Hendrik.

En anden del af Hendriks dag 
kan bestå af forskellige tests i El-
press' laboratorium. I dag var det 
en test af en hydraulikslange på 
en af Elpress' pumper, der var 
på programmet. En anden dag 
kan det være nye komponenter, 
der skal testes. Man foretager 
flere forskellige kontroller for at 
se, om produktet fungerer, som 
det skal i henhold til de givne 
standarder. I laboratoriet laves 
der også langtidstests, hvor man 
udsætter en presseforbindelse 
for en ældningsproces med 
vekselstrøm.

Testen udføres i flere trin. Man 
skiftevist opvarmer og nedkøler 
forbindelsen, og indimellem 
foretager man flere kortslut-
ningstests. Under langtidstesten, 
som tager ca. 4-6 måneder, 
foretages der løbende kontroller 
af forbindelsen, som registreres, 
så der kan følges nøje op på 
resultaterne efterfølgende. Når 
forbindelsen har gennemgået 
mindst 1000 cyklusser, udføres 
der en slutkontrol af, om den 
stadig overholder standarden i 
henhold til IEC 61238-1. Hvis det 
IKKE er tilfældet, påbegyndes der 
en analyse af, hvad der er sket. 
Har man presset for lidt eller for 
hårdt, skal det anvendte værktøj 
tilpasses, eller hvad er årsagen? 
Det er vigtigt, at kombinatio-
nen leder-forbindelse-værktøj 
fungerer sammen, så man kan 
fremstille en forbindelse af høj 
kvalitet.

At være med hele vejen, fra en 
prototype på tegningsstadiet, 
gennem tests i Elpress-laborato-
riet, fremstilling i produktionen 
og til sidst til et færdigt produkt, 
er det, Hendrik synes er mest gi-
vende i sit arbejde i den tekniske 
afdeling.

En dag med en 
KONSTRUKTØR
Ingen dage er ens. Når man stempler ind om 
morgenen, ved man aldrig, hvordan arbejdsda-
gen kommer til at se ud. Det er det, der gør job-
bet i Elpress' tekniske afdeling så interessant, 
siger Hendrik Klein, konstruktør hos Elpress.

Det går ikke at skyde genvej, 
nøjagtighed er alfa og omega
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UNDER stoppet anslår man, 
at der er ca. 800 personer på 
stedet, hvilket kræver en utrolig 
planlægning af alle involverede, 
for at alt skal fungere. Især når 
man tænker på den corona-
pandemi, som fortsat hærger. 
Den svenske sundhedsstyrelses 
anbefalinger skal følges, der skal 
holdes afstand, og man skal være 
omhyggelig med hygiejnen.
En af dem, der udførte opgaver 
under stoppet, var Midroc Elec-
tro, en virksomhed som tilbyder 
services inden for elinstallationer, 
instrumenter, sikkerhed, elevato-
rer, bygningsautomatisering og 
mekanisk vedligeholdelse. 

Deres hovedopgave under stop-
pet var en grundig gennemgang 
af el- og industrimontagen, og 
de havde 30 mand til stede på 
Husums papirfabrik. Før stoppet 
gjorde Midroc status over det 
værktøj, som skulle anvendes, 
bl.a. presseværktøj fra Elpress' 
1300-system; Hvad har vi? 
Hvad har vi brug for? Mangler vi 
noget? 
Ulf Hållberg, afdelingschef hos 
Midroc Electro i Örnsköldsvik, 

fremhæver en af fordelene ved 
at anvende Elpress-værktøj. 
– Vi har et utroligt godt og 
langvarigt samarbejde med El-
press-sælgeren Sune Dahlberg, 
og nærheden til produktionen 
i Kramfors er meget værd. Hvis 
det brænder på, og vi har brug 
for hurtig hjælp, er Elpress 
ikke langt væk og kan nemt 
hjælpe os med at levere det, vi 
behøver, eller udføre service på 
et værktøj.

Lige før stoppet blev Elpress' 
sælger kontaktet, fordi der var 
brug for en særlig kabelsaks, 
HKL85, og på en af sine kunde-
rejser leverede Sune værktøjet 
til Midroc i Örnsköldsvik.
– Vi skal på en større rejse, siger 
Ulf. Vi er nødt til at gøre status 
over ALT vores værktøj, og her 
kan vi se, at Elpress kan være til 
stor hjælp med at give os råd 
om, hvad der skal opdateres, 
sendes til service osv. Det er 
vigtigt for os, at vi har det rigtige 
værktøj til de arbejdsopgaver, 
der skal udføres, og her er 
Elpress rigtig god, siger Ulf.

Midroc Electro AB Örnsköldsvik 
har masser af planlagte "stop" 
på fabrikkerne
På Husums papirfabrik, 30 km nord for 
Örnsköldsvik, Sverige, fremstilles der ca. 400.000 
tons pap og 250.000 tons bleget kraftliner pr. år. 
Fabrikken er ejet af Metsä Board, en børsnoteret 
finsk skovindustrivirksomhed. I uge 39 var der et 
såkaldt "stop" på fabrikken, hvor der foretages 
vedligeholdelse og inspektion af maskiner. Arbej-
det udføres af flere forskellige underleverandører.

HKL85
Hydraulisk håndkabelsaks til klipning af strømkabler og 
ledninger. Areal op til 85 mm².

El-nummer: 2997208641

Dejligt med tilfredse kunder. Denne gang var 
det Skellefteå El- og Energiteknik!

Følg Elpress 
på LinkedIn!

VI LEVERER DAGLIGT 
3,5 - 4 TONS 
KABELFORBINDELSER OG 

VÆRKTØJ, I HØJSÆSONEN

CA. 7 TONS

– VIDSTE DU, AT –

?

Vi anvender Elpress terminal-rør i vores forbindelser, an-befaler alle andre at gøre det samme! Dette er et ulønnet samarbejde med #elpress, men de laver så gode pro-dukter. Derudover har Hr. Elpress Sune Dahlberg altid løsninger og svar på eventu-elle spørgsmål! Vi synes godt om de lokale repræsentanter i Norrland
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GANSKE VIST medførte coro-
napandemien et midlertidigt 
tilbageslag for Elpress i Indien, 
men der er ikke noget, der er 
så skidt, at det ikke er godt 
for noget, konstaterer Sumit 
Sharma. 
– Det hurtige udbrud af 
Covid-19 lærte os at tilpasse 
os til den nye situation samt 
håndtere nye udfordringer. 
En landsomfattende lockdown 
stoppede næsten al økonomisk 
aktivitet i nogle måneder. Det 
påvirkede forbruget og investe-
ringerne på markedet negativt, 
og vi kunne naturligvis se et 
midlertidigt fald i aktiviteten, 
fortæller han. 
Elpress' nye sælger, Suraj Oli, var 
knapt nok begyndt at arbejde, 
før han blev sat i karantæne i sit 
hjem. 

Elpress India tilpassede hurtigt 

sin måde at interagere med 
kunder og kolleger på. 
– Vi gjorde selvfølgelig alt for at 
undgå fysiske møder og bevare 
den sociale distance. Vi har 
f.eks. været helt afhængige af 
online-videomøder, webinarer 
og telefonmøder til vores inter-
ne og eksterne møder. Disse 
metoder er nu blevet normale 
som alternative måder at udfø-
re rutinemæssige opgaver på, 
og vi har lært en hel del af situa-
tionen, mener Sumit Sharma. 

Covid-19 understregede bl.a. 
behovet for en større tilstede-
værelse på internettet. 
–  Det har resulteret i en ny 
hjemmeside, hvor vi endnu ty-
deligere kan markedsføre vores 
tilbud. Det nye Elpress-websted 
er moderne, friskt og har en 
mere brugervenlig produktsøg-
ning, siger Sumit Sharma. 

Før afslutningen af dette regn-
skabsår regner han med, at 
virksomheden er vendt tilbage 
til sit oprindelige vækstniveau. 
– Vi er inde i en meget positiv 
udvikling, hvor Indiens regering 
– med ambitionen om at Indien 
får en hurtigere vækst – strate-
gisk har identificeret forskellige 
markedssegmenter som vigtige 
sektorer for at fremme en fort-
sat industriel tilvækst i Indien, 
fortæller Sumit Sharma.

Det drejer sig om netop de 
segmenter, som Elpress India 
henvender sig til i dag, nemlig 
køretøjer (tog og biler), ved-
varende energi og elektriske 
maskiner. 
– Regeringens nye systemer, 
politikker og initiativer driver ud-
viklingen på markedet fremad. 
Vi stræber selvfølgelig efter at 
udnytte det enorme potentiale i 

disse positive tendenser.
På lidt længere sigt forudser vi 
enorme muligheder for Elpress 
India, siger han. 

Allerede i dag har Elpress en 
position som et førende inter-
nationalt varemærke på det 
indiske marked. 
– Vi er kendt som pionerer 
inden for vores område og er 
meget værdsatte af vores kun-
der, siger Sumit Sharma.

LYS FREMTID FOR INDIEN 
I snart et årti har Elpress været aktiv i Indien, som – trods Covid-19 – er en af de stærkeste  
vækstøkonomier i verden.  
– Det er et lyst og attraktivt marked, hvor vi undersøger vores forretningsmæssige 
vækstmuligheder, siger Country Manager for Elpress India, Sumit Sharma. 

Elpress India består også af:
• To vigtige distributører, som tager sig af 

hele det indiske marked. Inden for den 
nærmeste fremtid planlægger Elpress 
India at udvide med flere distributører. 

• En veluddannet, kvalificeret og erfaren 
servicepartner til reparation af  
Elpress-produkter. 

• En salgs- og applikationsingeniør i en 
supportrolle.

Elpress India; sælger Suraj Oli og Country Manager Sumit Sharma.



SYSTEM ELPRESS/ Dybdejording

10

FÆLLES for f.eks. vindmøller og 
mobiltelefonmaster er, at de 
som regel placeres i åbent og 
højt terræn. Installationerne 
bliver også højere og højere, 
hvilket gør, at de er ekstra 
udsatte for lynnedslag. Det er 
vigtigt at give disse installationer 
en god beskyttelse mod både 
direkte og indirekte lynned-
slag. Det drejer sig om store 
økonomiske værdier, samtidig 
med at der stilles høje krav til 
personbeskyttelse. Disse to 
hurtigt voksende brancher viser 
betydningen af god jording og 
korrekt udførte forbindelser 
til jordledninger, og Elpress' 
dybdejordingssystem har man-
ge fordele.

Da Elpress-dybdejordingssyste-
met blev udviklet, fandtes der 
forskellige forudsætninger for, 
hvordan systemet skulle kon-
strueres, og hvilke fordele det 
skulle give i forhold til alterna-
tive jordingssystemer. Nogle af 
de vigtigste mål var følgende:
• Systemet måtte ikke have 

samlinger
• Det skulle have en lang leve-

tid med god beskyttelse mod 
korrosion.

• Det skulle være ukompliceret 
med få komponenter.

• Det skulle give fuld kontrol 
over jordledningen under 
neddrivningen.

• Der skulle være mulighed 
for kontinuerligt at måle 
modstanden i forbindelsen til 
jordledningen samtidig med 
neddrivningen.

– En god forbindelse til jordled-
ningen er vigtig, og den hurtige 
udvikling i samfundet med f.eks. 
en hurtig udvidelse af vindkraften 
og flere og flere mobiltelefon-
master gør, at forbindelsen til 
jordledningen og valget af jor-
dingssystem har stor betydning. 

En forkert konstrueret forbindel-
se til jordledningen kan medføre 
skader på dyrt udstyr, men også 
personskader. Samtidig stilles der 
krav om, at forbindelser til jord-
ledninger skal kunne færdiggøres 
på en omkostningseffektiv måde, 
og at de har en lang levetid. Disse 
krav, sammen med den rigtige 
uddannelse til brugerne, bliver 
tydeligere og tydeligere på nuti-
dens marked, og det gør Elpress' 
dybdejordingssystem til et trygt 
og sikkert valg med en rigtig god 
samlet økonomi, siger Elpress' 
direktør Mattias Östman.

Få komponenter giver en 
sikker og ukompliceret 
dybdejording
Vindmøller og mobiltelefonma-
ster er to højaktuelle anven-
delsesområder for Elpress' 
dybdejordingssystem, men 
systemet anvendes også til 
f.eks. at beskytte transformer-
stationer, transformatorer samt 
tekniske installationer langs 
jernbanenettet i både Sverige 
og udlandet. 

På trods af, at jording og for-
bindelser til jordledninger er 
vigtige til beskyttelse af bygninger, 
personbeskyttelse og også be-
skyttelse mod lynnedslag, mener 
Mattias Östman, at der kræves 
mere information og større viden 
på området.
– Af og til ser vi, at der er usik-
kerhed hos f.eks. entreprenører, 
installatører og bygherrer om, 
hvordan forbindelser til jordled-
ninger skal være udformet, og 
hvilket system der skal vælges. 
Det gør, at vi skal arbejde endnu 
mere aktivt og informere om, 
hvilke krav der bør stilles til 
forbindelser til jordledninger i et 
højteknologisk samfund. Vores 
fornemmelse er, at dette teknik-
område har ligget lidt i det skjulte, 
og det vil vi forsøge at ændre på. 

Princippet for forbindelser til 
jordledninger er, at det er en 
leder, som er anbragt i jor-
den, hvis opgave er at aflede 
elektrisk strøm fra installationer 
og anlæg, som er tilsluttet til 
forbindelsen til jordledningen. 
Overspændinger, som kan op-
stå af forskellige årsager, ledes 
altså ned i jorden, så de ikke 
kan medføre skader. En forbin-
delse til jordledninger kan enten 
anlægges som ringjording, 
hvor en leder lægges vandret 
i jorden, eller via dybdejording 
som med Elpress' system, hvor 
jordelektroder drives ned i 
jorden. Mattias Östman peger 
på en stor fordel ved dybde-
jording sammenlignet med 
jordforbindelser, som lægges 
i overfladelaget parallelt med 
jordoverfladen.
– Jordens elektriske ledeevne 
afhænger for en stor dels ved-
kommende af andelen af salt-

holdigt vand. Vandet i dyberelig-
gende jordlag har som regel et 
højere saltindhold end vandet 
i overfladelagene, og jo højere 
fugtindholdet er i jorden, desto 
bedre bliver ledeevnen. Med 
vores dybdejordingssystem 
kommer man ned til grund-
vandsniveauet, og man slipper 
for de ulemper, som overflade-
jording har, hvor ledeevnen kan 
påvirkes kraftigt og variere ved 
omslag i vejret. F.eks. påvirker 
kulde og frost ledeevnen mar-
kant. Eftersom elektroden ved 
dybdejording anbringes dybt, 
slipper man for de negative 
effekter af ændringer i jordens 
fugtighed og temperaturskift. 
Elpress' produktchef Sven 

Behring fremhæver de få kom-
ponenter som en vigtig fordel. 
Dybdejordingssystemet er 
opbygget af kun fem kompo-
nenter: en hærdet stålspids, 
et rør længst fremme, forlæn-
gelsesrør, en jordledning samt 
en slagnakke eller slagmuffe til 
neddrivningen.
– Få komponenter giver en 
enkel funktion. Jordledningen, 
som kan være af blødt eller 
hårdt kobber, stikkes ind i den 
hærdede stålspids og klemmes 
fast af det forreste rør. Forlæn-
gelsesrørene er udstyret med 
styrestifter, som under arbejdet 
med neddrivningen skubbes 
ind i det foregående rør. Når 
neddrivningen er færdig, træk-
kes det sidste forlængelsesrør 
op og kan derefter genbruges, 
forklarer Sven Behring.

Den hærdede stålspids gør, 
at systemet ofte anvendes i 
krævende miljøer som i Alperne 
og i fjeldområder, hvor der 
findes meget stenmateriale. 
Gennem årene er Elpress' rør 
blevet afkortet fra 1 meter til 
0,8 meter for at lette arbejdet, 
uanset om neddrivningen sker 
med en slagboremaskine eller 
forhammer og slagmuffe. Der 
er også blevet foretaget visse 
tilpasninger til nye generationer 
af slagboremaskiner.

Altid fuld kontrol over jord- 
ledningen under neddrivningen
Sven Behring vil også gerne 
fremhæve tre fordele ved 
dybdejordingssystemet. En 
meget vigtig fordel er, at man 
under neddrivningen altid har 
fuld kontrol over, at jordlednin-
gen og stålspidsen følges ad.
– Hvis neddrivningen sker i 
jordforhold med meget sten-
materiale, kan det med andre 
systemer ske, at jordlednin-
gen går løs, uden at den, som 

ELPRESS' DYBDEJORDINGSSYSTEM 
giver vigtige fordele i nutidens højteknologiske samfund
Jording er en central del i alle installationer, både når det gælder drifts- og sikkerhedsjording.
Vindmøller, mobiltelefonmaster, jernbaneinfrastruktur, distributionsnet, beskyttelse mod lynned-
slag og lynafledere er nogle eksempler. 

Vores fornemmelse er, at dette tekni-
ske område har ligget lidt i det skjulte, 

og det vil vi forsøge at ændre på.
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arbejder med neddrivningen, 
lægger mærke til det. Med 
vores dybdejordingssystem 
opdager man med det samme, 
om jordledningen har sluppet 
spidsen og ikke følger med. Hvis 
det skulle ske, er det enkelt at 
begynde arbejdet forfra. Når 
neddrivningen er afsluttet, 
behøver man heller ikke at 
foretage nogen efterkontrol 
som ved andre systemer, fordi 
Elpress' dybdejordingssystem 
er baseret på en jordledning 
uden samlinger i modsætning til 
andre systemer, som er baseret 
på komponenter med sam-
linger som elektrisk leder. Dette 
sparer meget tid og reducerer 

også de samlede omkostninger 
til en færdig forbindelse til en 
jordledning.  

En yderligere fordel er, at afled-
ningsmodstanden kan måles 
kontinuerligt under neddrivnin-
gen. Det gør, at neddrivningen 
kan afbrydes, når der er nået en 
passende værdi for forbindel-
sen til jordledningen. Mulighe-
den for at måle modstanden 
under arbejdet bliver på denne 
måde en kvalitetssikring, fordi 
man får garanti for, at jorden 
har en god elektrisk ledeevne, 
og at neddrivningen afsluttes 
i den rigtige dybde. At jordled-
ningen ikke drives længere ned 

end nødvendigt sparer både 
tid og omkostninger. På denne 
måde anvendes der så meget 
materiale som nødvendigt, men 
så lidt som muligt.   

Den tredje fordel, som Sven 
Behring ønsker at fremhæve, 
er, at systemet giver en rigtig 
god modstand mod korrosion 
og dermed en lang levetid. Når 
en kobberledning anvendes 
som jordledning, fungerer 
forlængelsesrørene af stål som 
offeranode med en relativt høj 
korrosionsstrøm mod kobber-
elektroden. Dermed bliver 
det stålrøret, der angribes af 
jordmiljøet i stedet for kobber-
ledningen. Andre systemer, som 
kan have ubeskyttede kob-
berstænger, udsættes ofte for 
direkte korrosion, hvilket giver 
en kortere levetid, samtidig med 
at det stiller krav om efterkon-
trol og vedligeholdelse gennem 
driftsperioden.

Vigtigt at planlægge stedet 
for forbindelsen til jordled-
ningen ved at kontrollere 
jordforholdene 
Selv et godt dybdejordingssy-
stem kræver en god planlæg-
ning, for at en forbindelse til 
en jordledning kan opfylde sin 
funktion og alle de krav, som 
stilles til en godkendt jording. Et 
hovedkrav er, at forbindelsen til 
jordledningen har en lav mod-
stand (10-100 Ωm) og dermed 
en god elektrisk ledeevne. Det 
første trin skal derfor være at 
planlægge forbindelsen til jord-
ledningen i god tid ved at kon-
trollere, hvilke jordforhold der 
findes på stedet med f.eks. en 
vindmølle, en mobiltelefonmast 
eller en transformerstation.
– Det er utroligt vigtigt, at man 
kvalitetsdeklarerer jordens 
elektriske egenskaber ved at 
måle jordmodstanden. Dybde-
jordingssystemet er et enkelt 
og ukompliceret system, men 
det går ikke at tage chancer, 
når man skal vælge stedet for 
forbindelsen til jordledningen. 
Målingen kan udføres ved hjælp 
af en metode med et målein-
strument, hvor forbindelserne 
tilsluttes til fire lodret neddrev-
ne metalspyd, som i det første 
trin placeres på række med 
en afstand på ca. en meter, en 

såkaldt wenner-bro. Ved senere 
at øge afstanden trænger 
strømmen længere ned i jor-
den. På instrumentet kan man 
derefter aflæse modstanden, 
og man foretager som regel 
også tilnærmede beregninger, 
forklarer Sven Behring.
Modstanden kan variere 
kraftigt, afhængigt af om der 
er tale om jordforhold med 
f.eks. ler, fint og fugtigt sand, 
hårdt pakket bundmoræne, 
tør eller fugtig humus og tørt 
grus. Ved at foretage målinger 
med forskellige målemetoder 
får man alle de rapporter, der 
kræves til en god planlægning 
af en forbindelse til en jordled-
ning. Og efter at stedet er valgt, 
kan afledningsmodstanden 
også måles, når neddrivningen 
starter med dybdejordingssy-
stemet.  

Her kan den samme type 
instrument anvendes som ved 
målingen af jordmodstanden. 
Muligheden for kontinuerligt at 
måle afledningsmodstanden 
med Elpress-dybdejordingssy-
stemet gør det enkelt at afbryde 
arbejdet, når jordledningen 
har nået en jorddybde med 
en passende værdi. På denne 
måde får man en kvalitetssikret 
forbindelse til en jordledning, og 
det fører mange gange til lavere 
omkostninger i forhold til alter-
native løsninger på dybdejor-
ding, som kan kræve væsentligt 
mere omfattende arbejde, før 
man med sikkerhed ved, at jord-
forholdene i et vist niveau har 
den ønskede modstand. Hvis 
det er vanskelig jord, kan der 
laves flere parallelle forbindel-
ser til jordledninger. 

Scan QR-koden for at få flere oplysninger om 
jording på vores hjemmeside.

SVEN BEHRING
Produktchef hos Elpress 
 
SPØRGSMÅL? Kontakt Sven
vedrørende dybdejording.
sven.behring@elpress.se 

Slagnakke

Forlængerrør

Forrør

Jord-line

Hærdet
stålspids
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JONATHAN WANG har været 
ansat, siden Elpress etablerede 
sig med et selvstændigt selskab 
på det kinesiske marked i 2007. 
Dengang bestod hele arbejds-
styrken af to personer, i dag 
har virksomheden otte ansatte. 
– Vi identificerede tidligt 
vindkraft som et væsentligt 
segment, Elpress på langt sigt 
skulle arbejde henimod, og 
vindkraftmarkedet er vokset 
støt. Ikke mindst siden den 
kinesiske regering satte et 
aggressivt mål for vedvaren-
de energi i landet, fortæller 
Jonathan Wang. 

Det var en stor udfordring 
som europæisk producent at 
bevæge sig ind på et så konkur-
rencepræget marked som det 
industrielle el- og elektronik-
marked i Kina. 
– Strategien har været at finde 
en niche med kunder, som 
forstår værdien af høj kvalitet. 
I dag er vi et velrenommeret 

varemærke på vindkraftmarke-
det i Kina. Kunderne opfatter 
os som professionelle, fordi vi 
leverer høj kvalitet og god ser-
vice. De efterspørger Elpress' 
kvalitet for at forbedre deres 
egen produktionskapacitet og 
have et højt niveau på produk-
ternes kvalitet. 

Et par uger ind i oktober deltog 
den kinesiske Elpress-afde-
ling i den første messe siden 
udbruddet af Covid-19 i starten 
af året. 
– China Wind Power i Peking 
er en global messe for vind-
kraftmarkedet. Det ser ud til at 
blive den eneste messe, som 
vi deltager i i 2020, men det 
blev en stor succes for os med 
mulighed for at møde man-
ge af vores kunder, fortæller 
Jonathan. 

Han vurderer, at Elpress i Kina 
går en lys fremtid i møde.
– Det kinesiske marked er et 

marked i udvikling, og i de kom-
mende år vil vi både udvide 
salget og organisationen. Trods 
udfordringen med konkurren-
ce fra lokale leverandører og 
den store afstand til Europa 
er det lykkedes os at etablere 
Elpress-produkter med stor 
fremgang på det kinesiske 
marked. Vores største styrke 
er vores kundetilpasninger af 
kabelsko til industrielle krav, 
både når det gælder vindkraft, 
industri og energiproduktion. 
Vi opfylder specifikationerne 
fra vores kunder, og vi er også 
førende inden for udvikling 
af nye produkter, som f.eks. 
med vores innovation, Elpress' 
patenterede DUAL-systemtek-
nik, der giver bedre elektriske 
egenskaber. Hos Elpress 
arbejder vi med stærke og be-
stående kontakter, både med 
vores produkter og med vores 
kunder. Elpress er produkter 
af høj kvalitet, mener Jonathan 
Wang.

ELPRESS I KINA HAR VIND I SEJLENE
Efter godt og vel 13 år på det kinesiske marked har Elpress renoveret sine lokaler og gjort plads til 
flere ansatte. 
– Det er blevet rigtigt godt. Trods den igangværende pandemi vokser vi stadig på det kinesiske 
marked. Nu har vi endelig mere plads til vores ansatte, siger Jonathan Wang, som er afdelingschef 
i Elpress' kinesiske selskab.

Vores største styrke er vores 
kundetilpasninger af kabelsko til 

industrielle krav, både når
det gælder vindkraft, industri  

og energiproduktion. 

På det nyrenoverede kontor i Beijing arbejder Grace Wu, Zhang Haijun, Zhou Ting, Jonathan Wang, Vivian Lv, James Xu, Lorraine Liu og Shi Yulong.
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DA servicebilen første gang kom på tale for 
snart fire år siden, forestillede Roger An-
dersson sig en ren servicebil med mulighed 
for at udføre service på værktøj ude hos 
kunden. 
– Men jeg forstod, at vi årligt talte om så få 
dage på rejse, at det ikke var en særlig klog 
investering. For os i serviceafdelingen drejer 
det sig i praksis om, at vi nogle uger hvert år 
tager på en længere rejse for at kontrollere 
og indsamle kundernes værktøj, mener han. 

Men hvad så, hvis to afdelinger delte bilen? 
Det var en idé, der hurtigt skulle vise sig 
at være vældig interessant, og under de 
omstændigheder var der ikke langt fra ord 
til handling. 
– Efter at markedsføringsafdelingen var gået 
med på idéen, var der ikke længere nogen 
tvivl om lønsomheden i projektet. F.eks. kan 
en kunde have behov for at gennemgå sit 
værktøj under et større stop i en industri-
virksomhed, og med vores nye servicebil 
kan vi sammen med den ansvarlige sælger 
køre ud til kunden og på stedet gøre status 
over deres værktøj under stoppet. Hvis 
der findes noget, som skal udskiftes eller 
anskaffes under stoppet, løser sælgeren 
det, og hvis der er værktøj, som har brug for 
service, sker det på stedet, og kunden har 
fået kontrolleret og ordnet sit værktøj under 
stoppet i virksomheden.

Bilen står i dag parkeret i Kramfors og er for 
80 procents vedkommende reserveret af 

markedsføringsafdelingen til bl.a. kundebe-
søg og messer. Med fire siddepladser er der 
mulighed for at sidde ned og tilbyde kunder 
fremvisninger på en udtrækkelig skærm. 
– Indvendigt er designet fleksibelt, så når vi 
fra serviceafdelingen bruger bilen, udskifter 
vi blot nogle skabe, så vi kan tage det udstyr 
med, som vi skal bruge til at foretage ser-
vice på kundernes værktøj, fortæller Roger. 

Idéen er dog ikke, at servicebilen skal være 
en konstant udkørende servicebil. 
– Vi vil kunne reparere en del værktøj på 
stedet, men hvis der er tale om meget 
værktøj, bør kunden sende sit værktøj med 
Schenker til serviceværkstedet i Kramfors, 
siger Roger. 

Mange kunder sætter pris på afhentning af 
værktøjet, og Roger fremhæver også den 
serviceaftale, Elpress har med Schenker, 
som indebærer, at du som kunde altid kan 
bestille afhentning af dit værktøj til reparati-
on eller kalibrering året rundt. 
Scan QR-koden, og gå direk-
te til vores serviceformular 
for afhentning af dit værktøj.
Udfyld returformularen, så 
ordner Elpress resten.
– Når alt kommer til alt, 
drejer det sig om de sikre forbindelser, vi 
sælger, hvor værktøjet skal opfylde den øn-
skede funktion, og det skal være enkelt for 
vores kunder at vedligeholde deres værktøj, 
mener han. 

Elpress' kombinerede service- og markedsføringsbil er endelig 
blevet til virkelighed. 
– Det er en løsning, som har været ventet med længsel, og som 
kommer til at gavne vores arbejde ude i marken, siger service-
chef Roger Andersson. 

Kombineret service- og markedsføringsbil

Hos LM Kolding har Elpress Danmark etable-
ret sit første butikskoncept.

Elpress-butikskoncept hos Ahlsell i Almedal, 
Sverige.

ELPRESS
BUTIKS-
KONCEPT
DET nye butikskoncept fokuserer på at 
gøre det lettere for kunden at finde den 
rette forbindelse og det rigtige værktøj.
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ORDREKONTORET TIL TJENESTE
Foran sin computer på ordrekontoret bemærkede teamleder Emma Duvemo den kommende 
pandemi på et tidligt tidspunkt. 
– Omtrent samtidig med at avisoverskrifterne begyndte at handle mere og mere om coronavirus-
sen, kunne vi mærke en mindre ordretilgang end normalt. Det var bl.a. bilindustrien, der svigtede, 
syntes hun.

– I takt med at personalet blev 
sendt hjem, mærkede vi, hvor-
dan man begyndte at arbejde 
halvtids i mange virksomheder, 
og i en periode var det tyde-

ligt, at vi havde mindre at lave, 
fortæller Emma.
Ordrekontoret i Frånö, lige uden 
for Kramfors, tager imod ordrer 
og registrerer dem. De giver 

også teknisk support og hjælper 
derudover sælgerne med at 
udarbejde tilbud. 
– Men når sælgerne ikke kunne 
møde kunderne fysisk på 

samme måde som før, kunne 
vi mærke, at de i større omfang 
udarbejdede deres egne tilbud. 
Det bidrog også i starten til en 
lavere belastning for ordrekon-
toret, forklarer Emma.
Men allerede efter sommer-
ferien vendte alt tilbage til det 
normale igen. 
– I dag har vi en situation, hvor 
efterspørgslen er større end ud-
buddet på visse produkter. Internt 
ved jeg, at vi gør alt, hvad der står 
i vores magt for at øge produkti-
onen på netop de her kabelsko, 
som der er tale om, så jeg ser 
frem til, at vi snart kan tilfredsstille 
kundernes behov, siger Emma. 
Bl.a. er der foretaget maskininve-
steringer i produktionen (se den 
særlige artikel på side 6).

Tilfredse kunder er i den grad det, 
der er kendetegnende for en rigtig 
god dag på ordrekontoret. 
– På en normal dag har vi mel-
lem 50 og 100 ubesvarede mails, 
når vi møder på arbejde om 
morgenen, og derefter kommer 
der forespørgsler og ordrer hele 
dagen, fortæller Emma. 
Systemet, som ordrerkontoret 
arbejder i, er helt transparent, 
alle har adgang til samme 
indbakke, og forespørgslerne 
besvares efter tur. 
– Vi er alle logget på systemet, 
som fordeler både indkommende 
samtaler og skriftlige forespørgs-
ler mellem os seks personer, der 
arbejder på ordrekontoret. 
Den ene dag ligner sjældent 
den anden. 
– Jeg kan især godt lide, at 
arbejdsopgaverne er forskellige, 
men det er selvfølgelig rarest, 
når vi kan løse vores kunders 
problemer på en hurtig og 
effektiv måde, synes Emma 
Duvemo.

– I dag har vi en situation, hvor 
efterspørgslen er større end 

udbuddet på visse produkter.

Personalet på bestillingskontoret består af Emma Duvemo, Juha Vainionpää, Yvonne Mattsson,  
Sofia Eriksson, Andreas Pallin og Julian Nordlander.
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DET ER VIGTIGT MED GOD PRODUKTINFORMATION TIL VORES KUNDER 
- både i trykte og digitale medier

Find det rigtige værktøj 
til din forbindelse 
VED hjælp af Elpress' "Tool search" 
på hjemmesiden kan du få infor-
mation om, hvilke bakker, dorne, 
matricer, presseværktøjer og 
pumper du kan bruge sammen 
med kabelsko/samlemuffer for at 
lave en kontaktpresning i overens-
stemmelse med System Elpress. 
Scan nedenstående QR-kode for 
at få en enkel vejledning i, hvor-
dan du nemt bruger funktionen.

DET første skridt på vej mod digitalisering 
af vores information var at opbygge et 
PIM-system (Product Information Mana-
gement System). I systemet ligger bl.a. alle 
billeder, egenskaber, ETIM-data, katalog-
tekster og tegninger, som er knyttet til 
vores produkter. Systemet henter også 
visse produktdata fra vores forretningssy-
stem. Fra systemet eksporteres der bl.a. 
til vores hjemmeside og til layoutprogram-
met InDesign, som vores trykte og digitale 
kataloger laves i.

Trykte kataloger er fortsat aktuelle
At få lavet alle skabeloner til katalogpro-
duktion har været mere tidskrævende, end 
vi troede, da vi startede projektet. 
Når man producerer kataloger ud fra denne 
systemtype, bliver man lidt begrænset i mulig-
heden for at lave et frit layout. Man arbejder i 
stedet mere med færdige skabeloner, der er 
knyttet til informationerne i PIM-systemet. 
– Men jeg synes alligevel, at det er lykkedes 
os at få vist vores produkter på en pæn 

måde i vores kataloger, samtidig med at 
informationerne bør være tydelige og lette 
at forstå, siger Nicklas Stavbom, som netop 
har sendt det engelske katalog til tryk.

Hjemmeside hurtigere og sikrere
En anden kanal, som PIM-systemet forsy-
ner med information, er Elpress' hjemmesi-
de. I løbet af september blev hjemmesiden 
flyttet til en DXP-løsning (Digital Experience 
Platform). En løsning i skyen, som bl.a. skal 
gøre webstedet sikrere og hurtigere.  
–Vores kinesiske websted har haft en del 
problemer med indlæsningstider, men 
med denne nye løsning får vi bedre tilgæn-
gelighed, også for vores kinesiske kunder, 
siger webmaster Jeanette Rönnberg. 

Sammen med cloud-løsningen blev der 
lavet en udgave, hvor der vises produkt-
data fra PIM-systemet på alle sprog. 
Elpress-webstedet er nu tilgængeligt på ni 
sprog, og flere er under udarbejdelse.

Det er vigtigt for os, at 
vores kunder let kan finde 
den rigtige information om 
vores produkter, og det 
er noget, som vi løbende 
arbejder med at udvikle 
og forbedre. Det digitale 
miljø, som vi alle befinder 
os i nu til dags, giver store 
muligheder for at tilgo-
dese kundernes behov 
for information, og i dag 
kommunikerer du næsten 
kun digitalt især med den 
yngre generation.
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Konkurrence
Svar rigtigt på vores 3 spørgsmål, og vind en ståltermoflaske med 2 tilhørende 
termokrus. Vi udlodder 3 sæt blandt de rigtige svar.

SPØRGSMÅL
1. I hvilket land har Elpress i løbet af efteråret startet et selvstændigt 
selskab?
1. Finland
X. Island
2. Norge

2. Hvor mange komponenter består Elpress-dybdejordingssystemet af?
1. 7 komponenter
X. 5 komponenter
2. 3 komponenter

3. Hvad hedder afdelingschefen for Elpress i Kina?
1. Yuefei Wang
X. Jonathan Wang
2. Zhang Wang

Send dit svar senest d. 11/12 til: 
salg@elpress.dk
Det rigtige svar og vinderne præsenteres på vores hjemmeside
www.elpress.dk den 17/12.

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

 +45 8681 6111              salg@elpress.dk

YouTube LinkedIn

Vigtigt med samarbejde og viden
FOR at netværke og samarbejde med eksperter inden for vores segment 
har Elpress valgt at blive medlem af organisationer, som arbejder med 
bl.a. forskning og udvikling inden for deres respektive områder. 
De nyeste organisationer, som Elpress er blevet medlem af, er følgende:

 The German Railway Industry Association

 The German Wind Energy Association

 Global Wind Energy Council

NU findes der en opdateret udgave af vores katalog 

for segmentet Electrical Machines.

Bestil dit trykte 

eksemplar, eller

blad i det digitale katalog.

NYT KATALOG

Electrical Machines

"Min første tid har været lærerig og spændende, jeg har mødt meget 
glæde og entusiasme blandt både kunder og kolleger"


