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Några ord från VD:n

EdmoLift laddar upp efter en hektisk sommar
På EdmoLift ser vi positivt på framtiden och på våra
möjligheter. Ändå finns det tillfällen då till och med våra
egna högt satta mål överträffas. Sommaren 2018 är ett
sådant exempel.
Historiskt har sommarmånaderna varit en lite lugnare period
för oss då försäljningen gått ned något. I år märkte vi inget av
industrisemestrar och pausade investeringar. Orderingången
har varit som under vilken månad som helst, vilket gör juni, juli,
och augusti 2018 till EdmoLifts bästa sommar någonsin.
Vi får alltså fortsatt starka signaler från marknaden vilket är
mycket glädjande.
Samtidigt ställer den starka tillväxten nya krav på oss.
Den stora efterfrågan tömmer våra lager snabbt – ofta är våra
lagerprodukter sålda redan när de monteras!
Att bygga upp lagret låter enkelt, men ställer höga krav på
exakthet i allt från försäljningsprognoser och leveranser till
intern logistik. Nu har vi verktygen som krävs för att kontrollera
alla flöden och satsar stora resurser för att bygga upp lagren
igen.

Den första resan gick till vår kinesiska underleverantör
Giant Move i Changzhou.
När vi startade produktionen i Kina 1998 tillverkade
fabriken i Changzhou med enkla maskiner en enda modell
för EdmoLift. Idag tillverkar samma företag arton modeller
för oss i en toppmodern anläggning med all tänkbar
utrustning för skärning och bearbetning.
Förändringen är slående och ser likadan ut i många
andra industriföretag i landet. Den utveckling som svensk
industri genomgick från andra världskrigets slut och fram
till 1990-talet har Kina klarat på femton år.
Den andra resan gick till vår återförsäljare i Australien,
Maverick Equipment i Melbourne. Precis som i fallet
med vår kinesiska underleverantör handlar det om ett
mångårigt och framgångsrikt samarbete. Företagets
grundare Greig Maver är vår äldsta kontakt i Asien och
Stillahavsområdet, en stabil och säker partner som varit
vägen in på den Australiska marknaden för EdmoLift ända
sedan mitten av 1990-talet. Läs mer om Greig Maver och
Maverick Equipment här intill.

Redan i höst ska du som kund märka av resultaten. Alla våra
C-produkter och samtliga storsäljare ur T-sortimentet ska alltid
finnas i lager.
I sommar har jag också haft möjlighet att träffa några av de
partners som är en så viktig del av EdmoLifts framgångar.

Anders Wahlqvist
VD EDMOLIFT AB
anders.wahlqvist@edmolift.se

NYHETSBREV
#38, september 2018

EdmoLift-veteran
fyller 70 - men
jobbet är roligare
än att gå i pension

R

edan som 20-åring kunde han sätta upp
mineralprospektör och bergsräddare på sitt CV.
Materialhanteringsbranschen hamnade han i av
en ren slump. Nu har EdmoLifts återförsäljare i
Australien, Greig Maver, fyllt 70 – men han har fortfarande
för roligt för att gå i pension.
I Greig Maver har EdmoLift haft en trygg samarbetspartner i
över tjugo år. Första gången som den drivne företagaren från
Australien och den svenska lyftbordstillverkaren träffades
var på en mässa i Tyskland i början av 1990-talet. 1995 blev
EdmoLift och Mavers företag Maverick Equipment formellt
affärspartners.
– Det är vår äldsta affärskontakt i regionen och Greig är den
som har lärt oss hur marknaden i Australien funkar, så det har
varit ett viktigt samarbete för oss, säger EdmoLifts vd Anders
Wahlqvist.
Idag är Greig en av branschens verkliga veteraner och kallas av
många Australiens Mr Material Handling.
>>

Att samla gamla föremål är en
stor passion för Greig Maver
och kontoret i Melbourne är
fullt av allt från gamla dolkar
till verktyg och bruksföremål.
Vågar är en specialitet liksom
”barrel taps”, tappkranar till
vintunnor.
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Det är väldigt långt från den unge Greig Mavers första jobb som
bestod i att utforska tänkbara mineralfyndigheter i vildmarken
i Australien. Nästa jobb var inte mindre äventyrligt: att som
anställd inom civilförsvaret på Papua Nya Guinea rädda
människor som gått vilse eller råkar ut för olyckor i bergen,
djungeln eller på havet.

användbara för en återförsäljare och entreprenör som för en
ung, äventyrslysten mineralprospektör. Greig Maver hittar
lösningar och vägar fram.

Hårda, utmanande och potentiellt farliga jobb, men framförallt
roliga.

Sedan dök försäljningen. Kinesiska tillverkare kopierade
produkterna och sänkte priset – men också kvaliteten. Greig
Maver var inte imponerad.

– Jag fick bra betalt för att varje dag köra sönder någon
annans Landcruiser, utforska ödemarken och djungeln. Ett
fantastiskt äventyr – jag skulle gladeligen ha gjort det gratis!
Som 22-åring tänkte han ta ett kort stopp i Australien innan
han begav sig ut på nya äventyr. Maximalt två månader var
planen. Stoppet blev mycket längre än så.
– Jag fick ett jobb hos trucktillverkaren Crown och det gick
bra. Sedan gifte jag mig och bildade familj och … ja, då fick det
vara slut på äventyren, säger Greig Maver och skrattar gott.
Hos Crown stannade han fram till 1981, då han grundade egna
företaget Maverick i Melbourne.
När Greig Maver berättar om sitt liv och sin yrkesbana så gör
han det med en stor portion humor, men det är också tydligt
att det här finns massor av beslutsamhet, nyfikenhet och
uppfinningsrikedom. Egenskaper som har visat sig vara lika

EdmoLifts work positioner WP80 var en av storsäljarna när
Greig Maver och Maverick Equipment var med och skapade
marknaden i Australien.

– Vi tappade många kunder som bara tittade på priset. Men
de har börjat komma tillbaka. För de upptäcker till slut hur det
funkar: köper du skräp så går det sönder, och vi har aldrig sålt
skräp.
Av EdmoLifts produkter är det numer framförallt klassiska
lyftbord som säljer bra i Australien.
Den 17 september i år fyllde Greig Maver 70 år och han
förbereder sig på att så småningom lämna över ansvaret för
Maverick Equipment. Andremannen Rohan Plaw kommer att
successivt överta ledningen, men Mr Material Handling har
ingen exakt tidsplan för pensionen.
– Den dagen kommer någon gång naturligtvis, men ännu
står jag upp och andas – för det mesta i alla fall, haha! Jag
älskar det jag gör så jag har ingen brådska.
När Greig Maver byggde
hus nära en järnvägsstation
drabbades familjen upprepade
gånger av klotter. Lösningen?
Leta upp en riktigt duktig
graffitimålare och låt honom
göra ett konstverk av väggen.

EdmoLifts och Griegs vägar korsades för första
gången i början av 90-talet. Här kan han ses
samspråka med en annan lyftbords legendar
nämligen EdmoLifts grundare Torbjörn Edmo.
Maverick Equipment är EdmoLifts trygga partner i Australien sedan 1996.
Från vänster: Sally Wilcox, Annie Maver, Greig Maver, Rohan Plaw och Jay
Blythman löser kundernas problem med stor kunskap och stort engagemang.
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Installationen av hydrauliska
aggregat på C-produkter är i
full gång. Målet är att lagret av
C-produkterna ska vara uppe på
fulla nivåer till slutet av oktober.

EdmoLift fyller på i lagerhyllorna
Nu förbättrar EdmoLift lagerhållningen utav flera av sina
mest populära lyftbord. Hela sortimentet av C-produkter
och storsäljarna bland T-produkterna kommer från och
med i höst att finnas i lager.
Det är framförallt den starka orderingången som gör att
EdmoLift haft svårt att hålla färdigmonterade lyftbord i
lager. Många kunder räknar med en viss leveranstid efter
att beställningen lagts, men vissa vill också ”handla från
hyllan” och få varan levererad omedelbart. Där fanns en stor
förbättringspotential.

Lagret av C-produkterna ska vara uppe på fulla nivåer redan
innan oktober månads utgång och för T-produkterna är målet
att ha full lagerhållning innan årsskiftet.

DET FINNS INGA PRAKTISKA HINDER FÖRKNIPPADE
MED EN ÖKAD LAGERHÅLLNING?
– Nej, det är ordning och reda som gäller. Om vi sorterar
ordentligt och utnyttjar de utrymmen vi har maximalt så ska vi
klara det i befintliga lokaler.

– Vi ska vara ett alternativ även för kunden som vill handla 		
nu, säger Andreas Fälldin, platschef för EdmoLift i Härnösand.
Vi har redan tidigare velat bli snabbare i leveranserna, men nu
avsatte vi resurser för att se hur vi bäst bygger upp och håller
ett lager.
Tidigare hanterades mycket av inköpen manuellt, men i
ett projekt som engagerat alla delar av organisationen har
EdmoLift nu skaffat sig bra verktyg för att sätta de viktiga
försäljningsprognoser och beställningspunkter som styr inköp
och produktionstakt.
Totalt handlar det om ungefär tjugo produkter som i
fortsättningen kommer att lagerhållas.
C-produkterna tillverkas i Kina men får svenskt
hydraulaggregat och monteras i Sverige. T-produkterna är
EdmoLifts helt svensktillverkade produkter.

Storsäljaren CL 1001 är en av våra populära C-produkter
som kommer att finnas på lager i slutet av oktober.

EdmoLift AB Jägaregatan 11, 871 42 Härnösand, Sverige, tel: +46 (0)611-837 80, e-post: b2b@edmolift.se, webb: www.edmolift.se
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EdmoLift ställer ut på Logistik
och Transport mässan!
Snart är det dags för Logistik och Transport mässan i
Göteborg. Syftet från arrangörerna är att debattera,
utveckla och sprida ”state of the art” lösningar för
såväl nordiska som globala varuflöden. Det är Nordens
viktigaste mässa och konferens för alla som levererar
eller tillhandahåller transport och logistik. På mässan
deltar ledande leverantörer och visar de senaste
logistik-, lager- och transportlösningarna för dagens
lager och logistikansvariga.
VARFÖR STÄLLER EDMOLIFT UT PÅ LOGISTIK OCH
TRANSPORTMÄSSAN?
– För oss på EdmoLift är det såklart viktigt att vi ställer
ut på Logistik och Transportmässan för att presentera våra
nya produkter i ett väldigt relevant forum, säger Mikael
Fernlund, EdmoLifts försäljningschef Norden. Vi har sedan
tidigare ett brett sortiment av Work Positioners, lyftbord och
Armlyftar och vi kommer att visa upp dessa under mässan.
Det är dessutom lite extra spännande i år då en tydlig trend i
flera olika industrier är att man hanterar material, men även
våra egna produkter, med vagnar.

Movexx elektrisk dragare flyttar det
mesta som står på hjul och är en
av många produkter ur EdmoLifts
sortiment som kommer att visas
under mässan.

Sedan årsskiftet är EdmoLift nordisk generalagent för
Movexx, som är världsledande inom innovation, design
och användarvänlighet av elektriska dragare. Gaffeltruckar
har länge varit normen för hanterandet av pallar, men
allt fler företag söker sig bort från det arbetssättet p.g.a.
olycksrisken och ineffektiviteten som gaffeltruckarna
medför.
– Vårt mål är att kunna tillförse marknaden med
effektiva och lönsamma lösningar. Nu när vi är Movexx
nordiska generalagent har vi ännu en dimension av
lösningar, och kan erbjuda kunder ett helhetskoncept i form
av utrustning för materialhantering. Därför är det högst
angeläget att vi finns på en plats där många nuvarande
och potentiella kunder kommer att befinna sig och där
de får möjligheten att bilda sig en uppfattning om det vi
erbjuder. Användningsområdena för vårt helhetskoncept är
i princip obegränsat, och oavsett industri kan våra produkter
förbättra andra företags interna logistik, säger Mikael
Fernlund.
Mässan pågår mellan den 5-7 november, och du träffar
EdmoLift i monter B05:02!
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Janne Vestin

EdmoLifts nytillträde
ekonomichef Janne Vestin
tror på fortsatt tillväxt
för företaget.

ny ekonomichef
Den första september tillträdde ett sedan tidigare
bekant ansikte posten som ekonomichef på
EdmoLift, nämligen företagets tidigare revisor Janne
Vestin.
– Jag tror på fortsatt tillväxt för EdmoLift. Det finns
marknadsandelar att ta och det finns en stor utvecklingspotential. Det är en utmaning naturligtvis, men det är ju också
det som är roligt, säger Vestin.
Janne Vestin har en civilekonomexamen och har också
utbildat sig inom finansiering, internationell ekonomi och
juridik. Han har arbetat med revision i femton år, de senaste
sju åren som auktoriserad revisor. Det var också i den rollen
som han kom i kontakt med EdmoLift.
– Som anställd hos Pwc har jag reviderat EdmoLift. Jag
känner till företaget och människorna som jobbar här, så
när jag fick frågan om att bli ny ekonomichef så visste jag väl
vad uppdraget gällde.
Och det var ett erbjudande med många plus. Att få arbeta på
ett företag inom tillverkningsindustrin som dessutom har
ett starkt lokalt ägande lockade, liksom den starka tillväxten
och framåtandan som präglar organisationen.
– Personalen var också en viktig del när jag fattade mitt
beslut. Det finns många duktiga och drivna människor i det
här företaget.
Som revisor var Janne en utomstående konsult som granskade och kunde komma med förslag. Nu får han en annan
roll och mycket mer inflytande, och han har flera idéer som
han vill prova.
– Ekonomin ska vara ett stöd för bolagets beslut och då
gäller det att ekonomin säger något. Man ska fatta beslut på
rätt underlag. EdmoLift är redan bra på det här, men vi vill
ju alltid bli ännu bättre.
Att en ny ekonomichef anställs är en del i en organisationsförändring på EdmoLift som innebär att marknadsavdelningen separeras tydligare från produktion, konstruktion och
administration. EdmoLifts tidigare ekonomichef Andreas
Fälldin går till en tjänst som platschef i Härnösand.

FAKTA: JANNE VESTIN
ÅLDER:

39.

FAMILJ: Fru, tre barn.
GÖR:

Ny ekonomichef på EdmoLift sedan
den 1 september 2018.

FRITID:

Gillar att träna, speciellt fotboll där
han är tränare men även spelar
själv när möjligheten ges.
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Maja Westlin

ny ekonomiassistent
DU HAR PRECIS BÖRJAT PÅ EDMOLIFT.
VAD HAR DU FÅTT FÖR INTRYCK?
Jag gjorde min första arbetsdag i
början av augusti och det har varit
jättebra hittills! EdmoLift känns
som ett bra och drivet företag, och
alla har varit väldigt trevliga och
välkomnande.
VAD HAR DU FÖR ARBETSUPPGIFTER
SOM EKONOMIASSISTENT?
Jag arbetar löpande med kund- och
leverantörsfakturor, registrering
av nya kunder och inbetalningar
bland annat. Det är mycket att
hålla ordning på, men jag är
ordningsam av mig.

MAJA WESTLIN
ÅLDER:

19

FAMILJ: Sambo
GÖR:

Ny ekonomiassistent
på EdmoLift

HAR DU HUNNIT KOMMA IN I
ARBETET?
Det är lite nervöst att efterträda
Monika Norell som hade haft
tjänsten i fjorton år och verkligen
kunde allt när hon slutade. Men
det är också spännande att få ta
över och jag gillar utmaningar.
Dessutom fick jag arbeta sida vid
sida med Monika en period så jag
har fått en bra start
VAD HAR DU GJORT TIDIGARE?
Jag har läst företagsekonomi
på gymnasiet och så har jag
arbetat inom handeln. Dessutom
har jag ställt upp i en del
skönhetstävlingar. Senast var
jag en månad i Vietnam för Miss
Grand International. Det har varit
roligt, men just nu är fokus på
jobbet och tävlandet får vila.

EdmoLifts kontorslokaler har fått ett ansiktslyft!
Under sommaren har EdmoLift genomfört en hel
rad förändringar. Ett projektet att upprätta ett större
lager av de mest populära produkter har sjösatts.
Ytterligare personal har rekryterats till flera viktiga
positioner för att hjälpa EdmoLift att fortsätta på sin
starka tillväxtresa.

FÖRE:
Kontoret i slutet av maj,
innan renoveringen.

Utöver allt detta så har även kontorslokalerna rustats upp
och en större renovering genomförts. Ny färg på väggarna,
bättre belysning, nya fräscha kontorsmöbler och fler mötesoch samtalsrum har bidragit till att kontoret nu återspeglar
den internationella och moderna verksamhet EdmoLift
faktiskt är.

EFTER:
Kontoret i september,
renoveringen är slutförd.
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EdmoLifts elingenjörer Daniel
Gaulitz och Martin Andersson
demonstrerar hur ett av special
lyftborden fungerar framför Volvo
Cars delegation.

Volvo Cars på
besök i Härnösand
MELLAN DEN 12-13 SEPTEMBER HADE EDMOLIFT
AB BESÖK AV EN STOR DELEGATION FRÅN
VOLVO CARS. DELEGATIONEN BESTOD UTAV
REPRESENTANTER FRÅN PRODUKTIONSTEKNIK,
INTERNLOGISTIK, UNDERHÅLL, EL OCH STYRNING
SAMT ERGONOMI OCH SKYDD.
- Syftet med besöket var att innan installation utvärdera
två prototyper av special lyftbord som vi och Volvo Cars
tillsammans har utvecklat i projektform, säger Mikael
Fernlund, Försäljningschef Norden.
Från EdmoLift har även Joakim Edberg och Hans Vikström
från konstruktion, Martin Andersson och Daniel Gaulitz
från elteknik, samt Stefan Berglund från prototypverkstaden
varit djupt involverade i projektet.

VAD HANDLAR PROJEKTET OM?
- Det är en unik lösning som kommer att förenkla och
effektivisera materialhanteringen i Volvo Cars produktion.
Efter några mindre justeringar kommer lyftborden att
installeras för att även utvärderas i skarp drift i Volvo Cars
fabrik i Torslanda, Göteborg, avslutar Mikael Fernlund.

Mikael Fernlund i samspråk med
en av Volvo Cars representanter
under deras vistelse i Härnösand.

