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Direktøren har ordet

Vores forretning er nu på samme niveau
som før pandemien
I over et år har Covid-19 præget vores verden. Jeg er glad
for at EdmoLift, og mange af vores kunder og partnere, nu
er tilbage på samme niveau som før pandemien ramte os.

Den 1. april måtte vi indføre et ståltillæg på vores produkter. Tillægget
kompenserer for de stigende råvarepriser, og vil blive justeret hver
måned. En realistisk vurdering er, at der stadig vil være ubalance på
stålmarkedet året ud.

Vi har klaret os godt gennem en udfordrende tid, og jeg er overbevist
om, at en af de vigtigste ting har været vores evne til at se fremad. Når
gamle veje er blevet lukket, har vi fundet nye. Hvor mange virksomheder
har sat deres forretning i bero og ventet på bedre tider har vi planlagt
og investeret i fremtiden. Vi har turdet fortsætte med at udvikle og har
lanceret de helt nye WP by EdmoLift samt HDA 2000, der er et helt nyt
standardprodukt i vores serie af kategori 5-løfteborde.

Vores kunder har vist stor forståelse for de midlertidige prisstigninger,
og det er glædeligt, at salget ikke er blevet påvirket negativt. I stedet
fortsætter kurverne med at pege jævnt opad. Ordretilgangen i 2021 er
fantastisk, og vi er nu i en situation, hvor vi har brug for flere ressourcer
for at kunne holde tempoet. Fra standby til rekruttering på et par
måneder!

WP by EdmoLift passer godt ind i vores nye tendens med at vi
producerer flere af vores produkter i Sverige. I dag produceres næsten
alt under vores eget tag her i Härnösand, og det er en del af vores
succes. Vi får bedre kontrol over produktionen, bedre leveringstider og
også en bedre dynamik mellem forskellige dele af virksomheden. WP
by EdmoLift er et fremragende eksempel. Vores egenproducerede Work
Positioners har fået en enorm salgsfremgang siden produktionen flyttede
til Härnösand. I skrivende stund arbejder vi på en stor ordre til USA.

Vi rekrutterer nu medarbejdere til produktion, men også til
konstruktions- og marketingsafdelingen. Når vi afslutter året, vil
EdmoLift være større end nogensinde før.

Men alt er dog ikke helt tilbage til normalen. Vi har som stort set
alle i branchen udfordringer med vores forsyningskæder, hvilket er en
vedvarende effekt af pandemien. Mange leverandører var simpelthen
ikke klar over, hvor hurtigt situationen på verdensmarkedet ville blive
bedre, og hvor hurtigt efterspørgslen ville stige. I dag ser vi resultatet i
form af en kraftige prisstigninger på råmaterialer og komponenter samt
længere leveringstider.
Når det drejer sig om leveringsproblemer, arbejder vi proaktivt med vores
leverandører og anvender særtransporter for at reducere leveringstiden.
Mange virksomheder forsøger at sikre sig selv ved at opbygge buffere af
råvarer, men i praksis forværrer det ubalancen på markedet yderligere.
Det er en situation, som vi hos EdmoLift ikke kan påvirke, men kun kan
forholde os til.

Anders Wahlqvist
CEO, EDMOLIFT GROUP
anders.wahlqvist@edmolift.se
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Factory Acceptance Test
EdmoLift forsøger hele tiden at møde sine kunder på nye
måder. Under pandemien har virksomheden udviklet en
metode til at gennemføre digitale Factory Acceptance
Tests, FAT.
Metoden har været meget vellykket og bliver en
permanent del af EdmoLift.
FAT er en afprøvning af produktet som kunde og leverandør
foretager inden levering for at sikre, at alt fungerer i
overensstemmelse med kundens specifikationer og krav.
EdmoLift udfører ikke FAT på individuelle produkter, men kun
når kunden har bestilt komplette funktionsløsninger.
For nylig blev FAT gennemført sammen med Volvo Car for
netop en sådan funktionsløsning. Det komplekse system
omfatter HDL 2000, som er EdmoLifts mest slidstærke
løftebord som kan arbejde kontinuerligt med maksimal
belastning i mindst 512.000 cyklusser. Tidligere sendte kunden
en delegation af teknikere, operatører og sikkerhedspersonale til
fabrikken i Härnösand for nøje at gennemgå alt fra funktioner
til sikkerhedsanordninger. Nu bliver testen livestreamet via
Microsoft Teams.
– Vi gennemgår alt i henhold til en detaljeret FAT-protokol,
så det er præcis den samme test som, hvis alle deltagere havde
været fysisk til stede, siger Mikael Fernlund, salgschef Norden
hos EdmoLift.

Erfaringerne med at udføre Factory Acceptance Test digitalt
er blevet godt modtaget af både Edmolift og kunderne. Mikael
Fernlund ser kun fordelene ved løsningen.
– I begyndelsen handlede det om at minimere smitterisikoen
under pandemien, men dette er en praktisk og effektiv måde
at udføre FAT. Da kunden kan deltage i FAT fra sin egen
lokation spares der omkostninger til rejser, hvilket også er mere
skånsomt for miljøet. Det, der oprindeligt var en nødløsning,
har vist sig at være en meget god måde at arbejde på.
Vi vil fortsat tilbyde denne mulighed, selv når pandemien er
overstået.

Er du interesseret i FAT,
konstruktionsgennemgang eller projektmøder
via Teams, Skype eller andre digitale
mødeplatforme?
Kontakt da EdmoLift!

Mikael Fernlund,
Salgschef
Norden
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Pawel designer
og fotograf
EdmoLift har forstærket sin marketingsafdeling.
Siden den 1. maj 2021 har Pawel Maronski været grafisk
designer og fotograf i virksomheden.

– Vi havde et meget romantisk billede af Norden, men fik
virkelig det, vi ønskede i Härnösand: Friluftslivet, naturen og
roen.

Det er en designer med mange kompetencer der har sluttet sig
til EdmoLift. Pawel Maronski har arbejdet med grafisk design,
film, foto og web i forskellige roller i både Polen og Sverige og vil
nu arbejde med virksomhedens visuelle kommunikation.

Efter et par år hos et marketingbureau er han nu tiltrådt den
nye stilling og stortrives allerede.

– En del af mit arbejde kommer til at handle om branding,
da vi vil styrke og udvikle EdmoLift’s brand, men jeg vil også
optage produktfilm og støtte marketingsafdelingen på mange
andre områder, siger Maronski.
Pawel har en solid baggrund i grafisk design, men med en
mastergrad i kunsthistorie fra Warszawa var hans oprindelige
karrieremål faktisk et ganske andet. Efter kort tid som
kunstkurator indså han dog, at der manglede noget væsentligt –
mennesker.
– Jeg kan godt lide at arbejde sammen med mennesker og
at være med hvor tingene sker. Jeg trives bedst i et kreativt
miljø hvor idéer drives i fællesskab, så jeg søgte hurtigt ind i
marketings- og kommunikationsbranchen.
Efter et par års arbejde i marketingsafdelingen på private
uddannelsesinstitutioner og hos en stor producent af møbler
og indretning valgte han og familien at flytte væk fra storbyen
Warszawa. De forlod gode karrierer og deres trygge hverdag i
jagten på “det gode liv”. Det fandt de i en lille by i det nordlige
Sverige.

– Jag elsker EdmoLift! Det er en meget professionel
arbejdsplads. Folk er rigtigt gode til det, de gør, og alt er
velorganiseret. Men her hersker også en meget familiær
stemning. Det er tydeligt, at folk har det godt og trives på
arbejdspladsen, og det gør jeg også

FAKTA: PAWEL MARONSKI
ALDER:
FAMILIE:

41
Hustru, to drenge, en hund

BOR:
Villa i Härnösand
STILLING: Grafisk designer og fotograf
hos EdmoLift
FRITID:
Tager på udflugter med autocamperen,
prøver at leve et aktivt udendørsliv
med udflugter i skoven eller ved havet,
cykling med mere
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Fire svingbare hjul
Det er ikke noget problem for
Movexx MD1000
Nye, tekniske løsninger kan gøre den interne logistik
både mere effektiv og sikrere. EdmoLift kan nu tilbyde
sine kunder Movexx MD1000, som er en elektrisk
trækmaskine designet til vogne med fire svingbare hjul.
Mange virksomheder har i flere år arbejdet på at udfase
gaffeltrucks som arbejdsredskaber til intern logistik. De er ofte
ineffektive og forårsager mange arbejdsulykker hvert år.
Tendensen går i stigende grad mod forskellige typer trækkere
der kan flytte varer på pallevogne eller andre vogne. 4 svingbare
hjul gør det nemt at håndtere lette vogne manuelt, men de bliver
et problem når de skal håndteres med en trækmaskine eller flere
vogne kobles sammen til træktog, de såkaldte tugger trains. Her
har svingbare hjul en tendens til at få vognene til at svinge fra
side til side, hvilket vanskeliggør håndteringen.
– Normalt er der brug for mindst ét fast hjul på vognen for at
den kan køre problemfrit, men med Movex MD1000 og dens
støtteben er der ikke længere dette behov. Det er nemt og
praktisk at håndtere selv et træktog, hvor alle vogne har fire
svingbare hjul, siger Mikael Fernlund, salgschef Norden.

Trækkeren kan betjenes på både den korte side og den lange
side af vognen og kan trække op til 1.000 kg vægt. MD1000
er udviklet med henblik på optimal ergonomi og er et
universalværktøj med mange anvendelsesmuligheder.
– I alle virksomheder, hvor man anvender pallevogne eller
andre vogne med svingbare hjul – og der er mange – er
MD1000 en god løsning, siger Mikael Fernlund.
EdmoLift har generalagenturet på Movexx i de nordiske lande,
men kan også sælge MD1000 og andre Movexx-trækkere til
andre lande, hvis trækkeren indgår som del af en totalløsning
med andre EdmoLift-produkter.
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HDA 2000

SPECIFIKATIONER
Model......................................... HDA 2000
Varenr........................................ 615010
Kapacitet.................................. 2000 kg
Vandring................................... 1300 mm
Byggehøjde............................. 230 mm
Længde...................................... 2000 mm

- nyt løftebord
i kategori 5

Bredde........................................ 900 mm
Løftetid..................................... 30 sek.
kW................................................ 1,5
Vægt inkl. emb..................... 550 kg

I 2019 annoncerede EdmoLift verdens formentligt første
standard hydrauliske kategori 5-løftebord, HDL 2000.
Nu lanceres næste model i heavy duty-serien.

Resultatet er et løftebord, der med minimal vedligeholdelse
kan håndtere mindst 512.000 cyklusser med kontinuerlig
drift med maksimal belastning på 2.000 kg. Opbygningen gør
konstruktionen stærk og meget stabil i alle retninger.

“Storebror” HDA 2000 er baseret på den samme teknik som sin
forgænger og har samme høje krav til kvaliteten, men er større
og har en endnu højere vandring.

Det er et produkt af meget høj kvalitet, der er særligt velegnet til
automatiserede produktionslinjer, der kører 24 timer i døgnet,
og til driftsfølsomme miljøer, hvor produktionsstop er meget
dyre. Et af formålene med heavy duty-serien er at etablere
sig som systembygger, der udvikler automatiserede linjer til
storkunder.

Efterspørgslen efter løfteborde, der kan tåle barske miljøer og
intensiv drift, stiger. Til trods for dette er det meget få produkter
opfylder den strengeste krav for anvendelse, der er defineret
som kategori 5 i henhold til produktstandarden EN 1570-1.
EdmoLift har nu to kategori 5-borde i standardsortimentet.
– Udvikling er en meget central del for os. Vi ønsker altid at
være på forkant med den teknologiske udvikling og tilbyde
vores kunder markedets bedste produkter. Når det drejer sig om
hydrauliske sakseløfteborde, mener vi at vi er en af de førende
aktører på markedet, siger EdmoLift’s konstruktionschef, Hans
Vikström.
EdmoLift tror meget på markedet for løftebord i kategori 5
og udvikler en heavy duty-serie baseret på et grunddesign,
der nemt kan tilpasses til nye produkter. Grundlæggende er
det en løftemekanisme bestående af to forbundne sakse med
laserskårne fladjernsarme og vedligeholdelsesfrie lejer i alle led.

HDA 2000 har en minimumshøjde på 230 mm og en
løftebevægelse på 1.300 mm. Som standard er platformen 2.000
x 900 mm.
– Som med mange af EdmoLifts produkter er der store
muligheder for at kundetilpasse løftebordet. Det er selvfølgelig
altid muligt at specialbygge løsninger fra bunden, men nu har vi
standardmodeller, hvilket gør tilpasningen nemmere og dermed
også billigere for kunden, siger Hans Vikström.
Arbejdet med det næste løftebord i heavy duty-serien fra
EdmoLift er allerede påbegyndt. Modellen vil placere sig i
området mellem HDL 2000 og HDA 2000.
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GOD
SOMMER
Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke
alle kolleger, partnere og kunder over hele
verden for jeres støtte og indsats i dette
utroligt udfordrende år.
Vi ønsker jer en dejlig sommer fyldt med
sol, varme og skønne stunder med dine
kære.
FERIE
Vores salgs- og reservedelsafdeling har
åbent hele sommeren og kan tilbyde jer den bedste service.
Produktionen holder lukket i uge 28, 29 og 30. Vi
har oprettet et sommerlager med vores mest populære modeller
som vi naturligvis kan levere i hele perioden.

EdmoLift Danmark Niels Jernes Vej 10, DK-9220 Aalborg Ø, tel.: +45 78 73 74 70, e-mail: info@edmolift.dk, web: www.edmolift.dk

