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Några ord från VD:n

Sju faktorer som gör oss världsledande
”Varför är ni i Sverige så bra på materialhantering?”
Jag får ofta frågan när jag möter kunder, återförsäljare
och kollegor i branschen. Stark innovationsförmåga och
hög kvalitet gör att Sverige idag leder utvecklingen när det
gäller intelligenta system för materialhantering, och av
många anses ha tio års försprång på den övriga världen när
det gäller fokus på ergonomi. Här är faktorerna som har
tagit oss till den position vi har idag:
ETT HISTORISKT FOKUS PÅ ARBETSPLATSOLYCKOR. Sverige har samlat

in siffror om arbetsplatsolyckor sedan 1906 och det skapade
tidigt en bred medvetenhet om arbetsskador och arbetsmiljö
och kopplingen däremellan.
HÖG FACKLIG ANSLUTNINGSGRAD. Höga medlemstal över tid

har givit fackföreningsrörelsen en stark ställning och bland
de många frågor som man drivit finns kraven på en säker
arbetsmiljö. Fackföreningarna har också tillhandahållit en
välorganiserad struktur inom ramen för vilken frågor om
exempelvis ergonomi har kunnat lösas.
VÄLUTVECKLADE RELATIONER PÅ ARBETSMARKNADEN. Det

nära samarbetet mellan arbetsgivarorganisationer och
fackföreningar, med ett minimum av statlig inblandning, har
lett till att problem kan lösas och nya idéer få fäste och spridas.
HISTORISKT LÅG ARBETSLÖSHET. Politikens mål var länge att nå

full sysselsättning vilket ledde till låg arbetslöshet och hård
konkurrens om arbetskraften. Bra och säkra arbetsplatser blev
tidigt ett konkurrensmedel i Sverige och arbetsmiljöns höga
prioritet är idag djupt rotad i vårt samhälle.
LÅNGTGÅENDE ARBETSMILJÖLAGSTIFTNING. Sverige antog redan 1977

en långtgående arbetsmiljölagstiftning som bland mycket annat
gav de anställda mer inflytande över arbetsmiljön i vid mening.
Bra ergonomi blev en fråga som tidigt fick hög prioritet på
många arbetsplatser.

HÖG NIVÅ AVSEENDE FORSKNING OCH UTVECKLING. När EU-

kommissionen 2010 jämförde innovationsklimatet inom EU
låg Sverige i topp. Det finns flera skäl för detta. Ett är att den
förhållandevis höga kostnaden för arbete gynnat produktionen
av premiumprodukter framför masstillverkning av billiga varor.
Ett annat skäl är det svenska välfärdssystemet som inte bara
innebär tillgång till högre studier gratis eller till mycket låg
kostnad, utan också erbjuder skattereduktioner till personer
som startar nya verksamheter – en lågrisk-kultur som gynnar
entreprenöriell innovation.
PLATT LEDNINGSSTRUKTUR. En kultur där de anställdas idéer

värderas lika högt som chefens stimulerar fritänkande och
genuin innovationsanda.
De svenska framgångarna när det gäller utvecklingen av
system för materialhantering är alltså långt ifrån någon
slump. De är resultatet av ett samhälle och en arbetsmarknad
där arbetsmiljöfrågor har varit i fokus i över 100 år och där
innovation, utveckling och reformer på området har haft hög
prioritet.
Det är i den här miljön som EdmoLift har utvecklats till att
bli en ledande aktör när det gäller materialhantering, med
världspatenterade armlyftar, pallyftar och lyftvagnar som
välkända signaturprodukter.
Och nu sprider sig, till allt fler länder och branscher, insikten
om hur mycket god arbetsmiljö och ergonomi betyder. Det
märker vi inte minst i efterfrågan på våra produkter. När
halvårsbokslutet nu gjorts klart kan vi med glädje konstatera att
EdmoLift gjort sitt bästa halvår någonsin.
Tack alla kunder, medarbetare och säljare!

Anders Wahlqvist
VD EDMOLIFT AB
anders.wahlqvist@edmolift.se
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Bra betyg för kvalitet
och utbud

Jan Eriksson
Kvalitets- och miljöchef

Den årliga kundnöjdhetsundersökningen är en mycket
viktig del av kvalitetsarbetet för EdmoLift. Just nu går
företaget igenom det omfattande materialet och har
redan hittat både plus och minus.

– Där har vi fått lägre betyg i år än förra året och ledtiderna 		
har också blivit något längre och det har delvis att göra med
efterfrågan. Försäljningen ökar och det gör att vi inte har 		
kunnat leverera lika snabbt i år och då sjunker betyget.

– Frågorna går ut till våra återförsäljare över hela världen 		
och ambitionen är att mäta pris, kvalitet, produktutveckling,
kundanpassningar, marknadssupport, svarstider och så 		
vidare, säger Jan Eriksson, kvalitetschef på EdmoLift.

Många attraktiva produkter och hög kvalitet är givetvis viktiga
faktorer bakom försäljningsökningen och därmed finns också en
koppling till längre ledtider. I grunden ett angenämt problem,
men ändå något som ska åtgärdas.

Jan sitter just nu och analyserar svaren från årets undersökning
och han kan konstatera att kvalitet och produktsortimentet är
områden där företaget fortsätter att prestera väldigt bra och där
återförsäljarna även i år ger höga betyg.

– Den här undersökningen är väldigt viktig för oss och så 		
fort vi har analyserat materialet gör vi en handlingsplan där 		
vi engagerar alla delar av företaget för att förbättra bristerna,
säger Jan Eriksson.

Men en undersökning av den här typen syftar inte bara till
att ge svar på vad som är bra utan på att ta reda på vad som
behöver bli bättre. I år ser ledtiderna, det vill säga tiden från att
produkten beställs till dessa att den levereras, ut att vara något
som måste förbättras.

Längre kabel blir standard
För att öka flexibiliteten vid installation av lyftbord
kommer matarkabeln från och med årsskiftet att som
standard vara 3 meter istället för 1,5 meter som den hittills
varit. Denna förändring sker efter önskemål från kunder
och gäller alla EdmoLifts produkter som är utrustade med
elutrustning UC60.
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EdmoLift lanserar ännu stabilare pallyftare
EdmoLift lanserar inom kort ett nytt sortiment av
pallyftare. Ny design gör den nya generationen ännu
stabilare och mer funktionell. En prototyp står redan klar
och i början av 2018 ska produktionen vara igång.
När de nya produkterna presenteras vid årsskiftet så är
det resultatet av ett års intensivt arbete på EdmoLifts
konstruktionsavdelning. Ett uppdrag var att de nya pallyftarna
skulle ha samma viktspann som företagets armlyftar, 750
respektive 1 500 kilo, men i samband med detta ville man också
passa på att ytterligare förbättra grundkonstruktionen.
– På lyftarna med en maxvikt på 1 500 kilo har vi tagit fram 		
en ny design som gör att vi får en ännu stabilare, starkare
och en mer funktionell produkt, säger konstruktionschef 		
Hans Vikström.
Konstruktionen på EdmoLifts pallyftar utgår redan idag
från en väldigt stabil bas, men i takt med att allt fler kunder
framför önskemål om specialanpassningar så har företagets

konstruktörer förbättrat stabiliteten ytterligare.
– Det blir allt vanligare att kunderna vill kunna lyfta och tilta
laster som exempelvis är betydligt högre eller längre än 		
vad som är normalt. Då kommer det här att vara mycket bra
produkter att utgå ifrån när vi sedan ska göra anpassningar.
De helt nykonstruerade pallyftarna kommer att heta TSLN
1503 (lyft- och tiltmodell) respektive TSL 1503 (endast lyft).
I sortimentet kommer också modellerna TSLN 750 och TSL
750 – pallyftar med 750 kilo som maxvikt – att finnas. Dessa
är baserade på dagens pallyftserier men kommer att få en
uppfräschning utseendemässigt.
De nya lyftarna kommer att ersätta dagens sortiment. De
kommer att lanseras vid årsskiftet och vara i produktion i början
av 2018.
– Det är fantastiskt roligt och skönt att knyta ihop säcken i
ett sådant här projekt och kunna se slutresultatet, säger 		
Hans Vikström.
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Flera förbättringar gjorda
på lyftvagnarna i WP-serien

Nu blir EdmoLifts uppskattade lyftvagnar, work positioners,
ännu bättre. Allt från enklare detaljer som bekvämare
handtag till en efterfrågad centralbroms tillkommer när
WP-modellerna uppdateras. Alla förbättringar ska vara
implementerade till årsskiftet.
Sammanlagt omfattar EdmoLifts WP-sortiment trettio
produkter, fördelade på tre serier: commander, industri
och rostfritt. Lyftvagnarna klarar upp till 300 kg och har
marknadens snabbaste lyfthastighet. Men bra kan alltid blir
bättre.
– Det här är ett led i vårt löpande utvecklingsarbete, säger 		
projektledare Tobias Svensson. Vi strävar hela tiden efter att
slipa på produkterna och lyssnar mycket på den feedback vi 		
får från kunderna.
Bland de större förändringarna märks bland annat en
centralbroms som kommer att finnas som standard på alla
större versioner av WP-vagnarna.
– Den gör det möjligt att bromsa båda hjulen med en 		
manöver och den är lätt att både låsa och att lösgöra.

FLER FÖRBÄTTRINGAR:
u En ny typ av framhjul introduceras, vilket innebär att 		
vagnarna nu kommer att rulla både lättare och mjukare.
u Spiralkabel för laddning kommer att vara monterad på
vagnen istället för att som tidigare vara lös. Slut på 		
problemet med att sladdar tappas bort eller glöms.
Finns det ett vägguttag är du redo att ladda!
u Uttag för fjärrkontroll blir nu standard på flera modeller 		
och det kommer att finnas fjärrkontroller med både en och 		
två hastigheter.
u Bättre dekaler och tydligare information gör det enklare för 		
nya användare att komma igång.
u Nya material gör handtagsgreppen bekvämare och mer 		
hållbara.
Förutom de förbättringar som görs i standardversionerna
av lyftvagnarna går det givetvis även i fortsättningen att få
kundanpassningar gjorda på alla produkter i WP-serierna.
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EdmoLift summerar en intensiv och framgångsrik mässhöst

Under perioden september till november har EdmoLift
eller dess dotterbolag funnits med på fyra mässor, utöver
Tyskland även i Ungern, Finland och Spanien.
– Mässformatet har diskuterats flitigt, men att det skulle 		
vara på utdöende tror jag inte alls på, säger EdmoLifts vd 		
Anders Wahlqvist.
Siktet har framförallt varit inställt på mässor för
förpackningsindustrin där man i huvudsak visat upp WPlyfvagnar, pallmagasinet Pallet Buddy och Armlyftar.
Gensvaret har varit mycket positivt.
– Bara under Motekmässan i Stuttgart hade vi ungefär 100 		
leads, konkreta offertförfrågningar, det är väldigt bra, säger 		
Anders Wahlqvist som själv var med i Stuttgart.
Vissa bedömare har förutspått mässornas död mot bakgrund av
att dagens kunder alltmer söker information och gör sina affärer
digitalt. EdmoLifts vd håller inte med.

MÄSSOR DÄR EDMOLIFTS
PRODUKTER KOMMER
ATT VISAS UNDER 2018

Digital informationssökning kompletterar personlig kontakt,
men kan inte ersätta den, anser han.
– Jag tycker att det är väldigt tydligt att det fortfarande 		
finns ett stort behov av att mötas ansikte mot ansikte, och att
kunderna vill ta på produkterna och prova dem.
Anders håller med om att mässorna har gått tillbaka
kraftigt i länder som Sverige, Danmark, Storbritannien och
Nederländerna, men pekar på att utvecklingen i Tyskland
snarast går åt andra hållet.
– Tyskland håller på att utvecklas till ett mässcentrum 		
för hela Europa. Jag tycker också att det är en tydlig trend 		
att tonvikten har förskjutits. De breda arrangemangen som 		
höll på i minst en vecka är nästan borta, medan de nischade
branschmässorna över två-fyra dagar växer. Personligen 		
tycker jag att det är bra. En fokuserad mässa över tre dagar 		
är nog det optimala.

EDMOLIFT HEBETECHNIK GMBH
EMPACK: 24-25 januari, Tyskland
LOGIMAT: 13-15 mars, Tyskland
FACHPACK: 25-27 september, Tyskland
SCHMALZ S.A
FIMMA: 6-9 februari, Spanien
HISPACK: 8-11 maj, Spanien
BIEMH: 28 maj-1 juni, Spanien
EMPACK MADRID: 14-15 november, Spanien

ROLTEX OY
LOGISTIIKKA: 12-13 september, Finland
JMC JIN MYUNG CO.,LTD
SIMTOS: 3-7 april, Sydkorea
KOREA MAT: 17-20 april, Sydkorea
KOMAF: 11-14 september, Sydkorea
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Peter Englund ny produktionschef
Peter Englund är ny produktionschef på EdmoLift.
Sedan den 1 september är han ytterst ansvarig för all
tillverkning i företaget.
– Det låter stort, och det är det väl också, men det handlar 		
inte bara om mig utan det är verkligen ett team work.
Den första tiden har för Peters del handlar om att sätta sig in i
verksamheten och att se till så att allt fungerar.

Peter Englund har en bakgrund som fritidspedagog, men efter
att ha skolat om sig till ekonomiingenjör har han arbetat i
många år inom industrin, först på hissföretaget Cibes Lift och
nu senast som produktionschef på Munters Europe AB.

VAD LOCKADE MED EDMOLIFT?
– Det kändes som ett lagom stort företag, och framförallt som
ett företag med en mycket stark vilja att fortsätta utvecklas.

– Leveranser och leveransprecision är ju det allra viktigaste,
men nu har vi börjat blicka framåt.
Målet är att förbättra och effektivisera produktionen på
EdmoLift. Att hela tiden ompröva sitt arbetssätt och försöka
hitta enklare och smartare sätt att tillverka företagets
produkter ska vara ett ständigt pågående arbete. Nu kliver
Peter Englund in i det arbetet på allvar, men han betonar
att han inte sitter på alla lösningar själv. En mycket viktig
del av effektiviseringsarbetet är att ta vara på de idéer och
erfarenheter som finns hos personalen.

FAKTA: PETER ENGLUND
ÅLDER:

48

GÖR:

Produktionschef på EdmoLift
sedan den 1 september 2017

FAMILJ: Särbo och utflugen son
BOR:

Forsbacka och Härnösand

FRITID:

Gillar att träna, framförallt att cykla
och att åka längdskidor

– Min huvuduppgift är att underlätta för dem som monterar.
Montörerna och säljarna är kärnan i företaget, vi övriga är
ett stöd som ska se till att arbetet flyter så smidigt som 		
möjligt.

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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Ny på jobbet
Andreas Modig - konstruktör
VAD HAR DU FÖR ARBETSUPPGIFTER?
Jag gör kundanpassade lösningar för våra lyftbord. Oftast
handlar det om att kunden vill ha andra mått på bordsskivan
än våra standardmått, men det kan också vara så att kunden
vill ha räcken, grindar eller andra tillbehör till lyftbordet. Oftast
kommer kundens fråga eller önskemål via en säljare och så gör
vi på konstruktionsavdelningen en orderskiss som kunden får
titta på och godkänna. Mer och mer av försäljningen utgörs ju av
anpassade produkter så det blir en allt viktigare del.

HUR TRIVS DU PÅ EDMOLIFT?
Väldigt bra. Det är ett bra företag och roliga arbetsuppgifter. Att
jag sedan kan jobba på hemmaplan är givetvis en bonus.

VAD HAR DU GJORT TIDIGARE?
Jag kommer närmast från Saferoad Birsta som framförallt
arbetar med väg- och broräcken. Jag har haft liknande
arbetsuppgifter där och blev headhuntad till EdmoLift kan man
säga.

VAD ÄR DET ROLIGASTE?
Det är kul att konstruera och framförallt när man får klura lite.
Problemlösning är definitivt en del av jobbet och det gillar jag.

VAD GÖR DU NÄR DU INTE ARBETAR?
Jag har två små barn så fritiden handlar mycket om dem, men
får jag tid över så styrketränar jag gärna.

EdmoLifts öppet tider under jul & nyår
22 december - 07.30 - 15.00
27 - 29 december - stängt
1 januari - stängt
Vill du ha koll på det senaste inom lyftbordsbranschen?
Anmäl dig själv eller en kollega till vårt nyhetsbrev på www.edmolift.se/nyhetsbrev

