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Några ord från VD:n

Nu går året mot sitt slut …
Nu börjar vi summera året 2011 och ser detta som ett oerhört bra år.
Vår tillväxt ser mycket positiv ut, vilket bland annat beror på att våra
innovativa ergonomiska lösningar med vår världspatenterade Armlyft
som skördar stora säljframgångar inom den europeiska industrin. I
tillverkningsindustrin kan vi se en mycket snabbt växande trend för
truckfria miljöer.
Trenden har resulterat i att man använder “turtåg” istället för gaffeltruckar och åkstaplare, inom dessa industrier ser vi Armlyften som
en solklar vinnare. En anledning är att Armlyften har världens lägsta
avstånd mellan golv och bordsskiva i nedkört läge, jämfört med
liknande produkter som har dubbelfunktioner för lyft och tilt. Det gör
Armlyften till en suverän produkt när det kommer till dockningskoncept.
(Läs mer i separat artikel)
Vi vill fortsätta att ha en positiv dialog till Er våra affärspartners och kunder.
Vår tillväxt bygger på engagemang. Vi strävar alltid efter att kunden

ska ta sitt köpbeslut hos oss baserat på kundvärde, produktutbud och
leveranssäkerhet.
Arbetar vi rätt tillsammans så arbetar vi för gemensam tillväxt!
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!
PS Glöm inte bort att vi snart kommer med en ny prislista, passa på och
handla innan prishöjningen!

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

Nya trender
– Armlyften gör succé inom tysk tillverkningsindustri
Truckfria miljöer
Inom tillverkningsindustrin kan vi se en snabbt växande trend med
truckfria miljöer. Istället för truckar och åkstaplare använder man sig av
“turtåg”. Ett turtåg drar lasten efter sig på vagnar som sedan lossas vid olika
dockningsstationer i produktionen. Armlyften har en extremt låg lägsta
nivå med en unik lyft- och tilt funktion vilket har gjort den mycket populär
inom dessa industrier. Efter lossning från tåget går det att rulla behållarna
direkt på Armlyften för att sedan lyfta till optimal höjd och vinkel, utan att
behöva göra onödiga lyft eller justeringar.

Sedan 2008 har EdmoLift sålt över 1000 Armlyftar enbart i
Tyskland, varav hälften till tillverkningsindustrin. Ett tydligt
exempel är vår senaste order på 115 enheter som börjar levereras
efter årsskiftet. Vi tror på en fortsatt stor efterfrågan och har
en målsättning att sälja ytterligare 500 Armlyftar till den Tyska
marknaden under 2012.

Detta skapar ett bättre flöde genom hela produktionskedjan och ger stora
tidsvinster, operatören får en ergonomisk arbetsmiljö, ett behagligare
arbetstempo och kan fokusera ett effektivt sätt.

Fakta och fördelar med en Armlyft
Armlyften har världens lägsta avstånd mellan golv och plattform
i nedfällt läge bland produkter med dubbelfunktionerna lyft och tilt.
Tydligast blir det när lastkapaciteten överskrider 1500 kg.
Armlyften är mycket kompakt och behöver inte mer utrymme än
behållaren den ska lyfta och tilta.

Turtåg

Armlyften har fritt benutrymme vilket skapar en överlägsen
åtkomlighet föroperatören som kommer mycket nära lasten.
Armlyften ger en optimal ergonomi, operatören kan arbeta i det
ergonomiska fönstret.
Armlyften har en helt steglös och fri rörelse till önskad position.
Armlyften är en unik produkt, det finns ingen annan produkt i hela
välden som erbjuder dess funktion.
Armlyftens funktion är världspatenterad och går bara att hitta hos
EdmoLift
Läs mer om armlyften på http://www.edmolift.se

Armlyft
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EdmoLift Hebetechnik GmbH
– årets distributör 2010/2011
ER

ÖPPETTID

I år tilldelas utmärkelsen som årets distributör till vårt Tyska
dotterbolag och återförsäljare EdmoLift Hebetechnik GmbH.
EdmoLift GmbH får utmärkelsen för en enastående prestation
med fortsatt tillväxt och för att de inte låtit sig påverkas av
den globala finanskrisen, trotts ett mycket tufft år! Med ett
hårt och målinriktat arbete har EdmoLift GmbH utökat sitt
produktutbud för att nå nya marknader och nischer, framförallt
inom tillverkningsindustrin där Armlyftsprogrammet har gjort
det möjligt att lyfta deras försäljning till en helt ny nivå.

Under jul och nyår har EdmoLift
stängt följande dagar:
23/12 (fredag)
26/12 (måndag)
30/12 (fredag)
5/1 (torsdag)

Ett stort tack till alla på EdmoLift GmbH, vi ser fram emot ett
fortsatt gott samarbete och nya spännande projekt.

växeln stänger kl. 12.00
Stängt
växeln stänger kl. 12.00
växeln stänger kl. 12.00

Ronny Månsson, VD på EdmoLift GmbH
visar upp plaketten.

Optimering av produktionsprocessen
EdmoLift har under de senaste åren arbetat med en batchstyrd produktion för att minimera ställtiderna
och få skalfördelar vid de olika produktionsgrupperna i vår tillverkning. Produktionsprocessen har
medfört stora volymer i PIA och därmed bundit mycket kapital. Vad gäller standardprodukter har vi
exempelvis producerat fem stycken enheter istället för en som vi haft kundorder på.
Efter vår investering i en pulvermålerianläggning för snart ett år sedan har vi nu hela förädlingsprocessen
under eget tak och vi kan därför på ett enklare sätt få en överblick över vår produktion och jobba
med rätt saker i rätt tid. Vi har därför valt att lämna batch produktionsstrategin och gått över till en
förenklad variant av kundorderstyrning för att förbättra våra ledtider, minska PIA och därmed även vår
kapitalbindning.

Michael Andersson
Produktionschef på EdmoLift AB

Laserskärning

Bockning

Vår nya produktionsprocess bygger på att vår första produktionsgrupp, laserskärning är att betrakta
som en egen ”cell”. Bockning startar inte förens ordern är material klar. Därefter bockas och plockas
varje order för sig på en egen pall till nästa produktionsgrupp, svetsning. På så sätt minimerar vi snabbt
och enkelt om det finns några struktur- eller saldofel i någon produkt. Vid svetsningsgruppen kan man
direkt börja bearbeta materialet då det är materialklarerat från bockningen och våra svetsares plockoch ställtider försvinner. Med hjälp av detta har vi minskat vårt PIA och frigjort yta för pallplatser vilket
ger en bättre visualisering över vad som finns att göra här och nu, vid respektive station
Vår personal på dessa två produktionsgrupper roterar varje vecka för att få ännu större förståelse,
produktkännedom och inblick i vår process.
Efter att en order är färdigsvetsad transporteras pallen vidare till vår pulverlackering och allt målas
därefter i den ordning det kommer in. När materialet sedan är målat så kan vår lyftbordsmontering
direkt ta över och påbörja slutmonteringen.

Svetsning

Pulverlackering

Montering

Vår nya produktionsprocess infördes på prov under vecka 38 och vi valde efter några veckor att gå
vidare med den fullt ut. Vi ser redan idag en klar förbättring genom att våra ledtider på standard
produkter har minskat från 20 till 15 arbetsdagar samtidigt som vi har minskat PIA radikalt. Vi kommer
att fortsätta arbeta fokuserat och målmedvetet med detta då vårt mål ligger på 10 dagars ledtid för en
standardprodukt.
Vårt materialvarulager har vi lyckats minska tack vare bättre partneravtal och service från våra leverantörer.
Vi jobbar även med Kanban mot våra viktigaste partners på komponentnivå. Saldosäkerheten har ökat
avsevärt då vi har mindre saker på hyllan vilket leder till att de löpande inventeringarna blir mindre
tidskrävande.
Vi ser med spänning och entusiasm fram emot den fortsatta utvecklingen av detta arbete och följer det
dagligen. Vårt mål är naturligtvis att öka vår konkurrenskraft på marknaden samtidigt som vi ska få en
mer ”lean orienterad” produktion och på så sätt få fler och nöjdare kunder tack vara kortare ledtid och
optimal leveranssäkerhet.
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Nästa generations mobila
arbetsplattformar är äntligen här
– AIR designad för dig och din omgivning
EdmoLift har nästan 50 års erfarenhet av design, utveckling och tillverkning av
avancerade lyftlösningar. Redan 1964 gjorde vi vårt första lyftbord och 1976
vår första mobila arbetsplattform, nu är nästa generations plattformar här, AIR
Access Innovations Range som lyfter oss till nya höjder. AIR är en kompakt mobil
arbetsplattform i modern design som är designad för att användas i publika miljöer
som t.ex. köpcentrum, sjukhus, kontor eller hotell.
Många liknande produkter på marknaden är ofta designad för byggarbetsplatser
och kan uppfattas klumpiga eller fula, men AIR är inte klumpig, ful eller besvärlig att
flytta. Hela arbetsplattformen styrs med en joystick och har intuitiv styrning vilket
gör den väldigt enkel att förstå och manövrera för operatören.

Det som gör AIR så fantastisk är inte bara den kompakta storleken,
enkelheten och designen.
Operatören når arbetshöjder upp till 5 meter.
Säker, stabil och mycket användarvänlig, hela arbetsplatsen kommer snabbt
känna sig bekväm med arbetsplattformen.
Tyst i drift, stilrent designad och stör inte sin omgivning.
Svängbara hjul med spärrar som inte gör märken eller skadar golvet.
Ultrakompakt design, arbetsplattformen lämpar sig väldigt väl för trånga
utrymmen.
Svängbar grind som automatiskt stänger när operatören kliver av eller på
plattformen.
Lättanvänd kontrollpanel.
Låg egenvikt vilket gör arbetsplattformen enkel att flytta.
AIR är väldigt kompakt, enkel att manövrera och har inte några problem att ta sig
igenom en vanlig dörröppning.
Det finns hundratals arbetsområden där AIR är den idealiska produkten att använda,
från byte av glödlampor på ett kontor till storstädning av sjukhus, eller dekoration i
entrén på ett varuhus.
AIR finns tillgänglig i två olika modeller, MA har självgående drift och manövreras med en
joystick i korgen och PA förflyttas manuellt.
Läs mer om AIR på http://www.edmolift.se/support/manualer-och-kataloger

Vill du ha koll på det senaste inom lyftbordsbranschen?

Anmäl dig själv eller en kollega till vårt nyhetsbrev på www.edmolift.se/nyhetsbrev

