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Några ord från VD:n

Säg inte till oss vad ni vill ha
– ge oss istället era behov
EdmoLift kan glädja sig åt att vi trots lågkonjunkturen har en rekordhög
orderstock och en fantastisk tillväxt.
Vi känner att vi arbetar i stark medvind. Därför läggs stor vikt på att utveckla
och förstärka företaget.
Vi arbetar stenhårt för att etablera EdmoLift inom nya nischer och på nya
marknader och för att öka våra marknadsandelar.
Sommarens investeringar i produktionen, under hösten har vi rekryterat nya
medarbetare till alla delar av verksamheten, marknad, administration, R&D
och produktion, är andra delar i vår utvecklingsstrategi.
För att ge företaget och våra medarbetare absolut bästa stöd i det fortsatta
tillväxt- och utvecklingsarbetet kommer vi att byta verksamhetssystem. Vårt
nya ERP system blir Monitor.

Öppettider Jul & Nyår
stängt

December 2012

Nedgången i världsekonomin kommer även att förändra villkoren för oss som
företag men vi står väl rustade och vår tilltro till framtiden är stark eftersom vi
med våra lösningar kan bemöta många behov och lösa många problem ute
hos våra användare och kunder.
Tack vare ett nära samarbete med våra användare och kunder där vi kan
fastställa kundens behov kan vi utveckla nya produkter och ta fram nya
anpassade lösningar med bättre funktioner och produktionseffektivitet.
Vi har varit tekniskt ledande inom vårt område i snart 50 år och fortsätter
investera i detta ledarskap för att bygga mervärden för alla våra intressenter.
Don’t tell us what you want – tell us what you need
Tack för goda affärskontakter under året, vi ser fram mot nya givande kontakter
under kommande år och vill nu önska er en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!
Anders Wahlqvist
VD EdmoLift AB
anders.wahlqvist@edmolift.se

EdmoLift byter
RAL-kulör
Från och med den 1 januari 2013 byter vi ut vår blå RALkulör 5005 till RAL 5002 på samtliga produkter som
målas med EdmoLifts standardfärger. Anledningen till
bytet är enkelt, vi gör detta för att leverera en snyggare
och attraktivare produkt.
RAL 5005

Prislista 2013 distribueras som PDF
Som ett steg i vårt miljötänk kommer vår nästkommande
prislista (2013) inte att tryckas. Prislistan kommer att
distribueras i pdf-format, vilket även ger oss möjligheten
att på ett smidigt sätt kunna korrigera eventuella fel
som dyker upp under året och på så sätt ge er en
uppdaterad prislista.
För att försäkra dig att du får tillgång till vår senaste
prislista, ber vi dig gå in på
www.edmolift.se/prislista och registrera dig som
prenumerant. Efter registreringen får du tillgång till
aktuell prislista samt ett meddelande via e-post då
en ny version finns tillgänglig.

RAL 5002 (ny kulör)

Idén till bytet kom sig lite av en slump, på uppdrag åt
en kund höll Micke i måleriet på att måla bordsskivor
och saxar i en något mörkare orange- och blåfärg än
EdmoLifts standardkulörer, när vår VD Anders gick förbi.
Micke tyckte att den blåa färgen var mycket snyggare än
den vi använder som standard och sa ”Anders, kolla vad
snyggt, så här borde vi måla våra bord”, Anders höll med
och frågan togs upp till diskussion. Den nya färgen har
mer stuns i kulören vilket gör borden betydligt snyggare,
beslutet togs att vi skulle byta vår blå kulör mot den nya
nyansen.
Vid årsskiftet kommer färgbytet att få fullt genomslag och
alla våra produkter kommer att målas i den nya kulören.

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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Bilhiss TF 4500 – kompakt hisslösning
för fler parkeringsplatser
EdmoLifts nya konceptprodukt bilhissen TF 4500 är
ett hydrauliskt lyftbord för transport av bilar mellan
två stannplan i parkeringshus.

N
konc y
prod eptukt

Lyften har en kapacitet på 3500 kg och transporterar 1 st bil med
passagerare, själva lyftet tar ca 30 sekunder och hissen manövreras
från en lättanvänd kontrollpanel som nås av föraren utan att behöva
kliva ur fordonet.
Som säkerhet är hissen utrustad med fotoceller, vilka stoppar
hissens rörelse om något föremål skulle sticka utanför någon av
plattformens kortsidor. För att förhindra att hissen fastnar vid ett
eventuellt strömavbrott är den även utrustad med en batteribackup
för möjlighet till nödsänkning från ett separat kontrollrum, givetvis
är hissen även utrustad med en nödtelefon för uppringning till ett
valfritt förprogrammerat telefonnummer via GSM-nätet.
Den första leveransen av TF 4500 har levererats till ett parkeringsgarage i en nybyggd hyresfastighet i Malmö och kommer att
installeras under slutet av december 2012.
Specifikationer
Längd: 5600 mm
Bredd: 2500 mm
Lyftrörelse: upp till 3400 mm
Lyftkapacitet: 3500 kg
Lägsta höjd: 590 mm
Lyfttid: 30 sekunder
Fristående hydraulaggregat med vibrationsdämpare för att
undvika stomljud i fastigheten.
Dubbelbottnad gallerdurk i hjulspåret för smutsansamling.

En traditionell ramp med ett körfält som går mellan
två våningsplan i ett parkeringsgarage tar upp en yta
på ca 70 m2 medan hisschaktet för en TF 4500 endast
tar upp en yta på 16 m2.
Den stora vinsten med ett TF 4500 är möjligheten
till ytterligare 4-5 parkeringsplatser per
uppkörningsramp.

Julen ska vara full av glädje
Det drar ihop sig till jul och vår tanke faller på de stackars barn som
drabbas av cancer och de som blir utsatta för mobbning. I stället
för julkort och presenter har vi därför valt att donera pengar till
Barncancerfonden samt Nolltolerans vilka är två organisationer
som kämpar och gör sitt yttersta för att ge dessa barn en bättre
tillvaro.
Med den här gesten hoppas vi kunna ge barnen en bättre framtid.
Samtidigt som vi även minskar onödiga utsläpp med transporter
och miljöpåverkan som tryckning och produktion av julkort
medför.
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