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Några ord från VD:n

DYSTERT ÅR FÖR VÄRLDSEKONOMIN
– MEN REKORDÅR FÖR EDMOLIFT

2015 var ett uselt år för världsekonomin. Bara 2009, med den globala finanskraschen,
har varit sämre i modern tid. För EdmoLift var dock 2015 ett rekordår, då vi ökade vår
omsättning med en tillväxt om 8 procent.
Vårt resultat gör oss både glada och stolta och har i mångt och mycket sin grund i ett starkt
lagarbete och en kontinuitet i vårt sätt att arbeta.
Men även annat har bidragit:
• Vi tog under förra året hem vår standardmontering som vi tidigare haft
outsourcad. Det har både inneburit ökad kapacitet, flexibilitet och gjort att
vi fått nya och kompetenta medarbetare.
• Vi har etablerat två nya återförsäljare på exportsidan.
• Vi har inlett nya strategiska och spännande partnerskap på
marknads- och produktsidan.
• Vi har dessutom utvecklat två nya vertikala dubbelsaxlyftbord - TBD 2000
och TAD 2000.
Det finns ytterligare exempel på positiva och betydelsefulla händelser och förändringar,
men jag stannar här.
Sammantaget är vi rustade och motiverade för att uppleva nya rekordår och vi fortsätter det
målmedvetna och noggranna arbete som tagit oss hit.
EdmoLift står för både trygghet, nytänkande, hög kvalitet och ständig utveckling.
Vi har varit trogen vårt originalkoncept men byggt vidare på det för att alltid kunna motsvara
våra kunders nya och kommande behov.
I en tid då lyftbordsbranschen i Europa genomgått ett stålbad och antalet tillverkare
blivit allt färre, köpts upp eller dukat under för en ökad import från Kina, har vi ökat våra
marknadsandelar och gjort det med samma huvudägare som vi haft sedan företaget bildades
1964.
EdmoLift står idag starkare än någonsin och kommer att stärka vår ställning ytterligare under
2016. Lyftbord Made in Sweden – Made in Härnösand, Höga Kusten – klingar framgång långt
utanför Sveriges gränser.
Tack, alla som bidragit till ett starkare EdmoLift!
Anders Wahlqvist
VD EdmoLift AB
anders.wahlqvist@edmolift.se

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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NYA GENERATIONENS WP-LYFTVAGNAR
BÅDE SNABBARE OCH STARKARE
I ett samarbete med det danska, privatägda företaget Hovmand A/S erbjuder EdmoLift en helt ny generation av produkter
inom segmentet Work Positioners. Work Positioners är kompakta och lättmanövrerade lyftvagnar som underlättar lyft
och godstransporter inom de flesta branscher.

Den nya WP-serien är både kraftfullare och har snabbare
lyfthastigheter än de gamla modellerna.

Samarbetet med Hovmand, som inleddes hösten 2014, är
dynamiskt.

– Vårt nya program är både starkare och bredare vilket ger
oss stor potential att fortsätta växa inom detta segment, säger
Erik Svanberg, chef för B2B-gruppen på EdmoLift.
De nya WP-lyftarna är mer lättmanövrerade än tidigare och
ger en mycket god ergonomi för användaren. Maxvikten på
lasten som kan manövreras har dessutom höjts från 250 kg
till 300 kg.

– Vi är båda privatägda bolag, Hovmand har ett unikt
sortiment och vi har en stark marknadsposition med
upptrampade säljkanaler och återförsäljare i många länder.
Båda är dessutom marknadsledande inom olika segment och
tillsammans är vi oerhört kundinriktade och ser hela tiden till
att ta fram lösningar som svarar upp till de behov som finns
och hela tiden förändras, säger Erik Svanberg.
De nya WP-lyftarna har en lyfthastighet som är den snabbaste
på marknaden: upp till 270 mm i sekunden.
Unikt för den här typen av produkter är även deras lastcentrum
på 400 mm.

– Användningsområdet är väldigt varierat men allt från
kontor, storkök och industrier använder sig av den här typen
av lyftvagnar.
Den nya WP-serien är lanserad på vår svenska och engelska
webbsida, inom några veckor kommer den även att lanseras
på våra övriga webbsidor.
– Redan nu har vi ett flertal nya demonstrationsfilmer utlagda
på vår webbsida där man kan se WP-lyftarnas olika verktyg
i funktion och exempel på hur de kan användas, säger
Hans Skoog, designer och webbutvecklare på EdmoLift.

En annan stor fördel är att flera av modellerna kan flatpackas
som ett IKEA-paket.
– Att kunna skicka platta paket till exempelvis USA och
Australien är någonting som både vi och kunderna uppskattar.
Vi får in många fler produkter i varje container jämfört med
tidigare vilket är mer klimatsmart och kostnadseffektivare,
säger Erik Svanberg.
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TVÅ NYA LYFTBORD BREDDAR
STANDARDSORTIMENTET

HÖGRE KAPACITET PÅ
MÅLERIET
Innan årsskiftet tog EdmoLift beslutet att inför
tvåskift på sitt måleri vilket har gett en rad olika
fördelar.

Två nya vertikala dubbelsaxar – TBD 2000 och TAD 2000 – har
percis lanserats.
– De ingår numera i vårt standardsortiment och fyller ut ett tomrum
som vi hade för just den här typen av produkter, säger designchefen
Hans Vikström.
Arbetet med att ta fram lyftborden inleddes i början av förra året.
– Vi saknade modeller i den här storleken och som är särskilt bra för
att lyfta gods mellan två våningsplan.
TAD 2000, som är den större modellen, har en lyftrörelse på 2500 mm.
Motsvarande för TBD 2000 är 1800 mm.
– Båda lyfter en maxvikt av 2 000 kg, säger Hans Vikström.

– Framför allt har vi tagit bort det vi upplevde som en
flaskhals, säger produktionschefen Michael Andersson,
och fortsätter:
– Vi hade en sårbar organisation innan förändringen
som gjorde att vi var mycket känsliga för sjukdomar och
vid toppar i produktionen.
Detta då bara ett dagskift fanns tillgängligt och
begränsad tillgång till personal för att bemanna
måleriet.
– Nu, med tvåskiftet, har vi även fler målare. Vi får
ett jämnare produktionsflöde, kan hålla undan mycket
bättre och har mer tid att lägga på varje moment vilket
ger ännu högre kvalitet på produkterna.
Andra positiva effekter är kortare ledtider och mer tid
till service och underhåll av all utrustning.
– Det sistnämnda gör att vi minimerar risken för
produktionsstopp, säger Michael.
EdmoLift utför nästan allt måleriarbete under eget tak.
– Endast när det gäller mycket stora delar, anlitar vi en
extern samarbetspartner.
Det egna måleriet har successivt förbättras och
utvecklats och kan idag till exempel uppvisa en mycket
hög nivå för rostskydd vid pulvermålning.
– Vi har också fått ned energiförbrukningen ganska
markant, konstaterar Michael.
Tvåskiftet på måleriet och de ökade resurserna som
det fått, ger i sin tur en ännu högre optimering av hela
produktionsprocessen för EdmoLift.

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

Michael Andersson visar EdmoLifts målarlina
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CELEBERT BESÖK PÅ EDMOLIFT I STORBRITANNIEN

Från vänster: Ioanna Smarandache FEM, Susie Dicker Edmolift UK, Vicky Ford MEP, Mike Vernon BMHF, Darren Papani Edmolift UK

EdmoLifts brittiska dotterbolag, med säte i Haverhill,
Suffolk, har haft besök av bland andra Vicky Ford,
medlem av Europaparlamentets marknadskommitté.
Besöket skedde i samband med ett initiativ taget
av FEM, som är den europeiska organisationen för
materialhantering och lagerutrustning. Syftet var att
presentera materialhanteringsindustrin närmare och att
göra det direkt ute bland industrierna.
Som en av de numera ledande tillverkaren av lyftbord i Europa,
har Vicky Ford följt EdmoLifts utveckling ända sedan 1994.
– Det var en stora ära att få ha henne hos oss och visa henne
vår verksamhet, säger Susie Dicker, styrelseordförande för
EdmoLift i Storbritannien.
FEM representerar, med sina totalt cirka 300 000 anställda i de
olika bolagen, den näst största sektorn inom den mekaniska
ingenjörsindustrin.
Under besöket på EdmoLift i Haverhill representerades FEM
av Ioana Smarandache. Hon betonade vikten av en bra
säkerhetsstandard och stark marknadstransparens för sektorn.
Ioana tryckte också på det viktiga i att verka för att detta också
sker globalt och att sträva mot en gemensam internationell
standard inför framtida handelsutbyten.
Said Olivier Janin, generalsekreterare för FEM, sa:
– Besöket hos EdmoLift illustrerar de tre dimensionerna i FEM:s
verksamhet – den lokala, nationella och europeiska – som alla
har samma mål: att åstadkomma stärkt konkurrenskraft för
denna del av industrin. Och vem kan vara bättre skickad att
föra våra åsikter vidare till EU:s politiska arena, än Vicky Ford?
Vi är mycket tacksamma för att hon tog sig tid för detta besök,

lyssna på oss och utbyta erfarenheter med oss.
Mike Vernon, ordförande för Storbritanniens Materials
Handlings Assocation, förklarade att hans organisation är
nationens medlem av FEM, vars medlemskap omfattar bolag
som sysslar med design, marknadsföring eller försäljning av
hjälpmedel för industrin, liftar eller lagerutrustning.
Susie Dicker, EdmoLift, förklarar att bolagets produkter är
utvecklade och tillverkade utifrån rigorösa säkerhetskrav.
– Vi utgår ifrån att våra konkurrenter också gör detta, så att vi
kan fortsätta investera och växa på samma villkor som dem.
För oss är det grundläggande att marknaden kontrolleras så
att vi inte får in oseriösa aktörer.
Vicky Ford visade ett stort intresse för EdmoLifts urval av Mylyftplattformar som demonstrerades för henne. De är designade
för att inte bara vara praktiska och ha hög kapacitet, utan
även för att vara snygga, stilrena och passa in i byggnadens
arkitektur.
Vicky Ford avslutade sitt besök på EdmoLift med att tacka
både EdmoLift och FEM för deras engagemang och visning
av produkterna.
– Vi behöver göra mer för att öka förståelsen för trygghet och
bredare säkerhetsstandarder och jag ska göra vad jag kan för
att det ska bli verklighet.
Susie Dicker menar att det samarbete som finns mellan olika
europeiska länders handelsorganisationer och FEM, ger kraft
att driva dessa frågor gentemot den europeiska marknaden.
– Det ger oss även resurser att förhindra att icke-godkända
produkter sprids i Europa. Säkerhetsfrågorna är oerhört viktiga
och tillsammans kan vi se till att de får högsta prioritet, säger
Susie Dicker.
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