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SYSTEM
ELPRESS

System Elpress symboliserar Elpress ledord säkerhet och kvalitet. 
För att uppnå en säker förbindning erbjuder Elpress certifie-
rade lösningar av kombinationen kabel, kabelsko och verktyg.

För att installationen ska bli korrekt bör montören genomgå 
en utbildning i kontaktpressning. Vid ej standardiserade lös-
ningar kan Elpress konsulteras och vår egen produktion och 



laboratorium verifierar er lösning. Ett förebyggande underhåll 
i form av service av våra verktyg är en grund för att systemet 
ska fungera.

Certifierade lösningar, utbildning, konsultation och service är 
System Elpress – din säkra förbindning! 





SYSTEM ELPRESS
CERTIFICATION

Vi tillverkar testade system med tillhörande verktyg och förbindningar. 
Du får en säker förbindning.

Vi erbjuder:

Verktyg levererade med tillhörande certifikat
Certifierade lösningar av kombinationen kabel, kabelsko och verktyg

Produkter godkända enligt DNV, UL och CSA
Kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO9001 och ISO14001



För att uppnå en säker förbindning erbjuder vi certifierade 
lösningar av kombinationen kabel, förbindning och verktyg.

Detta för att du som användare ska känna dig trygg när du 
använder våra system samt att en säker förbindning ska 
uppnås vid rätt handhavande av våra produkter.

Produktutveckling

• Kundanpassade produkter
• Segmentanpassade produkter
• Leder teknisk utveckling i vår bransch
• Innovativa produkter

FÖR DIN SÄKERHET:
System Elpress består av:

• Ledare, kabel
• Kabelsko, skarvhylsa
• Pressverktyg
• Utbildad och kunnig operatör

Systemet är utvecklat och testat i enlighet med gällande normer och aktuella 
standarder, exempelvis IEC.



Kvalitets- & miljöcertifierade samt 
godkända enligt

• ISO 14001
• ISO 9001
• DNV
• UL





SYSTEM ELPRESS
CONSULTING

Vi har resurserna för att hjälpa dig säkerställa 
högsta kvalitet i din produktion

Vi erbjuder:

Tester i laboratorium
Problemlösning
Teknisk support

Kundanpassade lösningar
Revisioner och valideringar på plats hos dig



Vi har utvecklat, tillverkat och marknadsfört 
kompletta kontaktpressningssystem för 
elektriska förbindningar i mer än 50 år. Vi har 
både kompetens, erfarenhet och utrustning för 
att uppfylla dina behov.

Du får tillgång till

• vår utvecklingsavdelning som utarbetar  
 förslag efter dina önskemål

• vår produktion som kan tillverka unika   
 kundlösningar

• vårt laboratorium som kan bistå med 
 bland annat

 - elektriska tester
 - mekaniska tester
 - korrosions- och miljötester

Kontakta oss så hjälper vi dig

VARFÖR
KONTAKTA 
OSS?







SYSTEM ELPRESS
ACADEMY

Rätt utbildad personal säkerställer kvaliteten på produkter och tjänster.
Utbildningens intyg fungerar som ett kvalitetsdokument mellan dig och din kund.

Vi riktar oss till i huvudsak fyra målgrupper.

Elverkspersonal/Installatörer
Transformatortillverkare
Traction/Tågtillverkare

Vindkraftstillverkare



Elverkspersonal/installatörer

Allmän utbildning för all personal. Ger goda kunskaper i 
kontaktpressning inom alla områden;

Transformatortillverkare

Riktar sig till alla som jobbar i produktionen. Syftet är 
att utbilda personal i de speciella krav som gäller vid 
transformatortillverkning. Utbildningen tar upp;

Utbildningen kombinerar teori och praktik och avslutas 
med ett skriftligt prov. Efter godkänt resultat erhåller 
kursdeltagaren certifikat som anger behörighetsnivå.

Möjlighet att skräddarsy utbildningen så att innehållet passar 
era behov.

Utbildningen består av en teoretisk och en praktisk del och 
avslutas med skriftligt prov. Efter godkänt resultat erhåller 
kursdeltagaren certifikat som anger behörighetsnivå.

Riktar sig främst till all personal så som arbetsledare, 
konstruktörer, operatörer och kvalitetsansvariga. Ger 
nödvändiga kunskaper i beräkningar, val av verktyg och 
handhavande, problem och åtgärder samt kvalitetsbedömning. 
Efter godkänt resultat erhåller kursdeltagaren certifikat som 
anger behörighetsnivå.

• Förbindningar 
 upp till 10 mm2²

• Cu-förbindningar 
 från 10 mm2²

• Al-förbindningar 
 från 16 mm2²

• Cu-avgreningar

• Skruvförband

• Djupjordning

• Standarder och krav

• Säkerhet och underhåll

• Handhavande av verktyg

• Beräkningar och förbered-
 elser för kontaktpressning

• Arbetsgång

• Kvalitetskontroll

• Säkerhet vid användande

• Förebyggande underhåll

Uppföljning av certifierad personal sker efter överenskommelse.

VILKA UTBILDAR VI,
OCH HUR?



Traction/Tågtillverkare

Nivå 1
Utbildar all personal i de speciella krav och yttre förhållanden 
som gäller vid tillverkning av spårbunden trafik och tar upp; 

Vindkraftstillverkare

Nivå 1
Utbildar all personal i de speciella krav och yttre förhållanden 
som gäller vid tillverkning av vindkraftverk och tar upp; 

Utbildningen består av en teoretisk och en praktisk del och 
avslutas med skriftligt prov. Efter godkänt resultat erhåller 
kursdeltagaren certifikat som anger behörighetsnivå.

Nivå 2
Riktar sig främst till arbetsledare, konstruktörer och kvali- 
tetsansvariga. Ger fördjupade kunskaper i val av verktyg 
och handhavande, problem och åtgärder samt kvalitets-
bedömning. Avslutad utbildning med godkänt resultat ger 
särskild behörighet. 

Utbildningen består av en teoretisk och en praktisk del och 
avslutas med skriftligt prov. Efter godkänt resultat erhåller 
kursdeltagaren certifikat som anger behörighetsnivå.

Nivå 2
Riktar sig främst till arbetsledare, konstruktörer och kvali- 
tetsansvariga. Ger fördjupade kunskaper i val av verktyg 
och handhavande, problem och åtgärder samt kvalitets- 
bedömning. Avslutad utbildning med godkänt resultat ger 
särskild behörighet. 

• Handhavande av verktyg 

• Arbetsgång

• Elpress Dual-teknik

• Pressmetoder

• Kvalitetskontroll

• Säkerhet vid användning

• Förebyggande underhåll i   
 daglig produktion

• Handhavande av verktyg 

• Arbetsgång

• Elpress Dual-teknik

• Pressmetoder

• Kvalitetskontroll

• Säkerhet vid användning

• Förebyggande underhåll i   
 daglig produktion

Varje utbildning har en nivå som passar alla, så som operatörer, konstruktörer, arbetsledare och kvalitetsansvariga. 
Dessutom finns möjligheten att själv skräddarsy utbildningen  
så att innehållet passar behoven inom företaget. Ni bestämmer också om utbildningen ska vara företagsförlagd  
eller hållas i Elpress’ utbildningslokaler.

Uppföljning av certifierad personal sker efter överenskommelse.





SYSTEM ELPRESS
SERVICE

Förebyggande underhållsavtal 
säkerställer kvaliteten på din förbindning

Vi erbjuder:

Avtal förebyggande underhåll
Kalibrering av certifierade verktyg

Reparation/service på verktyg
Uthyrning av kontaktpressningsutrustning

Reservdelsförsäljning



VAD ÄR DEN BÄSTA 
LÖSNINGEN FÖR DIG?

• Planerat och förebyggande underhåll ger ökad   
 prestanda på utrustning 

• Periodiska serviceintervaller minimerar risken för 
 oförutsedda driftstopp, genom att påvisa eventuella  
 säkerhets- eller funktionsbrister och rekommendera  
 åtgärder för att undvika dessa problem

• Periodiska serviceintervaller utförs vanligtvis med  
 12 månaders cykel till ett fast pris

• Pris bestäms utifrån  nivå av servicelösning och   
 verktygsutrustning

• Certifikat utfärdas efter utrustning uppfyllt   
 kalibreringskrav

• Kalibrering kan även utföras på plats hos kund

Förebyggande underhåll
Elpress service erbjuder en flexibel servicelösning för ökad trygghet med snabb service och hög tillgänglighet:

Elpress Basic
Detta är basen i ett serviceavtal och innefattar 
nedanstående punkter: 

• Övergripande inspektion av verktyget

• Säkerhetsaspekter enligt överensstämmelse-  
 deklaration (uppfyllelse av maskinsäkerhets-
 direktivet, lågspänningsdirektivet, EMC- direktivet)

• Funktionstest

• Kontroll av tillbehör såsom pressbackar etc.

• Utfärdande av Certifikat

Inspektionen följer Elpress slutkontroll- och 
mottagningskontrollkrav. 

Elpress Advance
Elpress Advance innehåller:

• Elpress Basic + förebyggande underhåll 

Innefattar kalibrering med certifiering och 
slitagereparationer till en fast kostnad.

Kalibrering med certifiering
av verktyg
Kalibrering följer samma punkter och krav som Elpress 
Basic men det åligger kunden att skicka in verktyget 
för kalibrering.

Köpt ny produkt?
Skicka in produktregistreringsblanketten till Elpress 
och Elpress Basic ingår utan kostnad första året. 




