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Några ord från vd:n

Småföretagets kultur hjälper
oss att växa
NÄR JAG BÖRJADE PÅ EDMOLIFT var vi bara 14 anställda. Idag är

SOM KUND kommer du inte att se mycket av vårt

vi 75. Utvecklingen har varit fantastisk och förändringarna
enorma. Men på en punkt tänker vi aldrig förändras: i vår
inställning och vårt bemötande vill vi alltid vara det familjära
företaget med det stora engagemanget.

värdegrundsarbete, men vi hoppas att du kommer att märka
av resultaten. För om vi lyckas så är jag övertygad om att det
även i framtiden kommer att kännas lätt, tryggt och trevligt
att göra affärer med oss. Vår vision är att vi ska vara den
mest innovativa samarbetspartner i branschen – en partner i
absolut världsklass.

När vi för ett år sedan började arbetet med att formulera en
värdegrund för EdmoLift så utgick vi från en bild av vad vi
ska vara, nämligen ett agilt företag, flexibelt och lyhört för
kundens behov.
MEN HUR NÅR MAN DIT?

Ja, när hela företaget bestod av 14 personer så fanns det
goda förutsättningar att lyckas. De anställda arbetade nära
varandra, alla kände alla och beslutsvägarna var korta.
Det var lätt för varje medarbetare att se sin betydelse för
helheten.
Den känslan vill vi ta med oss när vi nu fortsätter att växa.
Det välskötta småföretagets familjära och trygga stämning
tror vi är central om man ska skapa ett klimat där alla
anställda känner arbetsglädje och vågar ta initiativ.
EGENTLIGEN ÄR DET INGET NYTT FÖR EDMOLIFT, det här är en

SAMTIDIGT SOM VI ALLTSÅ ARBETAR med vår företagskultur

fortsätter vi också att hålla ett högt tryck i marknadsarbetet,
bland annat med deltagande i två mässor bara under mars
månad.
Själv hade jag förmånen att möta återförsäljare och kunder
från Tyskland och hela Europa på LogiMat-mässan i
Stuttgart den 14–16 mars. En mässa där vi i år satsade extra
tillsammans med vårt tyska dotterbolag och bland annat
visade upp våra armlyftar och rostfria lågbyggda lyftbord.
I slutet av månaden, den 29–30 mars, finns EdmoLift också
representerade på Empack Syd i Malmö där vi kommer att
visa upp flera intressanta lyftvagnar, Work Positioners, och
även en hel del annat.

kultur som vi alltid har haft inom företaget och det är en
kultur som vi verkligen vill värna.
Och ska man hålla något levande så krävs det att man pratar
om det och utvecklar det. Det gör vi nu.
VI HAR SAMMANFATTAT VÅRA KÄRNVÄRDEN med orden Glädje,

VD EDMOLIFT AB
anders.wahlqvist@edmolift.se
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Engagemang och Respekt och vad det betyder för oss
alla pratar vi nu om regelbundet. För den familjära och
framgångsrika kulturen bygger vi tillsammans och den bärs
av var och en av oss.

Anders Wahlqvist
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EdmoLift ställer ut på Empack Syd
FÖRVÄNTNINGARNA ÄR STORA inför mässan Empack Syd

PÅ ÅRETS MÄSSA kommer företaget bland annat att visa upp

i Malmö 29–30 mars. EdmoLift ser fram emot många
intressanta möten under två intensiva dagar.

sina Work Positioners, nästa generations lyftvagnar. Fokus
ligger på tre serier:

EMPACK SYD ÄR EN DEL AV INDUSTRIMÄSSORNA SYD, som i

u Commander – lyftvagnar med brett användningsområde.

praktiken är fem mässor under ett tak. Utöver Empack även
Automation, Logistik, Process och Underhållsteknik. För
EdmoLift som har kunder inom samtliga grenar är det ett
perfekt läge att möta både slutkunder och återförsäljare från
många olika branscher.
VI VET ATT DET ALLTID ÄR MÅNGA KUNDER som kommer för att

träffa oss, titta på våra produkter och diskutera lösningar
för just sin verksamhet, så vi åker till Malmö med stora
förväntningar, säger Mikael Fernlund, försäljningschef
Norden.

u Industri – lyftvagnar med bland annat mjukstart och två

olika lyfthastigheter för mer krävande användning.
u Rostfri – helt rostfria lyftvagnar framförallt för 		

livsmedels-, läkemedels- och kemisk industri.
VI KOMMER OCKSÅ att visa upp våra populära armlyftar som

både lyfter och tiltar, säger Mikael Fernlund. Dessutom
passar vi på att informera lite extra om nya produkter och
vårt rostfria sortiment.
EdmoLift återfinns under mässdagarna i monter E:06 på
Malmömässan.

ROSTFRI u

INDUSTRI u
COMMANDER u

Mikael Fernlund,
Försäljningschef
Norden

29 - 30 mars 2017 | Malmömässan | Malmö

Vill du ha koll på det senaste inom lyftbordsbranschen?
Anmäl dig själv eller en kollega till vårt nyhetsbrev på www.edmolift.se/nyhetsbrev
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PRODUKTUPPDATERINGAR

Byte av manöverdon,
skyddsramshörn och
plasthjul
FRÅN OCH MED ÅRSSKIFTET gör EdmoLift några mindre

ÄVEN DE VITA PLASTHJUL som varit standard till många av

produktuppdateringar. Bland annat återkommer en klassisk
design på handmanöverdonet till många av våra produkter
– efter önskemål från kunderna.

EdmoLifts produkter byts ut och kommer i fortsättningen att
vara svarta. Det är bara färgförändring – det är samma kvalitet
och leverantör som tidigare. Bytet sker när de vita hjul som
finns i lager är slutförbrukade.

Det var 2012 som EdmoLift tog fram ett nytt standardmanöverdon till många av sina produkter. Det skedde i
samband med lanseringen av den nya elutrustningen UC-60.
Många kunder har dock efterfrågat den äldre modellen på
handmanöverdonen så nu går vi tillbaka till den som standard,
säger affärsområdeschef Henrik Tjernberg. Färgen blir dock
orange, inte blå som tidigare.

SLUTLIGEN BYTER EDMOLIFT UT hörnen till den normala

skyddsramslisten (72 mm). Här byts det gamla hörnet, som
bestod av två delar, ut mot ett hörn som bara består av en del.
Det gör monteringen snabbare och effektivare. Artiklarna är helt
kompatibla med varandra och det nya hörnet går alltså utmärkt
att montera på äldre produkter.

Förutom utseendet är det ingen skillnad mellan de två
handmanöverdonen. De är helt kompatibla med varandra och
en hållare ingår som standard.

t

NYA PLASTHJUL

u

NYA HÖRN TILL SKYDDSRAMSLIST
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Bättre och tydligare
produktdokumentation
Lättbegripliga quick guides för att komma igång. Uppdaterade
och detaljerade manualer på nätet när man behöver veta mer.
Det är kärnan i det projekt som ska göra EdmoLifts manualer
bättre och miljövänligare.

Det är en trestegsraket mot bättre manualer som EdmoLift nu
avfyrar:
STEG 1: DEN TRYCKTA MANUAL som tidigare följde med

som behövs för tillfället, att informationen alltid är uppdaterad
och lättillgänglig. Dessutom vill företaget försöka minska
miljöbelastningen.

produkterna ersattes under februari 2017 med en språkneutral
installationsguide, en så kallad quick guide, för varje
produktgrupp. Den består av pictogram och räcker för att
driftsätta produkten. Quick guiden ger också mer information
om var man kan hitta ytterligare information.

LÖSNINGEN ÄR SYSTEMATISERING och inte minst digitalisering.

STEG 2: PRODUKTMANUALEN OMARBETAS och delas upp så att det i

Affärsområdeschef Henrik Tjernberg ger ett exempel:

fortsättningen finns en specifik manual för vardera av följande
åtta produktgrupper: Lyftbord, Kajbord, Lågbyggda lyftbord,
Armlyftar, Tiltar, Pallyftare, TZ/CZ-lyftvagnar och WPlyftvagnar. De nya produktmanualerna kommer under våren
2017 att löpande publiceras på vår sajt under www.edmolift.
com/installation

MÅLET ÄR ATT SE TILL SÅ ATT KUNDEN alltid har den dokumentation

Tidigare har kunden fått en tjock manual med varje
produkt och det har varit en manual för alla produkter i alla
produktfamiljer – och dessutom på 20 språk. Det är väldigt
mycket information när kunden som regel bara vill installera
sin produkt och komma igång. Våra produkter är enkla att
driftsätta och då är det bättre att skicka med en enkel men tydlig
installationsanvisning med produkten och sedan hänvisa till
vår webbsida för detaljerad information, serviceanvisningar,
instruktionsfilmer och så vidare.

STEG 3: FÖR DE ÅTTA OLIKA PRODUKTGRUPPERNA finns

tilläggsanvisningar, el- och hydraulscheman, loggböcker för
service, instruktionsfilmer för service och reparation och
mycket mer. Helt enkelt all tänkbar, detaljerad information som
kunden kan tänkas vilja ha om produkterna. Detta material ska
publiceras på vår sajt under www.edmolift.com/installation

ATT DIGITALISERA DET MESTA av manualer och ritningar gör att de

alltid finns tillgängliga och alltid är uppdaterade. Och det blir
dessutom miljövänligare i och med att färre manualer trycks på
papper och distribueras.
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Contact

About EdmoLift

EdmoLift AB
Jägaregatan 11,
SE-871 42 Härnösand, Sweden

EdmoLift is one of the world’s largest manufacturers of scissor lift
tables, pallet handling products and tools for materials handling.
EdmoLift has successfully delivered lift tables and material handling
solutions to companies of all sizes, in all industry sectors as well as
to distribution, healthcare, service and trade since 1964.

Tel +46 (0)611-837 80, Fax +46 (0)611-51 15 80
E-mail: b2b@edmolift.se
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We have more than 150 standard models in our range with
capacities that range from 70 kg up to 30,000 kg, and a large part of
our complete solutions are custom-made, according to our
customers’ specifications.
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Exempel på en Quick Guide kan laddas ner från WWW.EDMOLIFT.SE/QG-EXAMPLE
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Kraftsamling
på LogiMat

På ny post
Adam Wahlqvist - Marknadsassistent

LOGIMAT I STUTTGART HAR UTVECKLATS TILL en av de största

och viktigaste mässorna för intern materialhantering.
Under årets mässa, 14–16 mars, kraftsamlade
EdmoLift tillsammans med sitt tyska dotterbolag
EdmoLift Hebetechnik GmbH och dubblerade både
monteryta och personalinsats.
DET HÄR ÄR EN VIKTIG MÖTESPLATS FÖR OSS. Här träffar vi

partners, distributörer och kunder från Tyskland och
övriga Europa. Men i takt med att mässan växer så drar
den allt fler besökare och i år knöt vi också kontakter
på marknader utanför Europa, säger EdmoLifts vd
Anders Wahlqvist som fanns på plats i Stuttgart.
FRÅN ATT HA VARIT i första hand en mötesplats för tyska

utställare och besökare så har LogiMat på senare år
växt ut till en stor internationell angelägenhet. Förra
året växte mässan med 23 procent, i år med ytterligare
5 procent och har nu slagit taket. Samtliga åtta
mässhallar, totalt 50 000 kvadratmeter utställningsyta,
fulla och av de nära 1 400 utställarna var en fjärdedel
icke-tyska.
Ett tecken på LogiMats betydelse är att allt fler
utställare anpassar sitt utvecklingsarbete för att kunna
presentera nyheter i Stuttgart. Årets mässa bjöd på
rekordmånga nya produkter.
EDMOLIFT VISADE UNDER TRE HEKTISKA MÄSSDAGAR bland

annat upp armlyftarna ARZ 750 och ART 1500GV, och
dubbelsaxlyften TLD 2000B. EdmoLift valde också
att presentera det rostfria lågbyggda lyftbordet TUB
1000SS, pallmagasinet Pallet Buddy och hade också
med en lyftvagn, WP 90Q, ur det framgångsrika
WP-sortimentet.

VAD HAR DU FÖR ARBETSUPPGIFTER PÅ EDMOLIFT?

Jag hjälper marknadsavdelningen att förse säljare och återförsäljare
med marknadsföringsmaterial. Det kan handla om bilder, broschyrer
och en massa olika saker – i princip allt material som vi gör själva
i huset. Jag är också inblandad när vi ser över manualerna till våra
produkter.
HUR LÄNGE HAR DU ARBETAT PÅ DEN NYA TJÄNSTEN?

Jag började i oktober, men har varit på företaget i sex år med vissa
avbrott. Har provat på andra branscher och även gått en ettårig
utbildning i grafisk design på Mittuniversitetet i Sundsvall. Så
önskan om att få jobba med kommunikation och formgivning har väl
egentligen funnits länge.
DU KOMMER NÄRMAST FRÅN ETT JOBB SOM SVETSARE I EDMOLIFTS VERKSTAD,
VAD TAR DU MED DIG DÄRIFRÅN TILL DET NYA JOBBET?

Det är klart att det ger en väldigt bra produktkännedom. Jag
har jobbat med bockning, montering – ja, i princip allt i hela
produktionskedjan och det ger en stor trygghet att kunna hela
processen fram till färdig produkt. Jag kanske inte kan namnet på
exakt varenda artikel i sortimentet ännu, men jag vet precis hur man
tillverkar delarna, hur man sätter ihop dem och hur produkterna
fungerar.
VAD ÄR DET ROLIGASTE MED ATT ARBETA PÅ MARKNADSAVDELNINGEN?

Att det är så varierande och brett, skulle jag nog säga. Ena stunden
gör man annonser, nästa klipper man film. Sedan är det ju många
moment som är väldigt kreativa när det ska produceras nytt material
och det är också stimulerande.
VAD GÖR DU NÄR DU INTE ARBETAR?

Just nu känns det som om jag är här nästan jämt – det har blivit
mycket tid på jobbet. Men när jag är ledig tränar jag på gym och
umgås med vänner.
ÅLDER: 27 år.
BOR: Lägenhet i Härnösand.

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

