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Några ord från VD:n

4500 beslut

EdmoLift fick 4500 beställningar förra året vilket innebär att 4500
beslutsfattare valde att använda EdmoLift AB. Vi vet att många
av er har ett val och vi är därför glada för varje enskilt beslut till
vår fördel. Men naturligtvis är vi inte nöjda med bara det utan
antalet beslut borde öka markant och vi kommer att visa att vi
förtjänar det.
P150 – vår dörr till framtiden
Vår strategi har alltid varit att återinvestera i våra
produkter och produktionsmetoder för att föra
företaget framåt. Med facit på de tidigare investeringarna kan man konstatera att det varit en
absolut förutsättning för vår fortlevnad samt att
de möjliggjort omfattande produktion i Västernorrland samt betydande produktion hos en rad
underleverantörer i regionen.
Nyinvesteringens syfte
Syftet med investeringen är att öka EdmoLifts
produktionskapacitet och flexibilitet i tillverkningen och skapa
möjligheter för oss att växa och leda utvecklingen i hisskoncept baserade på saxlyftbord.
Lågfartshissdirektiven inom EU håller på att omarbetas, detta
öppnar nya stora affärsmöjligheter för EdmoLift, i en för oss till stora
delar ny nisch. En hisslösning baserad på ett saxlyftbord monterat

på plats kostar i förhållande till en konventionell hisslösning avsevärt
mindre.
Investeringen i projekt P150 inkluderar en expansion av våra
produktions lokaler med 700 m² samt ett skärmtak om 400 m² och
en pulverlacks anläggning med slungrensning och tvättmoduler
integrerade. Syftet med vår investering i projekt P150 är att öka
EdmoLifts produktionskapaciteten, korta ledtider öka flexibiliteten
samt utveckla EdmoLift till att bli en komplett legoleverantör för
laserskärning, bockning, svetsning samt ytbehandling. Investeringen
är en förutsättning för att säkerställa vår fortsatta utveckling med
Härnösand som bas för utveckling och tillverkning.
Vi tror på er våra partners, på EdmoLift och vår region!
Avslutningsvis vill jag önska er en
riktig härlig och avkopplande
midsommar och semester.

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

Dans kring midsommarstången

Vår produktionsavdelning håller stängt veckorna 28, 29 och
30, men vi har lagt upp ett sommarlager med våra mest sålda
lyftbord som vi givetvis kan leverera under denna period. Vår
marknadsavdelning håller naturligtvis öppet hela sommaren för
att erbjuda bästa service.
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Nya produkter

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

PROD

UKT

NYHE
Pallmagasin
TER
EdmoLift pallmagasin bygger på beprövade komponenter ingående i
produktionen av våra lyftbord. Magasinet betjänar upp till 25 pallar och kan
enkelt ställas om till hantering av två olika pallbredder, 800 eller 1000mm. Operatören
väljer om han vill lämna eller ta ut 1, 2, 3, 4 eller 5 pallar. Pallmagasinet skapar en
effektiv och säker tompallshantering med god ordning och en ergonomisk arbetsmiljö
eftersom man hela tiden arbetar på golvnivå.

Ny vertikal trippelsax
Under hösten kommer vi att lansera TLT 1500, en ny vertikal trippelsax.
Specifikationer TLT 1500
Plattformens storlek

1300x800 mm

Lägsta höjd

500 mm

Lyftrörelse

2400 mm

Lyfttid

60 s

Maxlast

1500 kg

Pallmagasin PM 15-5

NYHETSBREV
Nummer 2 Juni 2010

Nytt på webben
Tyska och Franska flyttar till egna domäner
För att göra det lättare för våra kunder och
återförsäljare har vi sedan förra nyhetsbrevet påbörjat ett
omstruktureringsarbete av webbsidan. De stora ändringarna är att det tyska materialet har flyttat till vår tyska
domän www.edmilift.de och underhålls numera av vårt
tyska bolag EdmoLift GmbH.
Inom kort kommer även den franska delen att flytta till
domänen www.edmoliftsolutions.com och hanteras av
EdmoLift Solutions SPRL i Belgien.

HJÄLP oss frigöra plats!
Vi behöver allt tillgängligt utrymme i våra lokaler inför projekt P150, hjälp oss
därför att tömma vårt lager. Se bifogat, vår senaste lagerlista. Vi har även ett
antal begagnade och demoanvända bord, nedan är en lista på dessa.
Kontakta oss för special priser på dessa produkter!
ALT 1500
ART 1500
ART 750
CL 1000

CR 500
MS 400B
TCL 1000
TCL 1000GB

TLD 2000
TUB 600
TUL 1000
WP 60

WP 65
WP 102
WP 105
WP 155

WP 205
WP Express

Case Studies – lyftbord i användning
Sedan några veckor tillbaka har en ny del på webben
växt fram, den ska hjälpa Er, våra underbara återförsäljare att lättare sälja våra produkter. Vi har börjat integrera
korta “Case studies” där lösningarna beskrivs med bilder
och text. Dessa Case finns tillgängliga i huvudmenyn,
under respektive produktgrupp samt under den produkt
som användes i lösningen.

Hjälp oss att utveckla vår webbsida och vinn en digitalkamera!

När ni ska sälja ett lyftbord, kolla alltid på webbsidan
om ni hittar en liknande lösning vilket kan underlätta
ditt försäljningsarbete avsevärt. I separat artikel utlyser vi
därför en tävling där du kan vinna en digitalkamera om du
skickar in dina Case till oss.

Vi föredrar att få bilderna levererade till oss i originalstorlek som JPG dock max
2mb/st. Vinnaren bestäms av vår marknadsavdelning den 15 september.

EdmoLift utlyser härmed en tävling till alla våra läsare,
skicka in foton på våra produkter i användning och skriv en kort beskrivning
till dessa. Efter granskning kommer allt material att publiceras på vår webbsida under Case Studies. Priset för bästa bidrag är en digital systemkamera,
CANON EOS 1000D med väska och ett 4GB minneskort. (Värde ca 4000 kr)

Maila in ditt bidrag till info@edmolift.se
Exempel på Case Studies: http://www.edmolift.se/caseStudies.aspx

Det finns inga begränsningar – det är så EdmoLift alltid ser på
användningsområdet och tillförlitligheten av våra produkter!
Vad som är så spännande är att Disneyworld i Paris har förstått budskapet och har valt ett Lyftbord från EdmoLift för att lyfta Musse
och Långben under sina shower. Disneyworld Paris har ca 10 miljoner besökare varje år och vi är numera en del av skådespeleriet.
Lyftbordet som är installerat i parken är ett TMD 1500 som försäkrar
att Disney figurerna kan lyftas och sänkas på ett säkert sätt när de
gör sina uppträdanden i sitt dagliga arbete.
Installationen innehåller avtagbara skyddsräcken med grind som
försäkrar att det är säkert när bordet används. Lyftbordet är lackerat i gul RAL 1018 och är utrustat med skyddsnät samt specialgjorda draperier med tryck som rullas ut med hjälp av bordets
rörelse. Självbärande bottenram, tippskydd, durkplåt i aluminium,
inspektionslucka i bordsskivan och lyftöglor gör installationen
komplett. Allt drivs av ett H8 hydraulaggregat med 2 hastighetslägen, frekvensomvandlare och IP65 klassificerade elektriska
komponenter.
Det känns roligt att kunna säga att EdmoLift numera är en del av
Walt Disneys underbara värld!

Disneyland
PA RI S
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Utbytesprogram EdmoLift och Safetech
2007 startade EdmoLift och Safetech från Australien ett utbytesprogram för unga ingenjörer. Syftet med utbytet är att ge ingenjörerna
en extraordinär möjlighet till personlig utveckling samt nya perspektiv med att arbeta i en ny miljö i en annan del av världen med olika
sätt att producera och med olika resurser tillgängliga. 2007 åkte ingenjören Rickard Järnankar från EdmoLift till Australien och nu har
vi det stora nöjet att ha Adrian Densley, en ung ambitiös ingenjör från Safetech hos oss på EdmoLift.
Vad har du för arbetsuppgifter på edmolift?
Min nuvarande uppgift är att utveckla ett verktyg som
genererar tillbehör för lyftbord t.ex. grindar och skyddsräcken.
Vad tror du att du kan tillföra verksamheten?
Jag tror att min infallsvinkel mot olika konstruktioner
skapar ett funktionellt och innovativt resultat samtidigt
som jag får ut så mycket som möjligt av resurserna som
är tillgängliga.

Adrian Densley, 27år
Ingenjör på Safetech i
Australien

Vad hoppas du få ut av din tid på edmolift?
För mig är det en otrolig upplevelse att arbeta i ett annat
land där jag även får uppleva saker som inte vore möjligt
i mitt vanliga liv i Australien som t.ex. att bo i en stad där
det finns snö på vintern.
Med EdmoLifts resurser exponeras jag för tillverkningsprocessen på ett sätt som inte är möjligt på Safetech och
jag hoppas att jag kan överföra mina nya kunskaper till
mitt arbete i Australien.
Hur länge ska du stanna på edmolift?
Jag kommer att stanna hos EdmoLift i 7 månader, mellan
mars och oktober.

Vad ser du för skillnader mellan EdmoLift och Safetech?
Från en ingenjörs perspektiv ger resurserna som EdmoLift
har vid sina fingertoppar mig en möjlighet att anta en annan
designfilosofi. Safetech’s sortiment omfattar lyftbord samt ett
mer varierat utbud som t.ex. paketeringsutrustning för gods,
varuhissar och lyftkranar för arbetsstationer.
Vad tycker du om edmolift som företag?
EdmoLift blickar in i framtiden med öppna ögon och arbetar
konstant med att föra utvecklingen framåt. Detta framgår av
deras nuvarande expansionsplaner och även sättet att ta till
sig ny tillverkningsteknik som robotsvetsning, laserskärning
och bockning. Företaget letar ständigt efter förbättringar
vilket passar mig perfekt efter som det är samma filosofi jag
arbetar efter, alltid ligga i front och fortsätta sträva framåt efter
nya möjligheter.
Vad är det bästa med edmolift?
EdmoLift har riktigt bra resurser och en jättebra arbetsmiljö,
inte helt olik den jag har hemma. Det är även roligt att få
arbeta med Rickard igen då jag även arbetade med honom
när han var i Australien.
Vad tycker du om Sverige?
Sverige har varit underbart än så länge och är inte helt olikt
Australien förutom klimatet. Det här är även första gången jag
bor på en plats där det finns snö, vilket är en trevlig
erfarenhet.
Vad gör du när du inte arbetar?
Jag älskar att ta en cykeltur med min mountain bike, träffa nya
människor och uppleva de lokala sederna.

Fakta EdmoLift:
EdmoLift är en av Europas största
tillverkare och leverantörer av
saxlyftbord, pallhanteringsprodukter och hjälpmedel för
manuell hantering. EdmoLift AB
arbetar i moderna kundanpassade
lokaler som rymmer tillverknings-,
försäljnings- och serviceavdelningar tillsammans med omfattande
lagerutrymmen. EdmoLift har
kontor i Sverige, Tyskland, Belgien
och Storbritanien.
Etablerat: 1964
Huvudkontor: Härnösand, Sverige
Anställda: 50

Fakta Safetech:
Safetech Pty Ltd är Australiens
ledande tillverkare, innovatör
och konstruktör av saxlyftbord,
sträckfilm, lyftvagnar, paketeringsutrustning, varuhissar, arbetskranar, pallhanteringsutrustning
och många andra materialhanterings produkter. Safetech har
tillverkning i Australien och
licensierade partners i USA,
Storbritannien och Japan.
Etablerat: 1985
Huvudkontor: Victoria, Australien
Anställda: 50

