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Da koronapandemien skylte inn over en 
hel verden, tok Elpress umiddelbart alle 
forholdsregler som helsemyndighetene 
anbefalte. 
– Vi gikk ut med tydelig informasjon til 
alle medarbeidere, innførte besøksfor-
bud og vurderte hvordan vi best kunne 
redusere smittespredningen, sier Mattias 
Östman, adm.dir. i Elpress.

All reisevirksomhet og fysiske kundebe-
søk ble innstilt, og det samme ble kurs 
og alle former for samvær i grupper. Det 
ble bestilt ekstra «koronavask» av toalet-
tene hver uke.
– For å forebygge og motvirke eventuelle 
negative effekter av sosial distansering, 
valgte vi dessuten å ta et helseinitiativ 
sammen med den lokale friskvernfo-
reningen. Utendørs treningsøkter en 
gang i uken, utendørs rebusrunder i 
lunsjen og en PT-gruppe er eksempler på 
aktiviteter som har gitt oss nye møteare-
naer, i tillegg til at det har gitt fantastiske 
resultater for helsen til de ansatte, sier 
Mattias Östman.

Generelt har Elpress så langt klart seg 
godt gjennom pandemien med lite 
sykefravær.
– Med selskaper og ansatte i land som 
Kina, Tyskland, Danmark, India og USA 
har det selvsagt vært den ene ned-
stengningen etter den andre det siste 
halvåret. En av våre nyansatte selgere i 
India rakk ikke å jobbe mange dagene 
før han ble satt i hjemmekarantene, 
sier Mattias.

Men takket være Elpress’ globale 
tilstedeværelse på markedet, 
hadde vi den digitale infra-
strukuren på plass helt fra 
starten av.
– Vi har funnet nye 
måter å kommunise-
re på, både internt 
og eksternt.  
 

Vi har for eksempel invitert til flere 
webinarer og kjørt bestemte events 
med produktpresentasjoner for opptil 
100 kunder samtidig. Selv om nettmøter 
aldri kan erstatte fysiske møter, ser jeg 
for meg at vi beholder noen av de nye 
digitale møteplassene også i fremtiden. 
I tillegg til den åpenbare miljøgevinsten, 
opplever vi at vi kan være mer effektive 
sammen med kundene på denne måten, 
sier Mattias.

Når det gjelder markedet, har det også 
skjedd mye der i det siste.
– Selv om pandemien har gjort at ulike 
segmenter utvikler seg i ulike retninger 
i verdensmarkedet, ser vi en fantastisk 
utvikling, ikke minst når det gjelder om-
stillingen til fornybar energi. Elpress gjør 
det for tiden godt på eksportmarkedet, 
og vi gjør alt for å håndtere den store 
etterspørselen, og vi øker kapasiteten for 
hver investerte krone. Personalet gjør 
en fantastisk god jobb, og for Elpress 
gjelder fortsatt den uttalte strategien. Jeg 
har stor tro på at vi vil fortsette å vokse, 
sier han. 

ADM.DIR. MATTIAS ÖSTMAN
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DET norske selskapet er fortsatt i en etable-
ringsfase. 
– Vi forventer å være i gang før jul, men det 
er mye som skal være på plass før det, sier 
Pedersen. 

Akkurat nå omskrives alle avtaler med nor-
ske kunder, og det utarbeides en prisliste 
i norske kroner. Bare det å kunne handle 
med egen valuta tror John Hugo Pedersen 
vil gjøre det mye enklere for Elpress’ kunder 
i Norge. 
– På denne måten kommer vi nærmere 
kundene. Det blir rett og slett enklere for to 
norske selskaper å handle med hverandre. 
Dessuten kan vi som norsk selskap være 
medlem av Elektroforeningen, noe som gir 
et bedre bilde av markedet, sier han. 

Det arbeides også med å ansette ytterligere 
en selger hos Elpress i Norge. 
– Det har ikke vært så enkelt å ansette folk 
nå under pandemien, men jeg ser frem til 
å få presentere en ny medarbeider i neste 
nummer av magasinet, sier John Hugo 
Pedersen.

Elpress etablerer 
selskap i Norge
Etter 16 år på det norske mar-
kedet etablerer Elpress eget 
selskap i Norge. 
– Her har vi en stabil kunde-
portefølje og en god markeds-
andel. På enkelte produkter er 
vi til og med markedsledende, 
sier John Hugo Pedersen, Area 
Manager Norway. 

JOHN HUGO PEDERSEN
Area Manager Norway 

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

ELPRESS HAR EN FANTASTISK FIN UT-
VIKLING TIL TROSS FOR PANDEMIEN
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Hvordan skal vi oppnå 
målene?
Hvert år får et 20-tall med-
arbeidere tilbud om en 
helseprofilvurdering, og alle 
medarbeidere får tilbud om et 
friskvernsbidrag for å finan-
siere egne helsefremmende 
aktiviteter.

Ved utgangen av 2019 
fikk alle medarbei-
dere fire spørsmål 
om hvilke aktiviteter 
de ville at arbeids-
giveren skulle tilby, 
og basert på svarene 
er det innført en rekke 
ulike nye og gamle aktivi-
teter, til tross for Covid-19.

• Kontorsykler ble testet i løpet av 
våren, og noen er kjøpt inn.

• Skrittellerkonkurransen pågikk 
i 5 uker, fra 17. februar til 22. 
mars. Her deltok 66 medarbeid-
ere fra USA, Danmark, Tyskland, 
Norge, Finland og Sverige 

• I løpet av sommermåneden juni 
ble det arrangert rebusturer rundt 
to av eiendommene der vi driver 
virksomhet i Kramfors og Frånö, 
og det ble totalt 210 turer

• Hver tirsdag er det felles gruppe-
trening med instruktør, fokus på 
bevegelighet, kondisjon og styrke

• Hver onsdag er det satt 
av tid i tennishallen 
til badminton eller 
tennis

Et annet tiltak for å 
nå målene, er å gi en 

gruppe medarbeidere 
tilgang til en personlig 

trener i fem måneder. I løpet 
av våren/sommeren deltok åtte 
personer, og ved evalueringen 
i oktober så man fantastiske 
resultater der to personer 
hadde blitt smertefrie og der 
andre hadde oppnådd gode 
helsegevinster. Den 15. oktober 
startet gruppe to med elleve 
personer som i fem måneder får 
tilgang til en personlig trener. 

ELPRESS SATSER PÅ HELE HELSEN
Elpress har en rekke mål for virksomheten knyttet til arbeidsmiljø og helse, og et av disse er å 
være en attraktiv arbeidsplass med fornøyde og friske medarbeidere.

Deltakerne ble utsatt for hard trening under gruppeaktiviteten, nøye 
overvåket av instruktøren.

Det ble delt ut diplomer til stolte deltakere i Elpress’ PT-program. Her 
sammen med instruktør Tomas Pitkänen og Elpress’ HR-strateg Lena 
Nordlander.

– KONKRET handler det om at 
vi bygger en ekstra etasje på 
laboratoriet, sier Peter Larsson, 
teknisk sjef i Elpress.

I laboratoriet til Elpress utføres 
det typetester av alle nye pro-
dukter. 
– Her sikrer vi at Elpress lever 
opp til kravene til elektriske for-
bindelser som dagens standar-
der krever, sier Peter Larsson.

Det tar fra fire til seks måneder å 
utføre en typetest. 
– For et nytt forbindelsessystem 

er det snakk om opptil åtte 
tester, noe som kan innebære 
testing i flere år før vi lanserer et 
nytt produkt på markedet, sier 
Peter. 

Doblet kapasitet vil ikke bare gi 
kortere ledetider. Det eksiste-
rende laboratoriet har hatt visse 
begrensninger når det gjelder 
arealstørrelser.
– Nå sørger vi også for å oppgra-
dere kapasiteten, slik at vi kan ty-
peteste de aller største arealene. 
Her har det skjedd mye de siste 
årene. De største arealene, som 

nesten 
har blitt 
standard i 
dag, var relativt 
uvanlige for bare 
ti år siden, sier Peter 
Larsson. 

ELPRESS DOBLER kapasiteten for typetester
Nye bruksområder som vindkraft og solenergi har de siste 
årene ført til et økt behov for nye forbindelsesløsninger. 
For å tilfredsstille kundenes etterspørsel etter nye pro-
dukter, dobler Elpress typetestingskapasiteten. 
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PRODUKTNYHETER

CASE 
ADV.
– ny transportkoffert til pressverktøy 
PVX1300 og PVX1300C2 med livstids-
garanti
EN sikrere, sterkere og mer praktisk koffert for Elpress 
pressverktøy PVX1300 og PVX1300C2. CASE ADVANCED takler de 
aller tøffeste forholdene. Kofferten er IP67-klassifisert, tåler støv 
og kraftige støt. Drahåndtak 
og hjul på kofferten gjør 
det enkelt for brukeren å ta 
med seg verktøyet med riktig 
tilbehør.

El-nummer: 2000125
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PRODUKTNYHETER
– med forhåndsgjengede skruer 1kV
Skrukabelsko
EGENSKAPER
• passer til både Al og Cu, klasse 1- og klasse 2-kabel
• forhåndsgjengede bryteskruer for enkel håndtering
• kabelskoene er av bimetall for best mulig kontakt ved installasjon

Kabeltyper mm2

kV Skrukabelsko El-nummer
Skjerm-
leder

Skjermleder
(utfyllingsbit kjøpes 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 2000185 10–35 80 24,5 41 23 16 12,5 M10, M12*

35–95 35–95 1 SL95N-10-12 2000186 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 2000187 29–146 (SC240N/PEN) 144,5 31,5 89 33,0 24,5 15 M10, M12*

* reduksjonsskive er inkludert

TS1300
– bordstativ til presshode DV1300C2 
og V1300C2-AL
TS1300 er et bordstativ som kan brukes sammen med presshode DV1300C2 
og V1300C2-AL. Bordstativet er beregnet for operatører med høyfrekvent bruk 
av C2-presshodet. Med bordstativet sikrer man stabil, sikker og enkel bruk av 
C2-presshodet. 

Bordstativ montert sammen med 
presshodet DV1300C2 for pres-
sing av kobber 10–400 mm².

Bordstativ montert sammen med presshodet V1300C2-AL for 
pressing av aluminium 16–400 mm²*. Fjærbelastede stempler 
som frigjør hylsen etter pressing.

• Justerbart anhold er inkludert.
• Elpress presshode brukes med 

pumpen PS710.

• Justerbart anhold er inkludert.
• Elpress presshode brukes med pumpen PS710.

TS1300CU TS1300AL

* Gjelder for runde ledere.

TS1300CU El-nummer: 2000144
DV1300C2 El-nummer: 2070571

TS1300AL El-nummer: 2000145

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

VIL DU VITE MER OM 
VÅRE PRODUKTER?
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Vi har endret produktsam-
mensetningen i takt med at 
kobberprisen har gått opp.
– Kundene velger i økende grad 
aluminium på «rettstrekkene» i 
installasjonene, men i endene 
vil de fortsatt ha kobberkabel 
på grunn av de fleksible egen-
skapene. Her trenger man altså 
en overgang mellom alumi-
nium og kobber, en kabelsko 
som krever mer dreiearbeid 
enn den som bare er laget av 
kobber eller aluminium, sier 
Torbjörn Norell.

Det er først og fremst eksport-
marked som driver etterspør-
selen.

– Det er et rasende tempo som 
har medført en overrumplende 
etterspørsel for vår del, sier 
Torbjörn Norell.

Om bilindustrien har gått 
tilbake under pandemien, har 
satsingen på miljøet fått et 
enormt oppsving. Omstilling-
en til fornybar og fossilfri 
energi er et arbeid som pågår 
overalt i dag, og det har ført 
til stor etterspørsel etter 
Elpress’ produkter over hele 
verden.
– Frem til årsskiftet har vi 
investert i en stor robotmatet 
hydraulisk presse, tre nye 
dreiebenker og ansatt 4–5 

nye medarbeidere. Disse in-
vesteringene er en god start, 
men langt fra nok til å dekke 
etterspørselen vi ser i dag. Vi 
har derfor planer om ytterli-
gere investeringer fremover, 
sier Torbjörn Norell.

Rask leveranse
Normalt ligger leveringstiden 
for en dreiebenk på ca. seks 
måneder.
– Men vi var så heldige at en 
leverandør, på grunn av en 
tidligere feilbestilling fra en 
annen kunde, kunne levere 
to dreiebenker på åtte uker. I 
tillegg kunne en liten familiebe-
drift i Umeå, bare 200 km fra 

fabrikken i Kramfors, installere 
robotene, sier Torbjörn.

Elpress’ høye krav til kvalitet er 
åpenbare nå når produksjonen 
øker markant.
– Vi går aldri på akkord med 
kvaliteten. Vi sjekker hver en-
kelt bimetallkabelsko gjennom 
stresstester og visuelle kon-
troller. Kunden kan se at vi har 
utført denne kvalitetskontrol-
len på den lille «E»-en som er 
stemplet inn i kobberdelen av 
kabelskoen, noe vi selvsagt vil 
fortsette å gjøre, sier Torbjörn 
Norell.

Sterk investeringsfase for produksjon 
av bimetallprodukter 
I det siste har Elpress’ salg av bimetallprodukter økt dramatisk.
– Med to nye dreiebenker som mates av maskinroboter, vil vi kunne redusere ledetidene for 
disse viktige produktene. Frem til årsskiftet har vi nesten doblet produksjonen sammenlignet 
med fjoråret, sier Torbjörn Norell, produksjonssjef hos Elpress.
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MORGENEN begynner, som 
for de fleste, med å sjek-
ke e-posten. Det kan være 
supportspørsmål fra kunder, 
interne forespørsler fra Elpress’ 
selgere eller e-poster som 
angår de pågående tekno-
logiprosjektene. Akkurat nå 
har Hendrik ni mapper med 
aktuelle prosjekter liggende på 
skrivebordet. Og, selvsagt, den 
obligatoriske kaffekoppen.
– Det gjelder å få rangert e-pos-
tene på en rettferdig måte; hvil-
ke haster det mest å få besvart. 
En e-post fra USA-kontoret kan 
for eksempel være noe man 
prioriterer høyt på grunn av 
tidsforskjellen. Man vil ikke at 
deres svar til en kunde skal ta 
lang tid bare fordi vi sitter på 
den andre siden av jordkloden. 
Svartiden til kundene i USA skal 
være like rask som til de nordis-
ke kundene, sier Hendrik.

I innboksen ligger det også 
e-poster fra produksjons-
virksomheten, som kan være 
spørsmål om målsettinger e.l. 
på tegninger. Da gjelder det 
å være rask til å svare, eller at 
man ganske enkelt går ut i pro-
duksjonen til maskinoperatøren 
for å avstemme tegningen der. 
Det hender ofte at Hendrik 
forhører seg med maskinope-
ratørene før han begynner å 
tegne et produkt på datamaski-
nen. Det er jo de som sitter på 
den absolutt beste kunnskapen 
om hva som kan produseres i 
maskinen, og hvordan man gjør 
det på beste måte. 
– Samarbeidet mellom teknolo-
giavdelingen og produksjonen 
er utrolig viktig og helt nød-
vendig for at vi skal kunne lage 
produkter av høyeste kvalitet. 
Man kan ikke ta snarveier, 
nøyaktighet er alfa og omega, 
sier Hendrik.

Dagen til Hendrik kan også be-
stå av ulike tester i laboratoriet. 
I dag var det testing av en hy-
draulikkslange på en av Elpress’ 
pumper som sto på agendaen. 
En annen dag kan det være nye 
komponenter som skal testes. 
Man gjør flere ulike tester for å 
se at produktet fungerer som 
det skal iht. gitte standarder. I 
laboratoriet utføres det også 
langtidstester, der man med 
vekselstrøm elder en presset 
forbindelse.

Testen gjøres i flere trinn. 
Man varmer opp og kjøler ned 
forbindelsen om hverandre 
samtidig som man utfører flere 
kortslutningstester. Under lang-
tidstesten, som tar 4–6 måne-
der, utfører man kontinuerlige 
kontroller av forbindelsen, som 
dokumenteres nøye. Når forbin-
delsen har gjennomgått minst 
1000 sykluser, kontrolleres det 
til slutt at den fortsatt overhol-
der standarden iht. IEC61238-1. 
Hvis forbindelsen IKKE gjør det, 
må man analysere hva som har 
skjedd. Har man presset for lite 
eller for hardt, må man tilpasse 
verktøyet som er brukt, eller 
hva skyldes det? Det er viktig at 
leder-forbindelse-verktøy funge-
rer sammen for å kunne lage en 
forbindelse av beste kvalitet.

Det Hendrik synes er mest 
givende i jobben på teknologi-
avdelingen, er at han får være 
med under hele prosessen – fra 
prototyp på tegningsstadiet, 
tester i laboratoriet og til ferdig 
produkt.

En dag med en 
DESIGNINGENIØR
Den ene dagen er ikke den andre lik. Når du 
stempler inn om morgenen, vet du aldri hvordan 
arbeidsdagen vil bli. Det er det som gjør jobben 
på Elpress’ teknologiavdeling så interessant, sier 
Hendrik Klein, designingeniør hos Elpress.

Man kan ikke ta snarveier, 
nøyaktighet er alfa og omega
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UNDER stansen anslår man 
at det er ca. 800 personer på 
anlegget, noe som krever svært 
god planlegging for at alt skal 
fungere. Spesielt med tanke på 
koronapandemien som fortsatt 
pågår. Man må følge folkehel-
semyndighetenes anbefalinger, 
holde avstand og være nøye 
med hygienen.
En av dem som utførte jobber 
under stansen, var Midroc 
Electro, et selskap som tilbyr 
tjenester innen elektroinstallas-
jon, instrument, sikkerhet, heis, 
byggautomasjon og mekanisk 
vedlikehold. 

Hovedoppgaven deres under 
stansen var inspeksjon av elek-
tro- og industriinstallasjoner, og 
de stilte med 30 mann på papir-
fabrikken. Før stansen utar-
beidet Midroc en oversikt over 
verktøyene de ville få behov for, 
blant annet pressverktøy fra El-
press’ 1300-system: Hva har vi? 
Hva trenger vi? Mangler vi noe? 
Ulf Hållberg, avdelingssjef hos 
Midroc Electro i Örnsköldsvik, 
fremhever en av fordelene med 
å bruke verktøy fra Elpress. 

– Vi har en svært god og lang 
relasjon med Elpress-selger 
Sune Dahlberg, og nærheten 
til produksjonen i Kramfors er 
svært verdifull. Hvis vi støter på 
utfordringer og raskt trenger 
hjelp, er veien kort til Elpress, 
som enkelt kan levere det vi 
trenger eller utføre service på et 
verktøy.

Før stansen kontaktet vi Sune 
Dahlberg da vi trengte et 
spesielt kappeverktøy, HKL85. 
Sune leverte verktøyet til Midroc 
i Örnsköldsvik på en av sine 
kundereiser.
– Vi har fortsatt et stykke å gå, 
sier Ulf. Vi må lage en større 
oversikt over ALLE verktøyene, 
og der ser vi at Elpress kan 
bidra stort med å gi oss råd 
om hva som må oppdateres, 
sendes til service osv. Det er vik-
tig for oss at vi har riktig verktøy 
til arbeidsoppgavene som skal 
gjøres, og der er Elpress svært 
gode, sier Ulf.

Midroc Electro AB Örnsköldsvik 
har fullt opp med planlagte 
«stanser» i fabrikkene
Ved Husums papirfabrikk, tre mil nord for 
Örnsköldsvik, produserer man ca. 400 000 
tonn papp og 250 000 bleket kraftliner per år. 
Fabrikken eies av Metsä Board, et børsnotert 
finsk skogsindustriselskap. I uke 39 hadde de 
en såkalt «stans» ved fabrikken, der man utfører 
vedlikehold og inspeksjon av maskiner. Arbeidet 
utføres av flere ulike underleverandører.

HKL85
Hydraulisk håndkabelsaks for klipping av kraftkabler og -liner. 
Areal opptil 85 mm².

El-nummer: 8814262

Hyggelig med fornøyde kunder. Denne gangen var 

det Skellefteå El- og Energitekniki Sverige.

Følg Elpress 
på LinkedIn!

VI LEVERER  
3,5–4 TONN   

KABELFORBINDELSER
OG VERKTØY HVER DAG,

I HØYSESONGER 

CA. 7 TONN

– VISSTE DU AT –

?
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KORONAPANDEMIEN har gitt 
et midlertidig tilbakeslag for 
Elpress i India, men det er 
ingenting som er så galt at det 
ikke er godt for noe, sier Sumit 
Sharma. 
– Det raske utbruddet av 
Covid-19 lærte oss å tilpasse 
oss den nye situasjonen samt 
håndtere nye utfordringer. En 
landsomfattende nedstengning 
stoppet nesten all økonomisk 
aktivitet i noen måneder. Det 
påvirket forbruket og investe-
ringene i markedet negativt, og 
vi opplevde selvsagt en midler-
tidig nedgang i virksomheten, 
sier han. 
Elpress’ nye selger, Suraj Oli, rakk 
knapt å begynne i jobben før han 
ble satt i hjemmekarantene. 

Elpress India fant raskt nye 
måter å samhandle med kunder 

og kollegaer på. 
– Vi gjorde selvsagt alt for 
å unngå fysiske møter og 
holde sosial avstand. Vi har for 
eksempel vært helt avhengige 
av videomøter, webinarer og 
telefonmøter, både internt og 
eksternt. Disse metodene er 
nå normalisert som alternative 
måter å utføre rutinemessige 
oppgaver på, og vi har lært 
mye av situasjonen, sier Sumit 
Sharma. 

Covid-19 understreket blant 
annet behovet for en sterkere 
tilstedeværelse på nettet. 
–  Det har resultert i en ny 
hjemmeside der vi enda tyde-
ligere kan markedsføre våre 
produkter. Det nye nettstedet 
til Elpress er friskt, dristig og gir 
mer brukervennlig produktsøk, 
sier Sumit Sharma. 

Innen utgangen av dette regn-
skapsåret tror han at virksom-
heten har gått tilbake til sitt 
opprinnelige vekstnivå. 
– Vi er inne i en svært positiv 
trend der Indias regjering – 
med ambisjon om raskere 
vekst for landet – strategisk har 
identifisert en rekke markeds-
segmenter som viktige sektorer 
for å fremme fortsatt industriell 
vekst, sier Sumit Sharma.

Det handler om nettopp de 
segmentene som Elpress India 
retter seg inn mot i dag, nemlig 
kjøretøy (jernbane og biler), 
fornybar energi og elektriske 
maskiner. 
–  Regjeringens nye system, poli-
cyer og initiativer driver utviklingen 
på markedet. Vi ønsker selvsagt å 
utnytte det enorme potensialet i 
disse positive trendene.

På litt lengre sikt ser vi for oss 
enorme muligheter for Elpress 
India, sier han. 

Elpress har allerede en posisjon 
som et ledende internasjonalt 
varemerket på det indiske 
markedet. 
– Vi er kjent som pionerer på 
området og høyt verdsatt av 
kundene, sier Sumit Sharma.

LYS FREMTID FOR INDIA 
I nesten et tiår har Elpress gjort forretninger i India, som – til tross for Covid-19 – er et av ver-
dens største vekstmarkeder.  
– Det er et lyst og attraktivt marked der vi utforsker våre forretningsmessige vekstmuligheter, 
sier Country Manager Elpress India, Sumit Sharma. 

Elpress India består også av:
• To viktige distributører som dekker hele 

det indiske markedet. Elpress India har 
planer om å få på plass flere distributører 
i den nærmeste fremtid. 

• En kompetent og erfaren servicepartner 
for reparasjon av Elpress-produkter. 

• En salgs- og applikasjonsingeniør i 
supportrolle.

Elpress India: selger Suraj Oli og Country Manager Sumit Sharma.
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DET SOM er felles f.eks. for 
vindkraftverk og radioba-
sestasjoner, er at de som regel 
plasseres i åpent og høyerelig-
gende terreng. Installasjonene 
blir også stadig høyere, noe 
som gjør at de blir ekstra utsatt 
for lynnedslag. Det er viktig å 
beskytte disse installasjonene 
godt mot både direkte og indi-
rekte lynnedslag. Det er snakk 
om store økonomiske verdier, 
samtidig som det stilles strenge 
krav til personlig beskyttel-
se. Disse to hurtigvoksende 
bransjene viser hvor viktig det 
er med god og riktig utført jor-
ding, og Elpress’ dypjordings-
system har mange fordeler.

Når dypjordingssystemet skulle 
utvikles, måtte det foreligge en 
rekke forutsetninger for hvor-
dan systemet skulle utformes 
og hvilke fordeler det skulle gi 
sammenlignet med alternative 
jordingssystemer. Noen av de 
viktigste målene var at:
• systemet ikke måtte ha noen 

skjøter
• det skulle ha lang levetid 

med god beskyttelse mot 
korrosjon

• det måtte være ukomplisert 
med få inngående deler

• det måtte gi full kontroll over 
jordlinen under neddriving-
en.

• man kontinuerlig skulle ha 
mulighet til å måle jordings-
motstanden i forbindelse 
med neddrivingen.

– Det er viktig med god jording, 
og den raske utviklingen i 
samfunnet, med f.eks. rask 
utvikling av vindkraft og stadig 
flere radiobasestasjoner, gjør 
at valget av jordingssystem får 
stor betydning. En feilkonstru-
ert jording kan føre til skader 
på kostbart utstyr, men også til 

personskader. Samtidig kreves 
det at jordingen skal kunne 
ferdigstilles på en kostnadsef-
fektiv måte, og at den har lang 
levetid. Disse kravene, sam-
men med riktig opplæring for 
brukerne, gjør seg mer og mer 
gjeldende i dagens marked, og 
det gjør Elpress’ dypjordings-
system til et trygt og sikkert 
valg med veldig god totaløko-
nomi, sier Mattias Östman, 
adm.dir. i Elpress.

Få deler gir en sikker og 
ukomplisert dypjording
Vindkraftverk og radiobasestas-
joner er to høyaktuelle bruks-
områder for dypjordingssyste-
met til Elpress, men systemet 
brukes også til å beskytte f.eks. 
fordelingsanlegg, transforma-
torer og tekniske installasjoner 
langs jernbanenettet både i 
Sverige og utenlands. 

Selv om jording er viktig som 
eiendomsbeskyttelse, personlig 
beskyttelse og lynvern, mener 
Mattias Östman at det kreves 
mer informasjon og økt kunn-
skap på området.
– Noen ganger ser vi usikkerhet 
blant entreprenører, installatø-
rer og bestillere om hvordan 
jordingen skal være utformet 
og hvilken type system som 
bør velges. Det gjør at vi må 
bli enda flinkere til å informere 
om hvilke krav som bør stilles 
til jording i et høyteknologisk 
samfunn. Vi føler at dette tek-
nologiområdet har havnet litt i 
skyggen, og det vil vi forsøke å 
endre på. 

Jording er i prinsippet en 
leder som legges i jorden for å 
avlede elektrisitet fra installas-
joner og anlegg som er koblet 
til jordingen. Overspenninger 
som kan oppstå av ulike årsa-

ker, ledes altså ned i jorden slik 
at de ikke forårsaker skader. En 
jording kan enten legges som 
overflatejording, der en leder 
legges langs bakken, eller som 
dypjording, som systemet til El-
press, der jordelektroder drives 
ned i jorden. Mattias Östman 
sier det er en stor fordel med 
dypjording sammenlignet 
med jording som legges langs 
bakken.
– Jordens elektriske led-
ningsevne avhenger i stor grad 
av andelen saltholdig vann. 
Vannet i dypere jordlag har 
som regel høyere saltinnhold 
enn overflatevannet, og jo fuk-
tigere jorden er, desto bedre 
blir ledningsevnen. Med vårt 
dypjordingssystem kommer 
man ned til grunnvannsnivået, 
og man slipper ulempene ved 
overflatejording der led-
ningsevnen kan påvirkes sterkt 
og variere ved væromslag. 

Kulde og frost påvirker f.eks. 
ledningsevnen betraktelig. Når 
man plasserer elektroden dypt 
ved dypjording, slipper man de 
negative effektene av endringer 
i jordens fuktighet og tempera-
turvariasjoner. 
Produktsjef Sven Behring i 
Elpress fremhever få deler 
som en viktig fordel. Dypjor-
dingssystemet består av bare 
fem komponenter: en herdet 
stålspiss, et fremre rør, et for-
lengelsesrør, en jordline samt 
en slagnakke eller slaghylse til 
neddrivingen.
– Få deler gir en enkel funk-
sjon. Jordlinen, som kan være 
av myk eller hard kobber, føres 

inn i den herdede stålspissen 
og klemmes fast av det fremre 
røret. Forlengelsesrørene 
har styrepinner som under 
neddrivingen føres inn i det 
foregående røret. Når neddri-
vingen er ferdig, trekkes det 
siste forlengelsesrøret opp, slik 
at det kan brukes om igjen, sier 
Sven Behring.

Den herdede stålspissen 
gjør at systemet ofte brukes 
i krevende miljøer, slik som i 
Alpene og fjellområder der det 
kan være mye stein. I årenes 
løp er rørene til Elpress kortet 
inn fra 1 meter til 0,8 meter for 
å gjøre jobben enklere, uansett 
om neddrivingen skjer med 
slagmaskin eller slegge og slag-
hylse. Det er også gjort visse 
tilpasninger til nye generasjo-
ner av slagmaskiner.

Alltid full kontroll på jordli-
nen under neddrivingen
Sven Behring ønsker å frem-
heve tre fordeler med dypjor-
dingssystemet. En svært viktig 
fordel er at man under neddri-
vingen alltid har full kontroll 
på at jordlinen og stålspissen 
følger hverandre.
– Hvis neddrivingen skjer i 
grunnforhold med mye stein, 
kan andre systemer gjør at 
jordlinen går ut til siden uten 
at det merkes av den som 
utfører neddrivingen. Med vårt 
dypjordingssystem oppdager 
man med en gang om jordlinen 
skiller seg fra spissen og ikke 
følger med. Hvis det skulle skje, 
kan man enkelt starte arbeidet 
forfra igjen. Når neddrivingen 
er fullført, trenger man heller 
ikke gjøre noen etterkontroll 
som med andre systemer, da 
dypjordingssystemet til Elpress 
er basert på en skjøtefri 
jordline og ikke, som i andre 

ELPRESS’ DYPJORDINGSSYSTEM 
gir viktige fordeler i dagens teknologitette samfunn
Jording er en viktig del i alle installasjoner, for både drifts- og sikkerhetsjording.
Vindkraftverk, radiobasestasjoner, jernbaneinfrastruktur, lynvern og lynavledere er noen 
eksempler. 

Vi føler at dette teknologiområdet 
har havnet litt i skyggen, og det vil 

vi forsøke å endre på.
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systemer, skjøtede deler som 
elektriske ledere. Dette er 
svært tidsbesparende og redu-
serer også totalkostnaden for 
en komplett jording.  

En annen fordel er at man kon-
tinuerlig kan måle avlednings-
motstanden under neddriving-
en. Dette gjør at neddrivingen 
kan avbrytes når den aktuelle 

jordingsverdien er oppnådd. 
Muligheten til å måle motstan-
den under arbeidet blir der-
med en kvalitetssikring, siden 
man får en garanti for at jorden 
har god elektrisk ledningsevne, 
og for at neddrivingen ender 
på riktig dybde. Når jordlinen 
ikke drives ned lenger enn 
nødvendig, sparer man både 
tid og penger. På denne måten 

bruker man så mye materiell 
som nødvendig, men så lite 
som mulig.   

Den tredje fordelen Sven 
Behring ønsker å fremheve, er 
at systemet er svært bestandig 
mot korrosjon, og at det derfor 
gir lang levetid. Når en kobber-
ledning brukes som jordline, 
fungerer forlengelsesrørene 
av stål som offeranode med 
relativt høy korrosjonsstrøm 
mot kobberelektroden. Det 
gjør at det er stålrøret som 
angripes av jordmiljøet og ikke 
kobberledningen. Andre syste-
mer som kan ha ubeskyttede 
kobberstenger, utsettes ofte 
for direkte korrosjon, noe som 
gir kortere levetid, samtidig 
som det stiller krav til etterkon-
troller og vedlikehold under 
driftstiden.

Det er viktig å kontrollere 
jordforholdene der jording-
en skal være 
Også gode dypjordingssyste-
mer krever god planlegging 
for at jordingen skal virke 
som tiltenkt og tilfredsstille 
alle kravene som stilles til en 
godkjent jording. Et hovedkrav 
er at jordingen har lav mot-
stand (10–100 Ωm) og dermed 
god elektrisk ledningsevne. Et 
første skritt må derfor være 
å planlegge jordingen i god 
tid ved å kontrollere hvilke 
jordforhold som gjelder der det 
f.eks. skal stå et vindkraftverk, 
en radiobasestasjon eller et 
fordelingsanlegg.
– Det er utrolig viktig at man 
kvalitetssikrer jordens elektriske 
egenskaper ved å måle jordmot-
standen. Dypjordingssystemet er 
et enkelt og ukomplisert system, 
men man kan ikke ta sjanser 
når det gjelder plasseringen av 
jordingen. Målingen kan utføres 
med et måleinstrument der 
kontaktene kobles til fire vertikalt 
neddrevne metallspyd som i før-
ste omgang plasseres på rekke 
med en avstand på ca. en meter, 
den såkalte Wenner-metoden. 
Når man så øker avstanden, 
trenger strømmen lenger ned 
i jorden. På instrumentet kan 
man da lese av motstanden, 
og man utfører også som regel 
omtrentlige beregninger, sier 
Sven Behring.

Motstanden kan variere mye 
alt etter om jorden inneholder 
f.eks. leire, fin og fuktig sand, 
blandingsjord, tørr eller fuktig 
humus eller tørr grus. Gjennom 
målinger med ulike målemeto-
der får man all informasjonen 
man trenger for god plassering 
av jordingen. Og når du har 
valgt et godt sted for dypjor-
dingssystemet, kan du også 
måle avledningsmotstanden 
når du starter neddrivingen.  

Her kan man bruke samme 
type instrument som til måling-
en av jordmotstanden. Fordi 
man kontinuerlig kan måle 
avledningsmotstanden med 
dypjordingssystemet til Elpress, 
er det lett å vite når man 
skal stoppe neddrivingen når 
jordlinen har nådd en dybde 
med riktig verdi. Dette gir en 
kvalitetssikret jording som ofte 
medfører en lavere kostnad 
sammenlignet med andre løs-
ninger for dypjording som kan 
kreve betydelig mer arbeid før 
man med sikkerhet kan slå fast 
at jordforholdene ved en viss 
dybde har den ønskede mot-
standen. Hvis det er krevende 
grunnforhold, kan man ta ut 
flere parallelle jordingspunkter. 

Skann QR-koden for å få mer informasjon om 
jording på nettstedet vårt.

SVEN BEHRING
Produktsjef i Elpress 
 
SPØRSMÅL? Ta kontakt med Sven
om dypjording.
sven.behring@elpress.se 

Slagnakke

Forlengelsesrør

Fremre rør

Jordline

Herdet stålspiss
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JONATHAN WANG har vært 
ansatt siden Elpress etablerte 
seg med eget selskap på det 
kinesiske markedet i 2007. Da 
besto hele arbeidsstyrken av to 
personer, og i dag har selskapet 
åtte ansatte. 
– Vi identifiserte tidlig at 
vindkraft ville bli et langsiktig 
satsingsområde for Elpress, og 
vindmarkedet har vokst jevnt 
og trutt. Ikke minst siden de 
kinesiske myndighetene satt seg 
et aggressivt mål for fornybar 
energi i landet, sier Jonathan 
Wang. 

Å gå inn som europeisk produ-
sent på et så konkurranseutsatt 
marked som det industrielle 
elektromarkedet i Kina, var en 
stor utfordring. 
– Strategien har vært å rette oss 
inn mot kunder som forstår ver-
dien av høy kvalitet. I dag er vi 
et anerkjent varemerke på det 

kinesiske vindmarkedet. Kunde-
ne oppfatter oss som profesjo-
nelle fordi vi leverer høy kvalitet 
og god service. De etterspør 
Elpress’ kvalitet for å forbedre 
sin egen produksjonskapasitet 
og holde et høyt kvalitetsnivå på 
produktene. 

Et par uker inn i oktober deltok 
kinesiske Elpress på den første 
messen siden utbruddet av 
Covid-19 i begynnelsen av året. 
– China Wind Power i Peking er 
en global messe for vindmarke-
det. Det ser ut til å bli den enes-
te messen for vår del i 2020, 
men det var svært vellykket for 
oss, og vi fikk anledning til å 
møte mange av kundene våre, 
sier Jonathan. 

Han tror at Elpress i Kina går en 
lys fremtid i møte.
– Det kinesiske markedet 
er et utviklingsmarked, og i 

årene som kommer vil vi både 
øke omsetningen og utvide 
organisasjonen. Til tross for 
utfordringen med konkurranse 
fra lokale leverandører og den 
lange avstanden til Europa, har 
vi klart å etablere Elpress’ pro-
dukter med stor suksess på det 
kinesiske markedet. Vår ster-
keste side er kundetilpasningen 
av kabelsko til industrielle krav, 
både når det gjelder vindkraft, 
industri og kraftproduksjon. 
Vi oppfyller spesifikasjonene 
fra kundene, og vi leder også 
utviklingen av nye produkter – 
f.eks. vår innovative og paten-
terte DUAL-systemteknologi 
som gir bedre elektriske egen-
skaper. Hos Elpress jobber vi 
med sterke og varige kontakter, 
både når det gjelder produk-
tene og kundene. Elpress er 
et produkt av høy kvalitet, sier 
Jonathan Wang.

ELPRESS I KINA HAR VIND I SEILENE
Etter drøyt 13 år på det kinesiske markedet har Elpress renovert lokalene og gjort plass til flere 
ansatte. 
– Det ble veldig bra. Til tross for den pågående pandemien, vokser vi jevnt og trutt på det kine-
siske markedet. Nå har vi endelig mer plass til medarbeiderne, sier Jonathan Wang, som er Elpress’ 
avdelingssjef i Kina.

Vår sterkeste side er kundetilpas-
ningen av kabelsko til industrielle 
krav, både når det gjelder vind-

kraft, industri og kraftproduksjon. 

På det nyoppussede kontoret i Beijing arbeider Grace Wu, Zhang Haijun, Zhou Ting, Jonathan Wang, Vivian Lv, James Xu, Lorraine Liu og Shi Yulong.
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DA temaet om servicebil ble tatt opp for 
snart fire år siden, så Roger Andersson for 
seg en ren servicebil med mulighet til å 
serve verktøy ute hos kunden. 
– Men jeg forsto ærlig talt at vi snakket om 
så få reisedager i året, at det ikke ville være 
en spesielt smart investering. For oss på 
serviceavdelingen handler det i praksis om 
at vi noen uker i året gjør en lengre reise 
for å kontrollere og samle inn kundenes 
verktøy, sier han. 

Men hva om to avdelinger kunne dele på 
bilen? Det var en idé som raskt skulle bli 
svært interessant, og derfra gikk det fort fra 
ord til handling. 
– Med markedsavdelingen med på laget, 
var det ikke lenger tvil om lønnsomheten 
i prosjektet. En kunde må f.eks. se over 
verktøyene sine før en større stans, og 
med den nye servicebilen kan vi sammen 
med en ansvarlig selger kjøre ut til kunden 
og lage en oversikt før stansen. Hvis det 
er noe som må byttes ut eller skaffes før 
stansen, ordner selgeren det, og hvis det 
må utføres service på noen av verktøyene, 

kan vi gjøre det på stedet. På denne måten 
får kunden verktøyet kontrollert og klargjort 
før stansen.

Bilen står i dag parkert ved Elpress’ ho-
vedkontor i Kramfors, Sverige, og brukes 
80 prosent av markedsavdelingen til bl.a. 
kundebesøk og messer i Norden. Med fire 
sitteplasser kan man også sette seg ned 
og tilby kunder visninger på en uttrekkbar 
skjerm. 
– Innredningen i bilen er fleksibel, så når vi 
på serviceavdelingen bruker bilen, bytter 
vi bare ut noen hylleseksjoner slik at vi får 
med oss utstyret vi trenger for å kunne 
serve kundens verktøy, sier Roger. 

For kunder utenfor Norden samarbeider 
vi med en rekke servicepartnere hvor du 
kan henvende deg for å få 
vedlikeholdt og reparert 
verktøy. Skann QR-koden for 
å få informasjon om hvilke 
servicepartnere Elpress sam-
arbeider med i ditt område.

Elpress’ kombinerte service- og markedsbil har endelig blitt 
virkelighet. 
– Det er en etterlengtet løsning som vil gagne arbeidet ute i 
felten, sier servicesjef Roger Andersson. 

Kombinert service- og
markedsbil 

Hos LM Kolding har Elpress Danmark etablert 
sitt første butikkonsept.

Elpress’ butikkonsept på Ahlsell i Almedal.

ELPRESS 
BUTIK-
KONSEPT
DET nye butikkonseptet fokuserer på å 
gjøre det lettere for kunden å finne riktig 
forbindelse og verktøy.
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Ordrekontoret til din tjeneste
Foran datamaskinen på ordrekontoret merket teamleder Emma Duvemo den forestående 
pandemien på et tidlig stadium. 
– Omtrent samtidig som avisoverskriftene handlet mer og mer om koronaviruset, merket vi en 
lavere ordreinngang enn vanlig, blant annet fra bilindustrien.

– ETTER hvert som folk ble 
permittert, merket vi hvordan 
man begynte å jobbe halv tid i 
mange bedrifter, og i en perio-
de hadde vi helt klart mindre å 

gjøre, sier Emma.
Ordrekontoret i Frånö like 
utenfor Kramfors tar imot og 
registrerer ordrer. De fungerer 
også som teknisk support og 

støtter dessuten selgerne i 
arbeidet med å lage tilbud. 
– Men nå når selgerne ikke har 
kunnet møte kundene fysisk 
på samme måte som før, har vi 

merket at de i større grad utar-
beider sine egne tilbud. Dette bi-
dro først til en lavere belastning 
på ordrekontoret, sier Emma.
Men allerede etter sommerfe-
rien gikk alt tilbake til normalen 
igjen. 
– I dag har vi en situasjon der 
etterspørselen er større enn 
tilbudet for enkelte produkter. 
Internt vet jeg at vi gjør alt 
som står i vår makt for å øke 
produksjonen av de aktuelle 
kabelskoene, så jeg ser frem 
til at vi snart skal kunne dekke 
kundenes behov, sier Emma. 
Det er bl.a. investert i maskiner 
i produksjonen (se egen artikkel 
på side 6).

Fornøyde kunder er selvfølgelig 
det som karakteriserer en svært 
god dag på ordrekontoret. 
– På en vanlig dag har vi mellom 
50 og 100 ubesvarte e-poster 
når vi kommer på jobb om 
morgenen, og så ramler det 
inn forespørsler og ordrer hele 
dagen, sier Emma. 
Systemet som ordrekontoret 
jobber i, er helt transparent. 
Alle har tilgang til den samme 
innboksen, og forespørslene 
besvares i tur og orden. 
– Vi er alle innlogget i systemet 
som fordeler både innkom-
mende anrop og skriftlige 
forespørsler på oss seks som 
jobber på ordrekontoret. 
Den ene dagen er sjelden den 
andre lik. 
– Fremfor alt liker jeg at 
arbeidsoppgavene er varier-
te, men det er selvsagt mest 
givende når vi kan løse kun-
denes problemer på en rask 
og effektiv måte, sier Emma 
Duvemo.

– I dag har vi en situasjon der et-
terspørselen er større enn tilbudet 

for enkelte produkter.

Ordrekontoret består av Emma Duvemo, Juha Vainionpää, Yvonne Mattsson,  
Sofia Eriksson, Andreas Pallin og Julian Nordlander.
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DET ER VIKTIG MED GOD PRODUKTINFORMASJON TIL KUNDENE 
– både i trykte og digitale medier

Finn riktig verktøy til 
forbindelsen 
VED hjelp av Elpress’ «Tool search» 
på nettstedet kan du få informas-
jon om hvilke bakker, dorer, matri-
ser, pressverktøy og pumper du 
kan bruke sammen med kabelsko/
skjøtehylser for å utføre en kon-
taktpressing iht. System Elpress. 
Skann QR-koden nedenfor for å 
se hvordan du enkelt kan bruke 
funksjonen.

DET vi først måtte gjøre for å digitalisere 
informasjonen, var å få på plass et PIM-sys-
tem (Product Information Managment 
System). Systemet inneholder bl.a. alle 
bildene, egenskapene, ETIM-dataene, kata-
logtekstene og tegningene som er knyttet 
til produktene våre. Systemet henter også 
bestemte produktdata fra forretningssyste-
met. Fra systemet kan vi f.eks. eksportere 
data til nettstedet og layoutprogrammet 
InDesign for produksjon av den trykte og 
digitale katalogen.

Trykt katalog fortsatt aktuelt
Det har vært mer tidkrevende å lage alle 
malene til katalogproduksjonen enn vi så 
for oss da vi startet prosjektet. 
Når man lager kataloger ut fra et slikt sys-
tem, står man ikke helt fritt i layoututfor-
mingen, da man jobber mer med ferdige 
maler knyttet til informasjonen i PIM-sys-
temet. 
– Likevel synes vi at vi har lyktes godt med 
å visualisere produktene på en fin måte i 

katalogene, samtidig som informasjonen 
skal være tydelig og lett å forstå, sier Nick-
las Stavbom, som nettopp har sendt den 
engelske katalogen til trykk.

Nettstedet raskere og sikrere
En annen kanal som PIM-systemet forsyner 
med informasjon, er nettstedet til Elpress. 
I september ble nettstedet flyttet til en 
DXP-løsning (Digital Experience Platform). 
Det er en skyløsning som bl.a. skal gjøre 
nettstedet sikrere og raskere.  
– Det kinesiske nettstedet har hatt en del 
problemer med nedlastingstider, men 
med denne løsningen vil også de kinesiske 
kundene få gleden av bedre tilgjengelighet, 
sier nettansvarlig Jeanette Rönnberg. 

I forbindelse med skyløsningen ble det 
gjort en release for å vise produktdataene 
fra PIM-systemet på alle språk. Nettstedet 
til Elpress er nå tilgjengelig på ni språk, og 
flere er på gang.

Det er viktig for oss at 
kundene skal finne riktig 
informasjon om produk-
tene, og dette er noe vi 
jobber kontinuerlig med 
å utvikle og forbedre. Det 
digitale miljøet vi alle lever 
i, gir store muligheter til 
å dekke kundenes behov 
for informasjon, og spe-
sielt den yngre generas-
jonen kommuniserer du 
nesten bare digitalt med 
i dag.
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Sales Danmark
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Konkurranse
Svar riktig på våre 3 spørsmål, og bli med i trekningen av en ståltermos med 
2 tilhørende termokopper. Vi lodder ut 3 sett blant de riktige svarene.

SPØRSMÅL
1. I hvilket land har Elpress startet eget selskap i høst?
1. Finland
X. Island
2. Norge

2. Hvor mange komponenter består dypjordingssystemet til Elpress av?
1. 7 deler
X. 5 deler
2. 3 deler

3. Hva heter avdelingssjefen for Elpress i Kina?
1. Yuefei Wang
X. Jonathan Wang
2. Zhang Wang

SEND SVARET INNEN 11.12. TIL: 
ELPRESS AB, Box 186, SE-872 24 Kramfors, SVERIGE
eller via e-post til: jeanette.ronnberg@elpress.se
Riktige svar og vinnere presenteres 17.12. på
www.elpress.no

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

  +47 91 68 55 02             sales@elpress.no

YouTube LinkedIn

Det er viktig med samarbeid og kunnskap
FOR å bygge nettverk og samarbeide med ekspertise i våre segmenter,
har Elpress valgt å knytte seg til organisasjoner som bl.a. jobber med
forskning og utvikling på sine respektive områder. 
De siste organisasjonene som Elpress har knyttet seg til, er:

 The German Railway Industry Association

 The German Wind Energy Association

 Global Wind Energy Council

NÅ foreligger en oppdatert versjon av katalogen for 

segmentet Electrical Machines.

Bestill et trykt eksemplar, eller bla gjennom den 

digitale katalogen.

NY KATALOG

Electrical Machines

«Den første tiden har vært lærerik og spennende, og jeg har sett mye 
glede og entusiasme hos både kunder og kollegaer»


