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Några ord från VD:n

Affärer uppe på pre-pandemi nivåer
I över ett år har covid-19 präglat vår värld. Jag är glad över
att nu kunna konstatera att affärerna för EdmoLift, och
många av våra kunder och partners, nu är tillbaka på den
nivå de var innan pandemin slog till.
Vi har klarat oss väl genom en prövande tid och jag är övertygad om
att en nyckel har varit vår förmåga att fortsätta framåt. När gamla
vägar har stängts har vi hittat nya. Och när många företag har satt
verksamheten på paus och väntat på bättre tider så har vi fortsatt att
planera och bygga för framtiden. Vi har vågat fortsätta utveckla och har
lanserat en ny serie av work positioners, WP by EdmoLift, och nyligen
också HDA 2000, en ny standardprodukt i vår serie katagori 5-lyftbord.
WP by EdmoLift förstärker också trenden att vi tar hem allt mer av vår
produktion till Sverige. Idag produceras i princip allt under eget tak i
Härnösand och även det är en del i vår framgång. Vi får bättre kontroll
över produktionen, bättre led-tider och också en bättre dynamik mellan
olika delar av företaget. WP by EdmoLift är ett utmärkt exempel. Våra
egentillverkade workpositioners har fått en väldigt skjuts i försäljningen
sedan tillverkningen flyttade ”hem”, och när detta nyhetsbrev
sammanställs arbetar monteringen med en större order till USA.

Den 1 april tvingades vi införa ett ståltillägg på våra produkter. Tillägget
kompenserar för våra stigande råvarukostnader och tillägget kommer
att justeras månadsvis, men en realistisk bedömning är att obalansen på
stålmarknaden kommer att bestå året ut.
Våra kunder har visat stor förståelse för de tillfälliga prisökningarna,
och glädjande är att försäljningen inte har påverkats negativt. Istället
fortsätter kurvorna att stadigt peka uppåt. Orderingången under 2021 är
fantastisk och vi är nu inne i ett läge där vi behöver mer resurser för att
kunna hålla tempot uppe. Från stand by till rekryteringsläge på några
månader!
Vi rekryterar nu medarbetare till produktionen, men också till
konstruktions- och marknadsavdelningen. När vi väl summerar året
kommer EdmoLift att vara större än någonsin tidigare.

Allt är dock inte tillbaka i normalläge. Vi har fortfarande problem med
våra försörjningslinjer, ett problem som vi delar med i princip alla i
branschen och som är en kvardröjande effekt av pandemin. Många
producenter var helt enkelt inte förberedda på hur snabbt läget på
världsmarknaden skulle förbättras och hur snabbt efterfrågan skulle
komma att stiga. Idag ser vi resultatet i form av att priserna på
råmaterial och komponenter stigit kraftigt och att leveranstiderna blivit
längre.
När det gäller leveransproblematiken jobbar vi proaktivt med
leveransbevakning och specialtransporter för att kapa leveranstiderna.
På råvarusidan försöker många företag skaffa sig trygghet genom att
skapa buffertar, vilket driver på efterfrågan och i praktiken förvärrar
obalansen på marknaden ytterligare. Det är en situation som vi på
EdmoLift inte kan påverka utan bara kan förhålla oss till.

Anders Wahlqvist
VD EDMOLIFT AB
anders.wahlqvist@edmolift.se
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Digital FAT funkar utmärkt
EdmoLift försöker hela tiden möta sina kunder på nya
sätt. Under pandemin har företaget utvecklat en metod
för att genomföra digitala Factory Acceptance Tests.
Metoden har blivit mycket framgångsrik och kommer att
permanentas av EdmoLift.
Factory Acceptance Test (FAT) är ett test som säljare och
köpare gör tillsammans inför leverans för att säkerställa att
allt fungerar enligt kravspecifikationen och de önskemål som
kunden har. EdmoLift utför inte FAT på enskilda produkter
utan det sker i det fall kunden beställt hela funktionslösningar.
Nyligen genomfördes FAT tillsammans med Volvo Car för just
en sådan funktionslösning. I det komplexa systemet ingår bland
annat HDL 2000, företagets kraftigaste lyft klarar kontinuerligt
arbete med maxlast i minst 512 000 cykler. Normalt hade
kunden skickat en delegation med skyddstekniker, ergonomer
och skyddsombud till verkstaden i Härnösand för att i detalj
gå igenom allt från funktioner till säkerhetsanordningar. Nu
livestreamades hela testet istället via Microsoft Teams.

Erfarenheterna av att genomföra FAT som digitala
livesändningar är mycket goda både från EdmoLifts och
kundernas sida. Mikael Fernlund ser bara fördelar med
lösningen.
– I början handlade det om att minimera smittriskerna under
pandemin, men vi ser också att det här är ett smidigt och
effektivt sätt att genomföra FAT. Att kunddelegationen slipper
resa innebär dessutom att kunden sparar pengar och att vi inte
belastar miljön, så det som ursprungligen var en nödlösning har
visat sig vara ett mycket bra arbetssätt.
Den här möjligheten kommer vi fortsätta erbjuda även när
pandemin har klingat av.

Är du intresserad av FAT,
konstruktionsgenomgångar eller projektmöten
via Teams, Skype eller andra digitala
mötesplattformar?
Kontakta din EdmoLift-säljare!

– Vi går igenom allt enligt ett detaljerat FAT-protokoll så
det är exakt samma test som vi skulle ha genomfört om alla
deltagare hade varit på plats fysiskt, säger Mikael Fernlund,
försäljningschef Norden hos EdmoLift.

Mikael Fernlund,
Försäljningschef
Norden
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Pawel ny
formgivare
och fotograf
EdmoLift förstärker på marknadssidan. Sedan den 1
maj 2021 är Pawel Maronski ny grafisk formgivare och
fotograf hos företaget.
Det är en kreatör med stor bredd som har anslutit till EdmoLift.
Pawel Maronski har arbetat med grafisk form, film, foto och
webb i olika roller i både Polen och Sverige och kommer nu att
arbeta med det mesta som har att göra med företagets visuella
kommunikation.
– En del i tjänsten handlar om varumärkesarbetet där
vi ska stärka och utveckla EdmoLifts varumärke, men
jag kommer även att spela in produktfilmer och supporta
marknadsavdelningen på många andra områden, säger
Maronski.
Han har en gedigen bakgrund inom grafisk formgivning, men
med en magisterexamen i konsthistoria från Warszawa så var
siktet ursprungligen inställt på en helt annan bana. Efter en kort
tid som konstkonservator insåg han dock att något väsentligt
saknades – människorna.
– Jag gillar att jobba med människor, att vara med där det
händer. Jag trivs bäst i en kreativ miljö där man driver idéer
som ett lag så jag sökte mig tidigt till marknadsförings- och
kommunikationsbranschen.
Efter några års arbete på marknadsföringsavdelningen hos
privat högskola och en stor möbel- och inredningstillverkare
valde han och familjen att flytta från storstaden Warszawa. De
lämnade bra karriärer och bra liv för att hitta det goda livet. Det
hittade de i en liten stad i norra Sverige.
– Vi hade en väldigt romantisk bild av Norden, men fick

verkligen det vi ville ha i Härnösand: friluftslivet, naturen,
lugnet.
Efter några år på marknadsbyrå har han nu klivit in i på en ny
tjänst hos en ny arbetsgivare, och han stortrivs redan.
– Jag älskar EdmoLift! Det är en väldigt professionell
arbetsplats – människor här är väldigt duktiga på det de gör
och allt är väl organiserat. Men det är också en väldigt familjär
stämning. Det märks att folk mår bra och trivs på jobbet, och
det gör jag också.

FAKTA: PAWEL MARONSKI
ÅLDER:
FAMILJ:
BOR:
GÖR:

41
Fru, två pojkar, en hund
Villa i Härnösand
Ny grafisk formgivare och fotograf
hos EdmoLift
FRITID: Gör utflykter med husbilen, försöker
leva ett aktivt friluftslivs med utflykter
i skogen eller vid havet, cykling med
mera
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Fyra svirvlande hjul
inga problem för
Movexx MD1000
Nya tekniska lösningar kan göra internlogistiken i många
branscher både effektivare och säkrare. Nu kan EdmoLift
erbjuda sina kunder Movexx MD1000, en elektrisk
dragare utvecklad särskilt för vagnar med fyra svirvlande
hjul.
I många verksamheter arbetar man sedan flera år för att fasa ut
gaffeltruckarna som arbetsredskap för internlogistik. Truckarna
är ofta ineffektiva och orsakar också många arbetsplatsolyckor
varje år.
Istället rör sig marknaden allt mer mot olika typer av dragare
som kan förflytta gods på pallvagnar eller andra lastvagnar.
Svirvlande hjul gör vagnarna smidiga att flytta, men ett problem
hittills har varit att vagnarna när de kopplas ihop till taxitåg,
även kallade tugger trains eller milk run trains, har en tendens
att börja svänga från sida till sida när vagnen sätts i rörelse och
blir då svår att manövrera.
– Normalt behövs minst ett fast hjul på vagnen för att den
ska kunna köras stabilt, men med Movexx MD1000 och dess
stödben finns inte längre det behovet. Det är enkelt och smidigt
att hantera även ett tåg där alla vagnar har fyra svirvlande hjul,
säger Mikael Fernlund, försäljningschef Norden.

Dragaren kan köras både på kortsidan och långsidan av vagnen
och kan dra upp till 1000 kilos vikt. MD1000 är utformad för
optimal ergonomi och är ett multiredskap med mycket brett
användningsområde.
– I alla verksamheter där man sköter internlogistiken med
pallvagnar, eller andra vagnar, med svirvlande hjul – och det
är många – så är MD1000 en väldigt bra lösning, säger Mikael
Fernlund.
EdmoLift har generalagenturen för Movexx i de nordiska
länderna, men kan också sälja MD1000 och andra
Movexxdragare till andra länder om dragaren ingår i en
paketlösning med andra EdmoLift-produkter.
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HDA 2000

SPECIFIKATIONER
Modell........................................ HDA 2000
Art. nr........................................ 615010
Kapacitet.................................. 2000 kg
Lyftrörelse............................... 1300 mm
Lägsta höjd............................. 230 mm
Längd.......................................... 2000 mm
Bredd.......................................... 900 mm

- nytt kategori 5
bord i standardsortimentet

Lyfttid........................................ 30 sec
kW................................................ 1,5
Vikt inkl. emb........................ 550 kg

2019 presenterade EdmoLift världens troligtvis
första hydrauliska kategori 5-lyftbord som ingår i ett
standardsortiment, HDL 2000. Nu lanseras nästa bord i
heavy duty-serien.

Resultatet är ett lyftbord som med minimalt underhåll klarar
minst 512 000 cykler i kontinuerlig drift med maxlast, vilket i
detta fall innebär 2000 kilo. Uppbyggnaden gör konstruktionen
stark och mycket stabil i alla riktningar.

”Storebror” HDA 2000 bygger på samma teknik som
föregångaren och har samma höga kvalitetskrav, men är större
och har en ännu högre lyftrörelse.

Det är en produkt med extremt hög kvalitet som framförallt
lämpar sig för automatiserade produktionslinjer som är i drift
dygnet runt, och driftkänsliga miljöer där produktionsstopp är
väldigt kostsamma. Ett uttalat mål med heavy duty-serien är att
etablera sig bland systembyggare som utvecklar automatiserade
linor för storkunder.

Efterfrågan på lyftbord som tål tuffa miljöer och intensiv drift
ökar, men det är mycket få produkter som lever upp till den
hårdaste klassificeringen, kategori 5 enligt lyftbordsstandarden
SS-EN 1570-1. EdmoLift har nu två kategori 5-bord i sitt
standardsortiment.
– Utveckling är en väldigt central del för oss. Vi vill alltid
ligga i framkant och vara marknadsledande, och när
det gäller hydrauliska saxlyftbord anser vi oss idag vara
en av de marknadsledande aktörerna, säger EdmoLifts
konstruktionschef Hans Vikström.
EdmoLift tror mycket på marknaden för kategori 5-lyftbord
och håller nu på att bygga upp en hel heavy duty-serie utifrån
en grunddesign som enkelt kan omsättas i nya produkter.
I grunden finns en saxkonstruktion bestående av två
sammanbundna saxar med laserskurna plattjärnsarmar och
underhållsfria lager i alla leder.

HDA 2000 har en lägsta höjd på 230 millimeter och en
lyftrörelse på 1300 millimeter. Plattformen är i grundutförandet
2000 x 900 millimeter.
– Precis som med många andra av EdmoLifts produkter
finns det stora möjligheter att kundanpassa lyftbordet. Det
går naturligtvis alltid att specialbygga lösningar från grunden,
men att vi nu har standardmodeller som kan modifieras gör
anpassningen enklare och därmed också billigare för kunden,
säger Hans Vikström.
Arbetet med nästa lyftbord i heavy duty-serien från EdmoLift
har redan påbörjats. Modellen kommer storleksmässigt att
placera sig mellan HDL 2000 och HDA 2000.
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GLAD
SOMMAR
Vi vill passa på att tacka alla våra
kollegor, partners, och kunder världen över
för ert stöd och era insatser under detta
otroligt utmanande år.
Vi önskar er en härlig sommar fylld
med mycket sol, värme och fina stunder
med nära och kära.
SEMESTERTIDER
Vår marknads- och reservdelsavdelning håller
öppet hela sommaren för att erbjuda bästa service.
Produktionsavdelningen håller stängt vecka 28, 29 och 30, men
vi har lagt upp ett sommarlager med våra mest sålda lyftbord
som vi givetvis kan leverera under hela perioden.

EdmoLift AB Jägaregatan 11, 871 42 Härnösand, Sverige, tel: +46 (0)611-837 80, e-post: b2b@edmolift.se, webb: www.edmolift.se

