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Kun koronapandemia kietoi otteeseensa 
koko maailman, Elpress otti heti käyttöön 
kaikki Ruotsin kansanterveysviranomaisen 
suosittelemat varotoimet. 
– Annoimme selkeät ohjeet kaikille työnte-
kijöillemme, otimme käyttöön vierailukiel-
lon ja selvitimme, miten voimme parhaiten 
torjua tartuntojen leviämistä, kertoo 
Elpressin toimitusjohtaja Mattias Östman.

Kaikki matkat ja asiakaskäynnit peruutetti-
in, samoin kuin koulutukset ja kaikenlainen 
oleskelu tiiviissä ryhmissä. WC-tiloihin 
tilattiin viikoittainen ylimääräinen ”korona-
siivous”.
– Lisäksi päätimme ennaltaehkäisevänä 
toimenpiteenä torjua sosiaalisen eristäyty-
misen kielteisiä vaikutuksia panostamalla 
terveyteen yhteistyössä paikallisen liikun-
tajärjestön kanssa. Ulkoliikuntatilaisuus 
kerran viikossa, rastikävely ulkona lou-
nastauolla ja PT-ryhmä ovat esimerkkejä 
aktiviteeteista, jotka ovat osa uusia tapoja 
tavata toisiamme.
Lisäksi ne ovat tuottaneet loistavia tuloksia 
henkilöstön terveydelle, Mattias Östman 
kertoo.

Yleisesti ottaen Elpress on tähän asti sel-
vinnyt pandemiasta hyvin, ja sairauspoissa-
olomme ovat pysyneet alhaisella tasolla.
– Koska meillä on yhtiöitä ja henkilöstöä 
esimerkiksi Kiinassa, Saksassa, Tanskassa, 
Intiassa ja USA:ssa, erilaisia liikkumisrajoit-
teita on tietenkin ollut jatkuvasti viimeisen 
puolen vuoden aikana. Vasta palkkaa-
mamme myyjä Intiassa ehti työskennellä 
vain muutaman päivän, kun hänet jo 
määrättiin jäämään kotiinsa karanteeniin, 
Mattias kertoo.

Elpressin maailmanlaajuisen 
markkinaläsnäolon ansiosta 
meillä oli kuitenkin jo val-
miiksi käytettävissämme 
digitaalinen infrastruk-
tuuri.
– Olemme keksine-
et uusia tapoja 
kommunikoida 
sekä yhtiön 
sisällä että 
ulospäin.  
 

Olemme esimerkiksi osallistuneet moniin 
webinaareihin ja järjestäneet tuote-esit-
telyitä erikoistilaisuuksina enintään 
100 asiakkaalle samanaikaisesti. Vaikka 
virtuaalitapaaminen ei voi koskaan täysin 
korvata tapaamista kasvokkain, aiomme 
säilyttää osan nykyisistä digitaalisista 
kokousalustoistamme myös tulevaisuu-
dessa. Ilmeisten ympäristöhyötyjen lisäksi 
ne antavat meille mahdollisuuden käyttää 
aikamme asiakkaidemme kanssa tehok-
kaammin, Mattias kertoo.

Myös markkinoilla on viime aikoina ta-
pahtunut paljon.
– Vaikka pandemian vaikutukset maailman-
markkinoilla jakautuvat epätasaisesti ja eri 
alat kehittyvät eri tavoin, odotamme erittä-
in suotuisaa kehitystä erityisesti uusituvan 
energian käyttöön siirtymisen ansiosta. 
Elpressin menestys vientimarkkinoilla on 
tällä hetkellä hyvä ja teemme kaikkemme, 
jotta selviämme asiakkaidemme suuresta 
kysynnästä. Jokainen investointi tähtää nyt 
tuotantokapasiteettimme parantamiseen. 
Henkilöstömme tekee erinomaista työtä, ja 
Elpress toteuttaa edelleen laadittua stra-
tegiaamme. Luotan vahvasti siihen, että 
kasvumme jatkuu tulevaisuudessakin. 

TOIMITUSJOHTAJA MATTIAS ÖSTMAN
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NORJAN yhtiö on vielä perustamisvaiheessa. 
– Odotamme toiminnan käynnistyvän toden 
teolla ennen joulua, mutta ennen sitä on 
vielä paljon järjesteltävää, Pedersen kertoo. 

Parhaillaan työn alla on sopimusten teko 
norjalaisten asiakkaiden kanssa ja hinnaston 
laatiminen Norjan kruunuissa. John Hugo 
Pedersen uskoo, että jo mahdollisuus käydä 
kauppaa omalla valuutalla helpottaa Elpres-
sin norjalaisten asiakkaiden toimintaa. 
– Näin pääsemme lähemmäs asiakkaitam-
me. Kahden norjalaisyrityksen välillä nyt 
vain on helpompi käydä kauppaa. Lisäksi 
voimme norjalaisena yrityksenä olla mukana 
Norjan sähköalan järjestössä, mikä antaa 
meille paremman kuvan markkinoista, hän 
kertoo. 

Lisäksi meneillään on yhden uuden myyjän 
rekrytointi Norjan Elpressin palvelukseen. 
– Rekrytointi ei ole ollut helppoa näin 
pandemian aikana, mutta odotan pääseväni 
esittelemään uuden työntekijän lehden seu-
raavassa numerossa, John Hugo Pedersen 
sanoo.

Elpress perustaa 
yhtiön Norjaan
Oltuaan 16 vuotta Norjan 
markkinoilla Elpress perustaa 
oman yhtiön Norjaan. 
– Meillä on täällä vakiintunut 
asiakaskunta ja hyvä markki-
naosuus. Joissakin tuotteissa 
olemme jopa markkinajohtaja, 
sanoo Norjan aluejohtaja John 
Hugo Pedersen. 

JOHN HUGO PEDERSEN
Area Manager Norway
+ 47 91 68 55 02  
hugo.pedersen@elpress.se

ELPRESSIN KEHITYS ON OLLUT ERINOMAISTA
MENEILLÄÄN OLEVASTA PANDEMIASTA HUOLIMATTA
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Miten saavutamme tavoitte-
emme?
Vuosittain noin 20 työntekijälle 
tarjotaan mahdollisuus kunto-
profiilikartoitukseen ja henkilö-
stölle tarjotaan rahallista tukea 
oman kuntonsa ylläpitämiseen.

Vuoden 2019 lopussa kaikilta 
työntekijöiltä kysyttiin neljä 
kysymystä siitä, millaisia 
etuja he haluaisivat ty-
önantajan tarjoavan. 
Vastausten peruste-
ella olemme toteut-
taneet erilaisia uusia 
ja vanhoja liikunta-
hankkeita covid-19-epi-
demiasta huolimatta.

• Keväällä testasimme toimistopy-
öriä ja hankimme niitä muutaman.

• Viiden viikon ajan 17.2.–22.3. 
käynnissä oli askelmääräkilpailu, 
johon osallistui 66 työntekijää 
USA:sta, Tanskasta, Saksasta, Nor-
jasta, Suomesta ja Ruotsista. 

• Kesäkuussa järjestimme rasti-
kävelyitä kahden toimipisteemme 

ympärillä Kramforsissa ja Frånös-
sä. Yhteensä kävelyitä kertyi 210.

• Joka tiistai järjestetään ohjaa-
jan vetämä ryhmäliikunta, joka 
keskittyy liikkuvuuden, kunnon ja 
voimatason kehittämiseen.

• Joka keskiviikko meillä on vuoro 
tennishallissa sulkapallon 

tai tenniksen pelaamista 
varten.

Olemme panostane-
et tavoitteiden saav-
uttamiseen myös 

tarjoamalla tietylle 
työntekijäryhmälle per-

sonal trainerin palveluita 
viiden kuukauden ajan. Kevään ja 
kesän aikana ohjelmaan osallistui 
kahdeksan henkeä, ja lokakuussa 
järjestetyssä arvioinnissa huo-
mattiin loistavia tuloksia: kaksi 
ihmistä oli päässyt eroon kivuista 
ja muut saaneet erilaisia terveyttä 
edistäviä tuloksia. Uusi yhden-
toista hengen ryhmä aloitti viiden 
viikon personal trainer -ohjauks-
ensa 15.10. 

ELPRESS PANOSTAA HENKILÖSTÖN TERVEYTEEN
Elpress on asettanut tiettyjä työympäristö- ja työterveysasioihin liittyviä tavoitteita. Niistä yksi on 
olla houkutteleva työnantaja, jolla on tyytyväisiä ja terveitä työntekijöitä.

Ryhmäliikunnan osallistujille tarjottiin rankkaa treenausta ohjaajan 
tarkassa valvonnassa.

Elpressin PT-ohjelman osallistujat esittelevät ylpeinä diplomeitaan. 
Kuvassa mukana myös personal trainer Tomas Pitkänen ja Elpressin 
HR-strategi Lena Nordlander.

– SE tarkoittaa, että raken-
namme laboratorioon uuden 
kerroksen, kertoo Elpressin 
tekninen johtaja Peter Larsson.

Elpressin laboratoriossa suori-
tetaan kaikki uusien tuotteiden 
tyyppitestit. 
– Täällä varmistamme, että El-
press täyttää nykyisten standar-
dien sähköliitoksille asettamat 
vaatimukset, Peter Larsson 
jatkaa.

Yksi tyyppitestaus kestää 4–6 
kuukautta. 

– Uuden liitosjärjestelmän 
tyyppitestaukseen kuuluu enim-
millään kahdeksan testiä, joiden 
suorittaminen saattaa kestää 
vuosia. Vasta sitten päästämme 
uuden tuotteen markkinoille, 
Peter sanoo. 

Kapasiteetin kaksinkertaistami-
nen tuo muitakin etuja kuin vain 
tuotteiden nopeamman pääsyn 
markkinoille. Nykyinen laboratorio 
asettaa tiettyjä rajoituksia testatta-
vien liitosten poikkipinta-aloille.
– Nyt voimme päivittää kapasite-
ettiamme niin, että pystymme 

tyyppi-
testaamaan 
myös kaikkein 
suurimpia poikkipin-
ta-aloja. Tällä alalla on viime 
vuosina tapahtunut paljon. 
Suurimmat pinta-alat, joista on 
nykyään tullut lähestulkoon  

vakiotavaraa, oli-
vat suhteellisen harvinaisia vielä 
kymmenen vuotta sitten, Peter 
Larsson kertoo. 

ELPRESS KAKSINKERTAISTAA
tyyppitestauskapasiteettinsa
Tuuli- ja aurinkovoiman kaltaiset uudet käyttökohteet 
ovat viime vuosina lisänneet uudenlaisten liitosten 
kysyntää. Voidakseen täyttää asiakkaiden uusien 
tuotteiden kysynnän Elpress kaksinkertaistaa tyyp-
pitestauskapasiteettinsa. 

Kuva
: M

ar
len

e N
ils

so
n, L

av
en

lay



ELPRESS NEWS/ Tuoteuutuuksia

4

TUOTEUUTUUKSIA

CASE 
ADV.
– uusi kantolaukku puristustyökaluille 
PVX1300 ja PVX1300C2, elinikäinen 
takuu
TURVALLISEMPI, kestävämpi ja helpommin käsiteltävä laukku 
Elpress-puristustyökaluille PVX1300 ja PVX1300C2. CASE ADVAN-
CED kestää vaativimmatkin olosuhteet. Laukku on IP67-luokiteltu 
ja se suojaa pölyltä ja voimak-
kailta iskuilta. Laukun veto-
kahva ja pyörät helpottavat 
työkalun ja siihen sopivien 
tarvikkeiden kuljettamista.

Snro: 6406644
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TUOTEUUTUUKSIA
– esikierteitetyt ruuvit, 1 kV
Ruuvikaapelikengät
OMINAISUUDET
• sopiva sekä alumiini- että kuparikaapeleille, luokka 1 tai 2
• käsittelyä helpottavat esikierteitetyt murtoruuvit
• kaapelikenkien bimetallirakenne takaa parhaan mahdollisen kontaktin asennettaessa

Kaapelityypit mm2

kV Ruuvikaapeli-
kenkä

Snro
Suoja-
johdin

Suojajohdin
(täytepala myydään erikseen)

L  
mm

W  
mm

L1  
mm

ø D  
mm

ø d 
mm

N
mm

 
Ruuvipyöreä sektori

10-50 10-50 1 SL50N-10-12 5204919 10-35 80 24,5 41 23 16 12,5 M10, M12*

35-95 35-95 1 SL95N-10-12 5204920 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 5204921 29-146 (SC240N/PEN) 144,5 31,5 89 33,0 24,5 15 M10, M12*

* supistuslevy kuuluu toimitukseen

TS1300
– pöytäteline puristuspäille DV1300C2 
ja V1300C2-AL
TS1300-pöytätelinettä voi käyttää puristuspäiden DV1300C2 ja V1300C2-AL kans-
sa. Pöytäteline on tarkoitettu käyttäjille, jotka käyttävät usein C2-puristuspäätä. 
Pöytäteline tekee C2-puristuspään käyttämisestä vakaata, varmaa ja yksinkertais-
ta. 

Pöytäteline ja puristuspää 
DV1300C2 kuparijohtimien 
10–400 mm² puristamiseen.

Pöytäteline ja puristuspää V1300C2-AL alumiinijohtimien 16–400 
mm²* puristamiseen. Jousikuormitteiset männät, jotka vapauttavat 
holkin puristamisen jälkeen.

• Mukana säädettävä pidätin.
• Elpress-puristuspäätä käytetään 

pumpun PS710 kanssa.

• Mukana säädettävä pidätin.
• Elpress-puristuspäätä käytetään pumpun PS710 kanssa.

TS1300CU TS1300AL

* Koskee pyöreitä johtimia.

TS1300CU Snro: 6406642
DV1300C2 Snro: 6406337

TS1300AL Snro: 6406643

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

HALUATKO TIETÄÄ LISÄÄ 
TUOTTEISTAMME?
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Kuparin hinnan nousun myötä 
tuotteiden keskinäiset osuudet 
ovat muuttuneet.
– Asiakkaat valitsevat asen-
nuksiinsa yhä useammin 
alumiinin ”suorille” osuuksille, 
mutta päihin valitaan edelleen 
kuparikaapeli, sillä se on jous-
tavampi vaihtoehto asennusten 
loppupäihin. Silloin tarvitaan 
alumiinin ja kuparin väliin siir-
tymäjatkos. Se on kaapelikenkä, 
joka vaatii enemmän sorvausta 
kuin pelkästään kuparista tai 
alumiinista valmistetut, Torbjörn 
Norell kertoo.

Kysyntää ohjaa ensisijaisesti 
vientimarkkinat.

– Tämä on merkinnyt meille 
yllättävää kysyntää, toteaa Tor-
björn Norell.

Pandemia on ehkä vähentänyt 
tuotantoa ajoneuvoteollisuu-
dessa, mutta ympäristöinvesto-
innit ovat lisänneet kysyntää 
valtavasti. Meneillään oleva ylei-
nen siirtyminen uusiutuviin ja 
fossiilittomiin energiamuotoihin 
on luonut kaikkialla maailmas-
sa suuren kysynnän Elpressin 
tuotteille.
– Vuodenvaihteesta alkaen 
olemme investoineet suureen 
robottisyöttöiseen hydraulipräs-
siin ja kolmeen uuteen sorviin 
sekä palkanneet neljä tai viisi 

uutta työntekijää. Nämä investo-
innit ovat hyvä alku, mutta ne 
eivät alkuunkaan riitä nykyisen 
kysynnän tyydyttämiseen. Siksi 
suunnittelemme uusia investo-
inteja jatkossa, sanoo Torbjörn 
Norell.

Nopea toimitus
Tavallisesti sorvin toimitusaika 
on noin puoli vuotta.
– Meillä oli kuitenkin onnea, 
sillä toisen asiakkaan tekemän 
virheellisen tilauksen ansiosta 
toimittaja pystyi toimittama-
an kaksi sorvia muutamassa 
viikossa ja pieni uumajalainen 
perheyritys, joka oli vain 200 
kilometrin päässä Kramforsin 

tehtaaltamme, pystyi asentama-
an robotit, Torbjörn kertoo.

Tuotannon nyt kasvaessa 
merkittävästi Elpressin tiukat 
laatuvaatimukset ovat itsestään-
selvyys.
– Emme koskaan tingi laa-
dusta. Tarkistamme jokaisen 
bimetallikengän rasitustestillä 
ja lopputarkastuksella. Laadun-
valvonta näkyy asiakkaillemme 
pienenä E-kirjaimena, joka 
on stanssattu kaapelikengän 
kupariosaan. Tämän käytännön 
aiomme säilyttää jatkossakin, 
Torbjörn Norell vakuuttaa.

Suuri investointi bimetallituotteiden 
tuotantoon 
Elpressin bimetallituotteiden myynti on viime aikoina ollut vahvassa kasvussa.
– Kahden uuden robottisyöttöisen sorvin ansiosta pystymme lyhentämään näiden tärkeiden 
tuotteiden toimitusaikoja. Ennen vuodenvaihdetta olemme lähes kaksinkertaistaneet tuotan-
tomme viime vuoteen verrattuna, sanoo Elpressin tuotantojohtaja Torbjörn Norell.
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AAMU alkaa niin kuin use-
immat aamut, käymällä läpi 
sähköpostia. Viestit voivat olla 
tukikysymyksiä asiakkailta, sisä-
isiä kyselyitä Elpressin myyjiltä 
tai meneillään olevaa teknistä 
projektia koskevia viestejä. Tällä 
hetkellä Hendrikillä on työpö-
ydällään yhdeksän kansiota 
meneillään olevia projekteja 
varten. Ja tietenkin se pakollinen 
kahvikuppi.
– Sähköpostit on järjestettävä 
järkevään tärkeysjärjestyk-
seen ja päätettävä, mitkä ovat 
kiireisimpiä ja vaativat vastausta 
heti. Esimerkiksi USA:sta tuleva 
viesti voi olla syytä priorisoida 
aikaeron takia. He eivät pidä 
siitä, että heidän vastauksensa 
asiakkaalle viipyy vain siksi, että 
olemme eri puolilla maapalloa. 
Vastausajan asiakkaille USA:ssa 
pitää olla sama kuin pohjoismai-
sille asiakkaille.

Sähköpostiin tulee viestejä 
myös tuotannosta, esimerkiksi 
kysymyksiä piirustusten mitoi-
tuksista tai vastaavista. Silloin 
on vastattava nopeasti tai jopa 
mentävä itse tuotantopuolelle 
koneenkäyttäjän luo korjaa-
maan piirustus paikan päällä. 
Hendrik kysyykin usein neuvoa 
koneenkäyttäjiltä, ennen kuin 
hän alkaa suunnitella tuotetta 
tietokoneella. Heillä on kuiten-
kin paras tietämys siitä, miten 
valmistus koneella tapahtuu ja 
miten se on parasta toteuttaa. 
– Teknisen osaston ja tuo-
tannon välinen yhteistyö on 
todella tärkeää ja välttämätön 
edellytys sille, että valmista-
mamme tuotteet ovat parasta 
mahdollista laatua. Oikoteitä ei 
ole, huolellisuus on kaiken A ja 
O, Hendrik sanoo.
Toinen osa Hendrikin päivää voi 
taas kulua erilaisissa testauk-
sissa Elpressin laboratoriossa. 

Tänään vuorossa oli yhden 
Elpress-pumpun hydrauliikka-
letkun testaus. Jonain toisena 
päivänä voidaan testata uusia 
komponentteja. Erilaisia testejä 
tehdään paljon, jotta voidaan 
varmistaa, että tuote toimii 
halutulla tavalla vaatimusten 
mukaisesti. Laboratoriossa 
suoritetaan myös pitkäaikaista 
testausta, esimerkiksi vanhen-
netaan puristusliitosta vaihto-
virralla.

Testi tehdään useassa vaihees-
sa. Liitosta vuorotellen kuu-
mennetaan ja jäähdytetään ja 
niiden välillä suoritetaan useita 
oikosulkutestejä. Noin 4–6 kuu-
kautta kestävien pitkäaikaistes-
tien aikana liitoksille suoritetaan 
jatkuvasti tarkastuskokeita, 
joiden tulokset kirjataan tarkasti 
seurantaa varten. Kun liitos 
on käynyt läpi vähintään 1 000 
sykliä, sille tehdään lopputar-
kastus, jossa varmistetaan, että 
se täyttää edelleen standar-
din IEC61238-1 vaatimukset. 
Jos liitos EI täytä vaatimuksia, 
aloitetaan analyysi sen selvitt-
ämiseksi, mitä tapahtui. Oliko 
puristusta liian vähän vai liian 
paljon, onko käytettyyn työka-
luun tehtävä muutoksia vai mikä 
oli syynä? Parhaan mahdollisen 
liitoksen toteuttamiseksi on tär-
keää, että johdin, liitos ja työkalu 
toimivat hyvin yhdessä.

Hendrikin mielestä teknisellä 
osastolla työskentelyn paras 
puoli on se, että saa olla mukana 
koko kehitysprosessissa piirros-
vaiheen prototyypistä laborato-
riotestauksen kautta valmistuk-
seen ja lopulliseen tuotteeseen.

SUUNNITTELIJAN 
päivä
Yksikään päivä ei ole samanlainen kuin muut. 
Kun aamulla kuittaa itsensä paikalle, ei koskaan 
tiedä, mitä työpäivä tuo tullessaan. Juuri siksi 
työ Elpressin teknisellä osastolla on niin kiinnos-
tavaa, sanoo Elpressillä suunnittelijana työsken-
televä Hendrik Klein.

Oikoteitä ei ole, huolellisuus on 
kaiken A ja O
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SEISOKIN aikana paikalla työs-
kentelee noin 800 henkeä, mikä 
vaatii kaikilta uskomattoman 
määrän suunnittelua, jotta kaikki 
saataisiin toimimaan. Oman 
lisänsä tuo edelleen meneillään 
oleva koronapandemia. Kansan-
terveysviranomaisen suosituksia 
on noudatettava, lähikontakteja 
on vältettävä ja hygieniasta on 
huolehdittava.
Yksi seisokin aikana suoritetta-
vien töiden tekijöistä oli Midroc 
Electro, joka tarjoaa sähköa-
sennuksia, instrumentointia, 
turvajärjestelmiä, hissiasen-
nuksia, kiinteistöautomaatiota 
ja mekaanisen kunnossapidon 
palveluita. 

Heidän pääasiallinen tehtävän-
sä seisokin aikana oli sähkö- ja 
teollisuuslaiteasennusten 
tarkastus, ja heillä oli Husumin 
paperitehtaalla 30 työntekijää. 
Ennen seisokkia Midroc suoritti 
inventaarion tarvittavista työka-
luista, joihin kuului esimerkiksi 
Elpress 1300 -järjestelmän puris-
tustyökaluja: Mitä meillä on? Mitä 
tarvitsemme? Puuttuuko jotakin? 
Midroc Electron osastonjohta-

jana Örnsköldsvikissä toimiva 
Ulf Hållberg mainitsee yhden 
eduista, joita Elpressin työkalu-
jen käyttö tarjoaa. 
– Olemme toimineet pitkään 
ja menestyksekkäästi Elpressin 
myyjän Sune Dahlbergin kanssa, 
ja tuotannon läheisyys Kram-
forsissa on todella arvokas asia. 
Jos joskus tarvitsemme apua 
nopeasti, Elpress on lähellä ja 
voi helposti toimittaa meille juuri 
sen mitä tarvitsemme tai vaikka 
huoltaa työkalumme.

Ennen seisokkia otimme yhteyttä 
Elpressin myyjään, sillä tarvitsim-
me katkaisua varten HKL85-er-
ikoistyökalun. Sune toimitti työ-
kalun Midrocille Örnsköldsvikiin 
asiakaskäynnin yhteydessä.
– Meillä on vielä paljon teke-
mistä, Ulf kertoo. Meidän on 
inventoitava KAIKKI työkalum-
me, ja siinä Elpressistä voi olla 
paljon apua. He voivat antaa 
meille neuvoja siitä, mitä pitäisi 
päivittää, lähettää huollettavaksi 
jne. Meille on tärkeää, että töitä 
varten on oikeat työkalut. Siinä 
Elpress on todella hyvä, Ulf 
sanoo.

Örnsköldsvikiläisellä Midroc Electro AB:llä 
on kädet täynnä työtä tehtaiden suun-
niteltujen seisokkien kanssa
Husumin paperitehdas Pohjois-Ruotsissa, 30 
kilometriä Örnsköldsvikistä pohjoiseen, valmis-
taa vuodessa noin 400 000 tonnia kartonkia ja 
250 000 tonnia valkaistua kraftlaineria. Tehtaan 
omistaa Metsä Board, joka on pörssinoteerattu 
metsäteollisuusyhtiö. Viikon 39 aikana tehtaalla 
oli seisokki, jonka aikana kaikki koneet huolle-
taan ja tarkastetaan. Työn suorittavat eri aliura-
koitsijat.

HKL85
Hydrauliset käsikaapelisakset voimakaapelien ja -johtimien 
katkaisuun. Poikkipinta-ala enintään 85 mm².

Snro: 6405585

Tyytyväisten asiakkaiden kanssa on ilo 
toimia, tällä kertaa kyseessä oli Skellefteå 
El- och Energiteknik!

Seuraa 
Elpressiä 
LinkedInissä!

TOIMITAMME PÄIVITTÄIN  
3,5–4 TONNIA   

KAAPELILIITOKSIA JA  
TYÖKALUJA, PARHAAN  

SESONGIN AIKANA 
NOIN 7 TONNIA

– TIESITKÖ, ETTÄ –

?

Me käytämme Elpress-pääty-holkkeja meidän päätteissä. Suosittelemme kaikkia muita tekemään samoin. Tämä ei ole maksullinen yhtei¬styö #elpressin kanssa, he vain tekevät niin hyviä tuotteita. Lisäksi herra Elpress Sune Dahlbergillä on aina ratkai-suja ja vast¬auksia kaikkiin kysymyksi¬in. Pidämme paikallisista edustajista Norrlandissa.”
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KORONAPANDEMIA aiheutti 
toki Elpressin Intian-toiminnalle 
tilapäisen takaiskun, mutta ei 
niin pahaa, ettei jotain hyvääkin, 
Sumit Sharma toteaa. 
– Covid-19-epidemian nopea 
puhkeaminen opetti meitä 
sopeutumaan uuteen tilante-
eseen ja vastaamaan uusiin 
haasteisiin. Maanlaajuinen ulko-
naliikkumiskielto pysäytti lähes 
kaiken taloudellisen toiminnan 
useaksi kuukaudeksi. Se vaikutti 
heikentävästi kulutukseen ja in-
vestointeihin markkinoilla, joten 
liiketoimintamme luonnollisesti 
väheni tilapäisesti. 
Elpressin uusi myyjä, Suraj Oli, 
ehti tuskin aloittaa työnsä kun 
hän jo joutui kotiinsa karante-
eniin. 

Elpress India sopeutti nopeasti 
tapojaan olla yhteydessä asiak-
kaisiin ja kollegoihin. 

– Luonnollisesti teimme 
kaikkemme, jotta voisimme 
välttää fyysistä tapaamista ja 
ylläpitää sosiaalista etäisyyttä. 
Esimerkiksi sisäiset ja ulkoiset 
kokouksemme on järjestetty 
yksinomaan verkon kautta vide-
okokouksina, webinaareina ja 
puhelinkokouksina. Nämä me-
netelmät ovat nyt muodostune-
et normaaleiksi vaihtoehtoisiksi 
työtavoiksi ja olemme oppineet 
paljon tämän tilanteen ansiosta, 
Sumit Sharma kertoo. 

Covid-19 korosti muun muassa 
sitä, kuinka tärkeää on läsnäolo 
verkossa. 
–  Sen seurauksena meillä on 
nyt uusi verkkosivusto, jonka 
kautta voimme paremmin 
markkinoida tarjontaamme. 
Uusi Elpress-sivusto on otte-
eltaan tuore ja reipas ja sen 
tuotehaku on aiempaa käytt-

äjälähtöisempi, Sumit Sharma 
sanoo. 
Hän arvioi, että tilivuoden 
loppuun mennessä liiketoim-
inta on palautunut aiemmalle 
kasvu-uralleen. 
– Nykyinen trendi on erittäin 
positiivinen, sillä Intian hallitus – 
tavoitteenaan nopeuttaa Intian 
talouskasvua – on määritellyt 
tiettyjä strategisia aloja, joita pi-
detään tärkeinä Intian teollisuu-
den jatkuvan kasvun kannalta, 
Sumit Sharma kertoo.

Ne ovat juuri niitä aloja, joita 
Elpress India nykyään palvelee, 
nimittäin ajoneuvoteollisuus 
(rautatiet ja autot), uusiutuva 
energia ja sähkölaitteet. 
–  Hallituksen uudet järjestelmät, 
politiikat ja ohjelmat edistävät 
kehitystä markkinoilla. Pyrimme lu-
onnollisesti hyödyntämään näiden 
positiivisten trendien tarjoamia 

valtavia mahdollisuuksia.
Hieman pitemmällä aikavälillä 
Elpress Indialla on valtava me-
nestyspotentiaali, hän kertoo. 

Jo nykyään Elpress on johtava 
kansainvälinen tuotemerkki 
Intian markkinoilla. 
– Meidät tunnetaan alamme 
tienraivaajina, ja asiakkaamme 
arvostavat meitä paljon, Sumit 
Sharma kertoo.

VALOISA TULEVAISUUS INTIASSA 
Elpressillä on jo lähes vuosikymmenen ajan ollut liiketoimintaa Intiassa, joka on covid-19-epi-
demiasta huolimatta yksi maailman voimakkaimmin kasvavista talouksista.  
– Se on houkutteleva markkina-alue, ja tutkimme mahdollisuuksia laajentaa liiketoimintaamme 
siellä, kertoo Elpress Indian maajohtaja Sumit Sharma. 

Elpress Indiaan kuuluvat lisäksi:
• Kaksi tärkeää jälleenmyyjää, jotka kattavat 

koko Intian markkinat. Elpress India 
suunnittelee jälleenmyyjien määrän 
kasvattamista lähitulevaisuudessa. 

• Hyvin koulutetut, pätevät ja kokeneet 
huoltokumppanit Elpress-tuotteiden 
korjaamista varten. 

• Myynti- ja sovellusinsinöörejä tukitehtäviä 
varten.

Elpress India: myyjä Suraj Oli ja maajohtaja Sumit Sharma.
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ESIMERKIKSI tuulivoimaloille ja 
radiotukiasemille on yhteistä, 
että ne sijaitsevat avoimilla ja 
korkeilla paikoilla. Asennuk-
sista tulee siis korkeita, mikä 
tekee niistä tavallista alttiimpia 
salamaniskuille. Sen vuoksi 
tällaisten kohteiden tehokas 
suojaaminen sekä epäsuorilta 
että suorilta salamaniskuilta on 
tärkeää. Kyse on sekä suuresta 
taloudellisesta arvosta että tiu-
koista turvallisuusvaatimuksista 
henkilövahinkojen välttämiseksi. 
Nämä kaksi nopeasti kasvavaa 
alaa osoittavat, kuinka tärkeää 
hyvä maadoitus ja oikein tehdyt 
maadoitusliitännät ovat. Elpres-
sin syvämaadoitusjärjestelmä 
tarjoaa monia etuja.

Elpressin syvämaadoitusjärjes-
telmän kehitystyössä asetettiin 
useita vaatimuksia järjestelmän 
rakenteelle ja sen tarjoamille 
eduille muihin maadoitusjärjes-
telmiin verrattuna. Tärkeimmät 
tavoitteet olivat:
• Järjestelmässä ei saa olla 

jatkoksia.
• Järjestelmän on oltava 

pitkäikäinen ja hyvin suojattu 
korroosiota vastaan.

• Järjestelmän on oltava yks-
inkertainen ja siinä pitää olla 
mahdollisimman vähän osia.

• Järjestelmässä on oltava mah-
dollisuus maadoitusköyden 
hallintaan maahan upottami-
sen aikana.

• Järjestelmässä täytyy olla 
mahdollisuus maadoitus-
vastuksen jatkuvaan mittaa-
miseen upottamisen aikana.

– Hyvä maadoitus on tärkeää, 
ja yhteiskunnan nopea kehitys, 
esimerkiksi tuulivoimaloiden 
nopea yleistyminen ja uusien 
tukiasemien rakentamistahti, 
korostavat maadoitusten yleen-
sä ja maadoitustavan valinnan 

merkitystä. Väärin suunniteltu 
maadoitus voi paitsi vaurioittaa 
kalliita laitteita myös tuottaa 
henkilövahinkoja. Vastaavasti 
maadoituksen asennuksen 
kustannustehokkuudelle ja 
järjestelmien eliniälle asetetaan 
suuria vaatimuksia. Nämä vaati-
mukset ja käyttäjien asianmuka-
inen koulutus ovat yhä tärkeäm-
piä tämän päivän markkinoilla, 
ja se tekee Elpressin syvämaa-
doitusjärjestelmästä turvallisen 
ja kokonaisedullisen valinnan, 
sanoo Elpressin toimitusjohtaja 
Mattias Östman.

Vähäinen osien määrä takaa 
yksinkertaisen syvämaadoi-
tuksen
Tuulivoimalat ja radiotukiasemat 
ovat kaksi hyvin ajankohtaista 
esimerkkiä Elpressin syvämaa-
doitusjärjestelmän käyttö-
kohteista, mutta järjestelmää 
käytetään myös esimerkiksi 
kytkinlaitosten, muuntamoiden 
ja rautatieverkoston teknisten 
laitteistojen suojaamiseen 
niin Ruotsissa kuin muuallakin 
maailmassa. 

Vaikka maadoitus on tärkeää 
niin omaisuuden suojaami-
sen, henkilönsuojauksen kuin 
ukkossuojauksenkin kannalta, 
Mattias Östmanin mielestä siitä 
tarvitaan lisää tietoa ja enem-
män osaamista.
– Joskus on nähtävissä, että esi-
merkiksi urakoitsijat, asentajat 
tai tilaajat eivät ole selvillä siitä, 
miten maadoitus olisi järjestett-
ävä ja millainen järjestelmä sitä 
varten pitäisi valita. Siksi meidän 
on oltava vieläkin aktiivisempia 
ja kerrottava, mitä vaatimuksia 
maadoitukselle pitäisi asettaa 
nykyisessä teknologian täyttä-
mässä yhteiskunnassa. Tuntuu 
siltä, että tämä tekniikan ala 
on jäänyt hiukan paitsioon, ja 

pyrimme muuttamaan asian. 

Maadoituksen periaate on, että 
maahan sijoitettu johdin johtaa 
sähkövirran pois maadoituk-
seen kytketyistä sähköjärjestel-
mistä ja -laitteistoista. Eri syistä 
aiheutuvat ylijännitteet johde-
taan siis maaperään niin, ettei 
vahinkoja synny. Maadoitus 
voidaan toteuttaa joko pinta-
maadoituksena, jolloin johdin 
asennetaan maan pintaa pitkin, 
tai Elpressin järjestelmän kaltai-
sena syvämaadoituksena, jolloin 
maadoituselektrodit upotetaan 
maahan. Mattias Östman kertoo 
syvämaadoituksen eduista ma-
anpinnan suuntaisesti vedettyyn 
maadoitukseen verrattuna.
– Maaperän sähkönjohtavuu-
teen vaikuttaa pääasiassa 
suolapitoisen veden määrä. 

Syvemmällä maaperässä vesi on 
yleensä suolapitoisempaa kuin 
pintamaassa, ja mitä kosteam-
paa maa on, sen paremmin 
se johtaa sähköä. Syvämaa-
doitusjärjestelmämme ulottuu 
pohjaveden tasolle asti. Näin 
vältetään se pintamaadoituksen 
ongelma, että sähkönjohtavuus 
voi vaihdella paljonkin säiden 
muuttuessa. Esimerkiksi kylmyys 
ja kuura vaikuttavat voimakkaas-
ti sähkönjohtavuuteen. Koska 
syvämaadoituksessa elektrodi 
asennetaan syvälle maahan, 
maaperän kosteuden ja läm-
pötilan vaihtelut eivät vaikuta 
siihen. 
Elpressin tuotepäällikkö Sven 
Behring muistuttaa, että 
osien vähäinen määrä on etu. 
Syvämaadoitusjärjestelmään 

kuuluu vain viisi osaa: karkaistu 
teräskärki, etuputki, jatkoputkia, 
maadoitusköysi sekä iskukaulus 
tai iskuhylsy maahan upottamis-
ta varten.
– Osien vähäinen määrä yksin-
kertaistaa toimintaa. Maadoitu-
sköysi, joka voi olla pehmeä tai 
kova kupariköysi, työnnetään 
karkaistuun teräskärkeen ja kiin-
nitetään paikalleen etuputkella. 
Jatkoputkessa on ohjaintappi, 
joka työnnetään edellisen put-
ken sisään upotustyön aikana. 
Kun maahan upottaminen on 
valmis, viimeinen jatkoputki 
vedetään ylös ja sitä voidaan 
käyttää uudelleen.

Karkaistun teräskärjen ansiosta 
järjestelmää käytetään usein 
vaativissa ympäristöissä, kuten 
Alpeilla ja tunturialueilla, missä 
maaperä voi olla hyvin kivistä. 
Elpress on vuosien kuluessa 
lyhentänyt putkien pituutta 
1 metristä 0,8 metriin työn 
helpottamisesi riippumatta siitä, 
käytetäänkö upottamisessa 
Poravasaraa vai moukaria ja 
iskuhylsyä. Lisäksi uuden suku-
polven poravasaroita varten on 
tehty joitakin muutoksia.

Maadoitusköysi koko ajan 
täysin hallinnassa upottami-
sen aikana
Sven Behring nostaa esiin 
kolme syvämaadoitusjärjestel-
män etua. Yksi tärkeä etu on, 
että upotuksen aikana voi täysin 
hallita sitä, että maadoitusköysi 
seuraa teräskärkeä.
– Jos maaperä, johon upotus ta-
pahtuu, on hyvin kivistä, muissa 
järjestelmissä voi helposti käydä 
niin, että maadoitusköysi kääntyy 
sivulle upotuksen tekijän huo-
maamatta. Meidän syvämaadoi-
tusjärjestelmässämme huomaa 
heti, jos maadoitusköysi irtoaa 
teräskärjestä eikä enää seuraa 

ELPRESSIN SYVÄMAADOITUSJÄRJESTELMÄ 
tarjoaa tärkeitä etuja nykyaikaisessa, tekniikan 
läpäisemässä yhteiskunnassa
Maadoitus on keskeinen osa kaikissa asennuksissa, sekä käyttö- että suojamaadoitus.
Tuulivoimalat, radiotukiasemat, rautatieinfrastruktuuri, sähkönjakeluverkko ja ukkosenjoh-
din ovat esimerkkejä tällaisista asennuksista. 

Tuntuu siltä, että tämä tekniikan 
ala on jäänyt hiukan paitsioon, ja 

pyrimme muuttamaan asian.
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sitä. Jos näin pääsee käymään, 
työ on helppo aloittaa uudelleen. 
Kun maadoitusköysi on upotet-
tu, mitään muiden järjestelmien 
kaltaisia jälkitarkastuksia ei 
tarvita. Elpressin syvämaadoi-
tusjärjestelmässä käytetään yk-
siosaista maadoitusköyttä toisin 
kuin muissa järjestelmissä, joissa 
johtimina käytetään toisiinsa 
liitettyjä osia. Tämä säästää pal-

jon aikaa ja myös maadoituksen 
kokonaiskustannuksia.  

Lisäetuna on vielä se, että 
maadoitusvastusta voi mitata 
jatkuvasti koko upottamisen 
ajan. Sen ansiosta upottaminen 
voidaan lopettaa, kun tarvittava 
maadoitusarvo on saavutettu. 
Mahdollisuus mitata vastusta 
työn aikana toimii laadunvar-

mistuksena, sillä se varmistaa, 
että maan sähkönjohtavuus 
on hyvä ja että upottaminen 
lopetetaan oikeassa syvyydessä. 
Kun maadoitusköyttä ei upoteta 
tarpeettoman syvälle, sääste-
tään myös kustannuksissa. Ma-
teriaalia tulee käytettyä riittävän 
paljon, mutta ei liikaa.   

Kolmas Sven Behringin mainit-
sema etu on, että järjestelmä 
kestää erittäin hyvin korroosiota 
ja siksi sen käyttöikä on hyvin 
pitkä. Kun maadoitusköyte-
nä käytetään kupariköyttä, 
teräksinen jatkoputki toimii 
suoja-anodina, sillä sen korroo-
siovirta kuparielektrodia vasten 
on verrattain suuri. Näin ollen 
maaperän ympäristöolosuhteet 
vaikuttavat teräsputkeen, eivät 
kupariköyteen. Suojaamattomia 
kuparitankoja käyttävät järjes-
telmät altistuvat usein suoralle 
korroosiolle, mikä lyhentää 
niiden käyttöikää ja aiheuttaa 
jälkitarkastusten ja huoltotoi-
mien tarvetta käytön aikana.

Maadoituskohdan suunnit-
telu maaperän ominaisuuk-
sien mukaisesti tärkeää
Hyväkin syvämaadoitusjärjes-
telmä vaatii hyvää suunnittelua, 
jotta maadoitus toimii halutulla 
tavalla ja täyttää kaikki ne vaa-
timukset, joita hyvälle maadoi-
tukselle on asetettu. Tärkein 
vaatimus on, että maadoituksen 
ominaisvastus on vähäinen 
(10–100 Ωm) ja sen sähkönjoh-
tamiskyky siten hyvä. Sen vuoksi 
on varattava aluksi riittävästi 
aikaa maadoituksen suunnit-
teluun tutkimalla esimerkiksi 
tuulivoimalan, tukiasemamaston 
tai kytkinlaitoksen rakennuspai-
kan maaperän ominaisuudet.
– Olisi äärimmäisen tärkeää 
varmistaa maaperän sähköiset 
ominaisuudet mittaamalla maa-
perän ominaisvastus. Syvämaa-
doitusjärjestelmä on yksinkertai-
nen ja varma järjestelmä, mutta 
ei silti kannata ottaa riskejä 
maadoituskohdan valinnassa. 
Mittaus voidaan tehdä mittau-
slaitteella, jonka kontaktit kyt-
ketään neljään pystysuunnassa 
maahan upotettuun metalli-
tankoon, jotka sijoitetaan ensin 
riviin noin metrin etäisyydelle 
toisistaan ns. Wenner-sillaksi. 
Kun etäisyyttä sitten suuren-

netaan, virta joutuu kulkemaan 
maaperässä pitemmän matkan. 
Mittauslaitteesta voidaan lukea 
ominaisvastus, ja yleensä 
tehdään myös likiarvoisia laskel-
mia, Sven Behring kertoo.
Ominaisvastus voi vaihdella 
paljon sen mukaan, millaista 
maaperä on: esimerkiksi savea, 
hienoa tai karkeaa hiekkaa, 
pohjamoreenia, kuivaa tai 
kosteaa humusta tai kuivaa 
soraa. Eri menetelmillä tehtyjen 
mittausten avulla saadaan kaikki 
maadoituksen suunnittelussa 
tarvittavat tiedot. Ja kun paikka 
on valittu, voidaan maadoitus-
vastus mitata myös silloin, kun 
upottaminen Elpressin syvä-
maadoitusjärjestelmällä alkaa.  

Siinä voidaan käyttää samanlais-
ta mittalaitetta kuin maaperän 
ominaisvastuksen mittaamises-
sa. Koska Elpressin syvämaa-
doitusjärjestelmässä voi mitata 
maadoitusvastusta jatkuvasti, 
työ on helppo lopettaa, kun 
maadoitusköysi on saavuttanut 
sopivan arvon tuottavan syvyy-
den. Tämä varmistaa maadoi-
tuksen laadun ja se tekee usein 
ratkaisusta kokonaiskustan-
nuksiltaan edullisemman kuin 
muut syvämaadoitusratkaisut, 
joissa voi olla paljon työläämpää 
varmistaa, että maaperän omi-
naisuudet tietyssä syvyydessä 
tuottavat halutun vastusarvon. 
Vaativassa maaperässä voidaan 
käyttää useita rinnakkaisia maa-
doituksia. 

Lue QR-koodi ja tutustu lähemmin syvämaa-
doitukseen verkkosivustossamme.

SVEN BEHRING
Elpressin tuotepäällikkö 
 
KYSYTTÄVÄÄ? Kysy Sveniltä
syvämaadoituksesta.
sven.behring@elpress.se 

Iskukaulus

Jatkoputki

Etuputki

Maadoitusköysi

Karkaistu 
teräskärki
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JONATHAN WANG on ollut 
Elpressin palveluksessa siitä 
lähtien, kun Elpress perusti oman 
yhtiön Kiinan markkinoille vuonna 
2007. Silloin työntekijöitä oli 
yhteensä kaksi, nykyään heitä on 
kahdeksan. 
– Määrittelimme jo varhain 
tuulivoiman yhdeksi Elpressille 
tärkeäksi alaksi, joka tulisi ottaa 
pitkän aikavälin tavoitteeksi. 
Tuulivoimamarkkinat ovatkin 
kasvaneet tasaisesti. Merkittävä 
vaikutus tähän on ollut sillä, että 
Kiinan hallitus asetti maalle kunni-
anhimoiset uusiutuvan energian 
tavoitteet, Jonathan Wang kertoo. 

Eurooppalaisena valmistajana 
jalansijan saaminen Kiinan sähkö- 
ja elektroniikkamarkkinoiden 
kaltaisista tiukasti kilpailluista 
markkinoista on ollut suuri haaste. 

– Strategiamme on ollut 
erikoistua asiakkaisiin, jotka 
ymmärtävät laadun merkityksen. 
Nykyään olemme Kiinassa hyvin 
tunnettu tuotemerkki tuulivoi-
mamarkkinoilla. Asiakkaat pitävät 
arvossa ammattimaista toimin-
taamme, sillä toimitamme laaduk-
kaita tuotteita ja hyvää palvelua. 
He haluavat Elpressin laatua 
voidakseen parantaa omaa tuo-
tantokapasiteettiaan ja toimittaa 
itse laadukkaita tuotteita. 

Pari viikkoa sitten lokakuussa 
Kiinan Elpress osallistui messuille 
ensimmäisen kerran sen jälkeen, 
kun koronavirusepidemia puh-
kesi vuoden alussa. 
– Pekingin China Wind Power 
on maailmanlaajuinen tuulivoi-
ma-alan messutapahtuma. Se 
näyttäisi olevan ainoa messuta-

pahtuma, johon osallistumme 
vuonna 2020, mutta meille oli 
hienoa päästä tapaamaan monia 
asiakkaitamme.  

Hän arvioi, että Elpressin 
tulevaisuudennäkymät Kiinassa 
näyttävät valoisilta.
– Kiinan markkinat kehittyvät 
voimakkaasti, ja tulevan vuo-
den aikana tulemme sekä 
kasvattamaan myyntiämme 
että laajentamaan organisaatio-
tamme. Huolimatta paikallisten 

toimittajien asettamista kilpailu-
haasteista ja pitkästä etäisyydestä 
Eurooppaan olemme pystyneet 
vakiinnuttamaan Elpressin 
tuotteiden menestyksen Kiinan 
markkinoilla. Pääasialliset vahvuu-
temme ovat teollisuuskäyttöön 
tarkoitettujen kaapelikenkien 
asiakaskohtaiset räätälöinnit 
tuulivoimaloiden, teollisuuden 
ja energiantuotannon tarpeisiin. 
Täytämme asiakkaidemme vaati-
mukset ja olemme johtava uusien 
tuotteiden kehittäjä. Tällainen on 
esimerkiksi oma innovaatiomme, 
Elpressin patentoima DUAL-pu-
ristustekniikka, joka parantaa 
liitosten sähköisiä ominaisuuksia. 
Me Elpressillä pyrimme vahvoihin 
ja kestäviin kontakteihin niin tuot-
teissamme kuin asiakassuhteis-
sammekin. Elpress on laadukas 
tuote, Jonathan Wang sanoo.

ELPRESSIN KIINAN-TOIMISTOLLA 
ON TUULTA PURJEISSA
Oltuaan noin 13 vuotta Kiinan markkinoilla Elpress remontoi toimitilansa ja raivasi tilaa monelle 
uudelle työntekijälle. 
– Kaikki meni todella hyvin. Meneillään olevasta pandemiasta huolimatta kasvumme Kiinan markki-
noilla jatkuu vakaana. Nyt meillä on vihdoin lisää tilaa työntekijöillemme, kertoo Elpressin Kiinan-yhti-
ön paikallisjohtaja Jonathan Wang.

Pääasialliset vahvuutemme ovat 
teollisuuskäyttöön tarkoitettujen 
kaapelikenkien asiakaskohtaiset 

räätälöinnit tuulivoimaloiden, 
teollisuuden ja energiantuotannon 

tarpeisiin. 

Äskettäin remontoidussa Pekingin toimistossa työskentelevät Grace Wu, Zhang Haijun, Zhou Ting, Jonathan Wang, Vivian Lv, James Xu, Lorraine Liu ja Shi Yulong.
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KUN huoltoautosta ensimmäisen kerran 
alettiin puhua lähes neljä vuotta sitten, 
Roger Andersson ajatteli sen olevan pelkkä 
huoltoauto, jota voisi käyttää työkalujen 
huoltamiseen asiakkaiden luona. 
– Totta puhuen ymmärsin kyllä, että 
vuositasolla meillä oli niin vähän matkustu-
späiviä, ettei se ollut kovin fiksu investointi. 
Käytännössä me huolto-osastolla teemme 
vuoden aikana muutaman viikon aikana 
pitemmän matkan, jolloin tarkastamme 
ja noudamme asiakkaiden työkalut, hän 
kertoo. 

Mutta entä jos auto olisikin kahden osaston 
yhteinen? Se oli idea, joka osoittautui 
nopeasti hyvin mielenkiintoiseksi. Puheista 
päästiinkin pian tekoihin. 
– Kun markkinointiosasto tuli mukaan, 
ei projektin kannattavuudesta ollut enää 
pienintäkään epäilystä. Asiakas voi esimer-
kiksi tarvita työkalujensa tarkastusta ennen 
laajempaa teollisuusseisokkia, mutta uuden 
huoltoautomme ansiosta voimme yhdessä 
asiakkaasta vastaavan myyjän kanssa 
mennä tapaamaan asiakasta ja käydä läpi 
heidän työkalunsa paikan päällä ennen 
seisokkia. Jos jotakin on ennen seisokkia 

vaihdettava tai hankittava, myyjä hoitaa 
asian. Jos taas jokin työkalu tarvitsee huol-
toa, se voidaan tehdä paikan päällä. Näin 
asiakkaalla on työkalut valmiina ja kunnossa 
ennen teollisuusseisokkia.

Auto on tällä hetkellä vakituisesti Elpres-
sin pääkonttorilla Kramforsissa, ja se on 
80-prosenttisesti markkinointiosaston 
käytössä esimerkiksi asiakaskäyntejä ja po-
hjoismaisia messuja varten. Neljän istuinpai-
kan ansiosta autossa voi järjestää asiakkaille 
esittelyjä esiin taittuvan näytön avulla. 
– Sisätilat ovat joustavasti muutettavissa, 
joten kun me huolto-osastolla käytämme 
autoa, vaihdamme vain muutamia telineitä, 
jotta saamme mukaan asiakkaiden työka-
lujen huoltamiseen tarvittavat varusteet, 
Roger kertoo. 

Pohjoismaiden ulkopuolella olevia asiakkaita 
varten toimimme yhteistyössä eri huolto-
kumppanien kanssa, joille 
voit antaa työkalusi huollet-
tavaksi. Lukemalla QR-koodin 
saat lisätietoja juuri oman 
alueesi Elpress-huoltokump-
paneista.

Elpressin yhdistetty huolto- ja markkinointiauto on nyt vihdoin totta. 
– Se on odotettu ratkaisu, joka helpottaa työtämme kentällä, 
kertoo huoltopäällikkö Roger Andersson. 

Yhdistetty huolto- ja 
markkinointiauto 

Elpress Danmark on toteuttanut ensim-
mäisen myymäläkonseptinsa Koldingin 
LM-myymälässä.

Elpressin myymäläkonsepti Almedalin 
Ahlsellillä.

ELPRESSIN 
MYYMÄLÄ-
KONSEPTI
UUSI myymäläkonsepti keskittyy siihen, 
että asiakkaan on helpompi löytää oikea 
liitos ja työkalu.
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Tilausten vastaanotto palveluksessasi
Teamleader Emma Duvemo huomasi lähestyvän pandemian jo varhain tietokoneensa äärellä 
tilausten vastaanotossa. 
– Suunnilleen samaan aikaan kun sanomalehtien otsikot alkoivat yhä enemmän käsitellä ko-
ronavirusta, huomasimme tilauskannan heikkenevän normaalista. Esimerkiksi autoteollisuu-
den tilaukset vähenivät, hän havaitsi.

– IHMISIÄ lomautettiin ja huo-
masimme, että monissa yrityk-
sissä siirryttiin puolipäivätöihin. 
Jonkin aikaa meilläkin oli selvästi 
vähemmän työtä, Emma kertoo.

Kramforsin vieressä Frånössä 
sijaitseva tilausten vastaanotto ottaa 
vastaan ja kirjaa tilaukset, toimii tek-
nisenä tukena ja tukee myyjiä heidän 
työssään laatimalla tarjouksia. 

– Kun myyjät eivät päässeet ta-
paamaan asiakkaita fyysisesti, he 
ryhtyivät entistä enemmän laa-
timaan tarjouksensa itse. Sekin 
vähensi osaltaan töitä tilausten 

vastaanotossa, Emma selittää.
Mutta jo lomien jälkeen kaikki 
palautui normaaliksi. 
– Tällä hetkellä tilanne on se, 
että joissakin tuotteissa kysyntä 
on tarjontaa suurempi. Tiedän, 
että olemme yrityksen sisällä 
tehneet kaikkemme lisätäksem-
me juuri näiden kaapelikenkien 
tuotantoa, joten odotan meidän 
piankin voivan tyydyttää asiakkai-
demme kysynnän, Emma sanoo. 
Tuotannossa on esimerkiksi 
tehty laiteinvestointeja (katso 
erillinen artikkeli sivulla 6).
Tyytyväiset asiakkaat ovat tieten-
kin ominainen osa oikein hyvää 
päivää tilausten vastaanotossa. 

– Tavallisena päivänä meillä on 
50–100 vastaamatonta säh-
köpostiviestiä, kun tulemme 
aamulla töihin. Sen jälkeen kyse-
lyitä ja tilauksia virtaa lisää pitkin 
päivää, Emma kertoo. 

Tilausten vastaanotossa käy-
tettävä järjestelmä on täysin 
läpinäkyvä, kaikilla on käytössään 
sama saapuvien viestien kansio 
ja kyselyihin vastataan järjestyk-
sessä vuorotellen. 
– Olemme kaikki kirjautune-
et järjestelmään, joka jakaa 
saapuvat puhelut ja kirjalliset 
kyselyt meidän kuuden tilausten 
vastaanotossa työskentelevän 
kesken. 
Päivät ovat harvoin keskenään 
samanlaisia. 
– Ennen kaikkea pidän siitä, 
että työtehtävät ovat erilaisia. 
Kaikkien mukavinta on tietenkin 
se, kun pystymme ratkaisemaan 
asiakkaiden ongelmia nopeasti 
ja tehokkaasti, Emma Duvemo 
sanoo.

– Tällä hetkellä tilanne on se, että 
joissakin tuotteissa kysyntä on 

tarjontaa suurempi.

Tilausten vastaanotossa työskentelevät Emma Duvemo, Juha Vainionpää, Yvonne Mattsson, 
Sofia Eriksson, Andreas Pallin ja Julian Nordlander.
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HYVÄT TUOTETIEDOT OVAT ASIAKKAILLEMME TÄRKEITÄ 
- sekä painettuina että sähköisessä muodossa

Löydä juuri oikea työ-
kalu omaan liitokseesi 
ELPRESSIN verkkosivuston ”Tool se-
arch” -toiminnolla saat tietoja siitä, 
mitä leukoja, tuurnia, matriiseja, 
pursotustyökaluja ja pumppuja voi 
käyttää yhdessä kaapelikenkien tai 
jatkosholkkien kanssa kosketus-
puristukseen System Elpressillä. 
Lukemalla alla olevan QR-koodin 
saat ohjeet siitä, miten tätä toim-
intoa on helpointa käyttää.

ENSIMMÄINEN vaihe tietojemme digita-
lisoinnissa oli PIM-järjestelmän (Product 
Information Managment System) kehitt-
äminen. Järjestelmä sisältää esimerkiksi 
tuotteisiin liitetyt kuvat, ominaisuudet, 
ETIM-tiedot, tuoteluettelotekstit ja piir-
rokset. Lisäksi järjestelmä noutaa tietyt 
tuotetiedot liiketoimintajärjestelmästäm-
me. Järjestelmästä voi viedä tietoja esimer-
kiksi verkkosivustoomme tai InDesign-tai-
tto-ohjelmaan painettujen ja sähköisten 
tuoteluetteloiden luomista varten.

Painettu tuoteluettelo edelleen tarpe-
ellinen
Kaikkien mallipohjien tekeminen tuotelu-
etteloita varten vei enemmän aikaa kuin 
projektin alussa uskoimme. 
Kun tuoteluettelo tehdään tämäntyyppisen 
järjestelmän pohjalta, taiton tekemisessä 
on vähemmän vapauksia, sillä on käytett-
ävä PIM-järjestelmän tietoihin linkitettyjä 
valmiita malleja. 
– Mielestäni tuotteiden visualisointi 
tuoteluettelossa onnistui kuitenkin hyvin, 

ja tietojen pitäisi nyt olla selkeässä ja 
helppolukuisessa muodossa, sanoo Nicklas 
Stavbom, joka on juuri lähettänyt englan-
ninkielisen tuoteluettelon painoon.

Nopeampi ja varmempi sivusto
Elpressin verkkosivusto on toinen kana-
va, johon PIM-järjestelmä tuottaa tietoja. 
Syyskuun aikana verkkosivusto vaihdetti-
in DXP-ratkaisuun (Digital Experience 
Platform). Se on pilvipohjainen ratkaisu, 
joka muiden etujen ohella tekee sivustosta 
nopeamman ja parantaa sen tietosuojaa.  
– Kiinankielisessä sivustossamme oli 
ongelmia latausaikojen kanssa, ja tämän 
uuden ratkaisun avulla voimme paremmin 
tavoittaa myös kiinalaiset asiakkaamme, 
webmaster Jeanette Rönnberg kertoo. 

Yhdessä pilvipohjaisen ratkaisun kanssa 
tehtiin versio, joka näyttää tuotetiedot 
PIM-järjestelmästä kaikilla kielillä. Elpressin 
sivusto on nyt käytettävissä yhdeksällä 
kielellä, ja lisää on tulossa.

Meille on tärkeää, että 
asiakkaat voivat helposti 
löytää juuri oikeat tiedot 
tuotteistamme. Se on 
asia, jota pyrimme jat-
kuvasti kehittämään ja 
parantamaan. Sähköinen 
ympäristö, jota me kaikki 
nykyään käytämme, antaa 
monia mahdollisuuksia 
täyttää asiakkaiden tuo-
tetietoja koskevat toiveet. 
Erityisesti nuoremmat 
sukupolvet kommunikoi-
vat nykyään lähes pelkä-
stään digitaalisesti.
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Kilpailu
Vastaamalla oikein näihin kolmeen kysymykseen voit voittaa teräksisen 
termospullon ja kaksi termosmukia. Arvomme oikein vastanneiden kesken 
kolme sarjaa.

KYSYMYKSET
1. Mihin maahan Elpress on tänä syksynä perustanut oman yrityksen?
1. Suomeen
X. Islantiin
2. Norjaan

2. Kuinka monta osaa Elpressin syvämaadoitusjärjestelmässä on?
1. 7 osaa
X. 5 osaa
2. 3 osaa

3. Kuka on Elpressin paikallisjohtaja Kiinassa?
1. Yuefei Wang
X. Jonathan Wang
2. Zhang Wang

LÄHETÄ VASTAUKSESI VIIMEISTÄÄN 11.12. OSOITTEESEEN 
ELPRESS AB, Box 186, 872 24 Kramfors
tai sähköpostitse osoitteeseen jeanette.ronnberg@elpress.se
Oikeat vastaukset ja voittajat kerrotaan 17.12. kotisivullamme
osoitteessa www.elpress.se

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

  +46 612 717100            sales@elpress.se

YouTube LinkedIn

Yhteistyö ja osaaminen on tärkeää
VOIDAKSEEN verkostoitua ja jakaa alan asiantuntemusta Elpress on 
päättänyt liittyä organisaatioihin, jotka toimivat esimerkiksi oman 
alansa tutkimuksen ja tuotekehityksen parissa. 
Elpress on viimeksi liittynyt seuraaviin organisaatioihin:

 Saksan rautatieteollisuuden liitto VDB

 Saksan tuulienergiayhdistys BWE

 Global Wind Energy Council

PÄIVITETTY versio Electrical Machines -segmentin 

tuoteluettelostamme on nyt saatavilla.

Tilaa oma painettu kappaleesi tai selaa sähköistä 

tuoteluetteloa.

UUSI LUETTELO

Electrical Machines

”Alkuaika on ollut opettavaista ja jännittävää, olen nähnyt paljon 
iloa ja innostusta sekä asiakkaiden että työtoverien keskuudessa”


