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Några ord från VD:n

Välkommen tillbaka från en förhoppningsvis bra och energigivande semester,
här i Sverige har vi kunnat glädjas över en fantastisk sommar - härligt :-)
Ljuset i tunneln
Sverige tillhör de länder i Europa som klarat sig bäst genom krisen
och imponerar på omvärlden bara genom det faktum att skuldbördan minskat – under den värsta internationella finanskrisen
sedan 1930-talet – där andra kraftigt ökar sin skuldsättning.
Nu kommer också rapporter om att jobben blir fler. Vart tredje
svenskt företag behöver nyanställa personal.
Det här stämmer också in på EdmoLift, efter ett mycket tufft 2009
ser vi nu en rad positiva trender när vi studerar vår marknad och våra
nyckeltal. Emellertid är det en bra bit kvar till det ekonomiska läget vi
hade 2007 - 2008 och det kommer att ta tid innan alla spår av den här
lågkonjunkturen är borta - men vi är på rätt väg!!!
Vi har använt lågkonjunkturen till att fortsätta utveckla företaget.
P150 är ett investerings- och förbättringsprojekt som jag berättade
om i min förra ledare. Det är ett projekt som kommer att betyda
mycket för oss alla i “EdmoLift familjen”. Om läget i projektet kan ni
läsa i separat artikel här i nyhetsbrevet.

Var tid har sina problem, framgång beror i mångt och mycket på
hur man hanterar dessa. Nu är vi inne i en för företaget mycket
stimulerande period med stigande orderingång, investeringar, rekryteringar och produktlanseringar. Jag känner mig stolt över den
insats våra medarbetare har gjort under krisen och ständigt gör med
sin lojalitet, flexibilitet och kompetens samt över vart vi nu är på väg.
Och det fortsatta förtroendet som marknaden har visat oss
Jag hoppas att ni kommer att uppmärksamma det kampanjerbjudande vi nu går ut med. Ett lyftbord på pallunderrede får en så
fantastiskt mycket bättre funktionalitet. Det måste vi nå fram med till
våra användare, nu får ni ett verktyg till det - att få sälja mervärden
utan kostnad är inte illa....
In i hösten med full fart och energi - ingenting är omöjligt!

Problem som kvarstår är kraftiga prishöjningar på råmaterial och den
volatila Svenska kronan. Problem som vi försöker hantera på ett så bra
och flexibelt sätt som möjligt mot marknaden.

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

Måleriet snart färdigt
I början av sommaren introducerades ni för vår investeringsplan i P150 som
bland annat innefattar en pulverlacksanläggning och ny monteringshall. Under
sommaren har det jobbats stenhårt med bygget av lokalen där måleriet ska
stå och monteringshallen finnas. Bygget löper enligt tidsschemat och måleriet
beräknas vara färdigt vid årsskiftet.

Vill du ha koll på det senaste
inom lyftbordsbranschen?
Anmäl dig själv eller en kollega till
EdmoLift´s nyhetsbrev på
www.edmolift.se

Den nya målerianläggning ska serva både vårt interna behov av lackering likväl
som legolackering. Anläggningen är komplett med tvätt, bläster, pulverlack
samt härdugn. Måleriet hanterar godsstorlekar med längder upp till 4500mm
och höjder upp till 2500mm.

Fördelar med pulverlackering
Pulverlackering är en modern metod att applicera färg. Pulverfärgen innehåller inga lösningsmedel
och är därför skonsam mot miljön.

EdmoLift fabriksutbyggnad juli 2010

Ytan har lång nötningsbeständighet och livslängd.
Pulverlacken bygger ungefär samma tjocklek på hörn och skarpa kanter som på plana ytor.
Pulverlackering är mindre miljöförstörande än traditionell lackering.
Minskade utsläpp eftersom pulverlackering är fri från lösningsmedel.
Snabba ledtider
Vi ser med spänning framtiden an och kan säga att EdmoLift snart även är en komplett
legoleverantör
EdmoLift fabriksutbyggnad september 2010
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Möt EdmoLift´s produkter

– tre stora industrimässor i september
Industridagarna 2010 - Norge
Industridagarna i Norge är den viktigaste mötesplatsen för alla aktörer
i den norska industribranschen. Industridagarna har under många år
varit den ledande industrimässan i Norge med inriktning på utrustning och tekniska lösningar för norsk industri.
Mässan har över 300 utställare och äger rum i Lillestrøm, Norge
mellan den 27 och 30 september.
EdmoLift representeras av två av sina norska återförsäljare, Hybeko
- Forland AS och J.O.Bretteville AS.
Hybeko - Forland AS ställer ut med verikala dubbelsaxar,
enkesaxar, armlyftar och lyftvagnar i monter C01-14.
J.O.Bretteville AS visar lyftbord med låg profil i monter C01-17.

CeMAT Russia 2010 - Ryssland
CeMAT Ryssland 2010 är en ny viktig internationell mässa för internlogistik. Mässan täcker allt från gaffeltruckar till tjänster och skräddarsydda lösningar för många olika branscher.
Mässan har över 350 utställare och äger rum i Moskva, Ryssland
från den 28 september till 1 oktober.
EdmoLift representeras av den Ryska återförsäljaren Stertil Rus
Ltd. som kommer att visa ett flertal olika produkter på mässan,
deras monter kommer att vara i paviljong 75

FachPack 2010 - Tyskland
FachPack är en av Europas största förpackningsmässor som visar hela
kedjan i förpackningsprocessen, från material, förpackningsmaskiner
och efterbehandling till internlogistik.
Under 2009 var det 1338 utställare och 33 846 besökare på mässan.
FachPack har blivit etablerad som en av de bästa förpackningsutställningarna i Centraleuropa.
Mässan är i Nürnberg, Tyskland mellan den 28 och 30 september
EdmoLift Hebetechnik GmbH i Tyskland ställer ut i Hall 9, monter
9-139 med Armlyft, Pallmagasin, enkelsaxar, pallet leveller och
work positioners.
Läs mer om mässorna och vilka produkter som visas på
http://www.edmolift.se/massor

Produktlansering

– TLT 1500 förstärker sortimentet av
vertikala trippelsaxar
Behovet av lyftbord med hög lyfthöjd och liten bordsskiva har ökat
den senaste tiden, vi vill därför stolt
presentera vår nya vertikala trippelsax TLT 1500 som förstärker vårt
sortiment ytterligare.
TLT 1500 kommer att visas av vår
Norska återförsäljare Hybeko Forland AS på Industridagarna 2010 i
Norge (se separat artikel om mässor).

TLT 1500

Specifikationer TLT 1500
Bordsskivans storlek

1300x800mm

Lägsta höjd

500mm

Lyftrörelse

2400mm

Lyfttid

60sek

Maxlast

1500kg

Vertikal dubbelsax TRD 500 får nytt aggregat
Vår vertikala dubbelsax TRD 500 får nytt hydraulaggregat, det
tidigare aggregatet H1-1 byts nu ut till H2-1 och sänker därmed
lyftbordets lyfttid från 42 till 26 sekunder.

Köp TL 2000 – pallunderrede på köpet!
Under resten av 2010 har vi kampanj på en av våra storsäljare,
lyftbordet TL 2000. För varje enhet du köper får du med ett gratis
pallunderrede. Ange kampanjkod: ”TL2-THC” vid beställning för
att ta del av erbjudandet.
Erbjudandet gäller tom 31 december 2010
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