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Några ord från VD:n
Den svenska sommaren är kort. Den smyger
igång i maj och exploderar i juni. Sommaren
har mycket att hinna med innan septembernätterna blir kallare och all växtlighet avstannar.
Vid midsommar är den svenska sommaren ljusgrön, klorofyllstinn och nätterna som mest ljusa.
I norra Sverige går solen aldrig ned.
Svenskarna är inte opåverkade av naturens rytm.
Vid midsommar inleder många sin fem veckor
långa semester och även de har bråttom att
komma igång. Midsommarafton ska firas på
landet – så är det bara – och dagen före töms
städerna på folk, allting stänger och gatorna
ligger plötsligt spöklikt öde.

Sommarlager
Vi har byggt upp ett brett sortiment av
lagerbord inför sommarperioden som
kommer att finnas tillgängligt med
24 h service – dra nytta av det och öka er
försäljning!
Avslutningsvis vill jag önska er riktig härlig
och avkopplande sommar och semester.

Anders Wahlqvist
anders.wahlqvist@edmolift.se

På de stora vägarna – å andra sidan – ringlar sig
köerna milslånga och vid slutmålet väntar släkt,
vänner och grönskimrande björkar.

HisPack 2009
EdmoLifts partner i Spanien
Schmalz, ställde ut på Hispack 09
i Barcelona. Mässan arrangerades
under 4 dagar i maj och blev
välbesökt. Ca 700 utställare hade att
ta emot 53 000 besökare under de 5
dagar mässan varade.
VD José Antonio Ramos var nöjd
med mässan. 130 konkreta förfrågningar får anses vara mycket
bra i den rådande svåra ekonomiska
situationen. Förpackningsindustrin
är en bra nisch för våra WP vagnar
och det kom in många förfrågningar
på dessa produkter.

EdmoLift kommer att hålla semesterstängt i
sin produktion under veckorna 28, 29 och 30.
Vår försäljningsavdelning och service-avdelning
kommer att vara bemannad hela sommaren för
att kunna ge er absolut bästa service.
Dans kring midsommarstången

Produktnyhet:

C-serien har utökats med lågbyggda lyftbord.
Färdig för leverans inom 24 timmar!
CUB 1000 är en ny produkt i vårt enkla lågprisprogram. Bordet är i lågbyggt utförande
och har en U-formad bordsskiva för pallhantering med pallvagn.
CCB 1000, B är nya produkter i vårt lågprisprogram med C-program. Borden är i
lågbyggt utförande och har en hel bordsskiva.
Produktdata

CUB 1000

CCB 1000

CCB 1000B

Bordsskiva:

1450x1085 mm

1500x800 mm

1500x1000 mm

Inv.bredd:

585 mm

Max last:

1000 kg

1000 kg

1000 kg

Lyftrörelse:

720 mm

720 mm

720 mm

Lägsta höjd:

80 mm

80 mm

80 mm

Motor:

0,75 kW

0,75 kW

0,75 kW

Vill du veta det senaste inom lyftbordsbranschen?
Anmäl dig till vårat nyhetsbrev på www.edmolift.com
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Berättelsen om Torbjörn
Edmo & EdmoLift Del 1

Ett ögonblick

EdmoLift’s grundare Torbjörn Edmo växte upp i Ramsele i slutet
på 30- talet i en stor familj. Skolarbetet var aldrig riktigt intressant
under ungdoms-åren vilket gjorde att intresset för att jobba på faderns
tegelbruk tog överhand. Där jobbade han framförallt tillsammans med en av sina bröder. Var det bra väder
så skulle man slå tegel, regnade det så var man ledig. Dagarna i ledighet blev inte många, maskinerna man
använde sig av var slitna och undermåliga så det blev många timmar med reparationer av dessa. På vintern
var det tid för avverkning i skogen och arbetet var tungt vilket ledde till att man byggde sig två anpassade
skogsmaskiner som skulle ta sig fram i den tuffa terrängen.
Torbjörn kom i efterhand på att några år i skolbänken kanske inte var så hårt istället för det
tunga arbetet och han sökte sig därför till Hola Fokhögskola. Det hann bli 1 års studier innan värnplikten kom in och avbröt. Direkt efter tjänstgöringen på Svea ingenjörsregemente i Stockholm
sökte sig Torbjörn till Tekniska skolan i Sundsvall. Det tidigare ointresset för skola och studier
under ungdomsåren gjorde att det första året var väldigt tufft för Torbjörn att hänga med i studie
takten, han offrade allt och hade bestämt sig för att ta sig igenom den 2½ år långa utbildningen. Målet nåddes och det blev en ingenjörsexamen. Torbjörn fick jobb i Örnsköldsvik hos Ari
Maskinfabrik, där han ritade olika maskiner och anläggningar. Tiden där blev inte lång, bara efter något halvår
så fick Torbjörn jobb hos Holmen Mekaniska i Härnösand. Ett jobb som bestod av ritningsjobb på en del
maskiner och anläggningar, Torbjörn var direkt behjälplig verkstads-chefen. Verkstaden bestod av ett 30-tal
anställda och man hade en hel del jobb åt försvaret, bl. a. med olika kupoler till bunkrar.
Hos Holmen Mekaniska kom Torbjörn i kontakt med olika lyfthjälpmedel, bl.a. Hydrauliska
domkrafter, Torbjörn var däremot mer intresserad av hydrauliken och började fundera på egna lösningar
för lyfthjälpmedel där den tekniken kunde användas. Holmen’s produkter såldes under den här tiden av ett
företag vid namn Nordiska Vakuum. Den kom efter något år med en förfrågan på ett lyftbord, Torbjörn
började rita och lämnade ett offertförslag. Det blev affär och man tillverkade sedan 4-5st lyftbord. Det var
första gången lyftbord korsade Torbjörns livsstig...
Fortsättning följer.

Snart tillverkas Lyftbord
nummer 100 000
Vi närmar oss med stormsteg
produktionen av det 100 000 tusende
lyftbordet. Det kommer vi naturligtvis göra en händelse av och göra till
ett jubileum.
Jubilaren själv kommer att vara
extra fint utsmyckad. Var därför
flitiga med era orderblock så kanske
det är just ni som får glädjen att köpa
eller sälja det här mycket speciella
jubileumsbordet.

Monika Norell

inköpsansvarig på EdmoLift.
Vad gör du på jobbet? Just nu
så ser vi över våra inköpsavtal och
materialflöden för att ge våra
leverantörer säkrare prognoser och
att få bättre lageromsättning på våra
inköpskomponenter.
Vad gör du på fritiden? Bor i
hus så det saknas sällan fritidssyssel
sättningar. Men umgås gärna med
familj och goda vänner.
Vad gjorde du innan du kom till
EdmoLift? Jag har tidigare jobbat
som materialplanerare i 20 år på ett
företag som tillverkar elsystem till
fordonsindustrin.
Vad är det roligaste med ditt
jobb? Att det är så varierande och
det är nya utmaningar varje dag.
Och den goda stämningen vi har på
företaget.
Ålder: 45 år
År hos EdmoLift: 5 år
Familj: Maken Torbjörn, sonen
Marcus och dottern Diana.
Bor: I Noraström, Höga Kustens
pärla.
Fritidsintressen: Renoverar och
ådringsmålar gamla möbler. Läser
ofta böcker, helst deckare.

