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Några ord från VD:n

En flygande start på året
Många som får det här nyhetsbrevet runt om världen har nu några dagars
välbehövlig ledighet att se fram emot i samband med påsken. Påsken gör det
också aktuellt att sammanfatta det första kvartalet 2012.

Om 2012 affärsmässigt har börjat bra så har den för företaget och mina kollegor
på det personliga planet börjat med en oerhörd stor förlust. Vår kollega och
vän Per Edmo avled den 6 mars efter en tids sjukdom.

Trots den ekonomiska oron runt om i världen med en mycket blygsam tillväxt
i många viktiga länder har EdmoLift AB inlett 2012 med en oerhört stark
orderingång och tillväxtsiffror vi aldrig tidigare sett. Det är vårt långsiktiga
arbete med att flytta fram våra positioner på en rad områden som helt klart
börjar ge resultat.

Det känns inte rättvist att Per inte får vara med att se flera av våra
utvecklingsprojekt realiseras och skörda framgångar. Det känns inte rättvist
att inte Per får se sina söner växa upp. En tröst är dock att Per hann med så
oerhört mycket under sin tid bland oss.

Koncepten med truckfria miljöer med “taxitåg” i stället för gaffeltruckar och
staplare har gett en mycket stor efterfrågan på våra Armlyftar då den har en
extremt låg lägsta höjd med en unik lyft och tiltfunktion. Det gör Armlyften till
en suverän produkt när det kommer till dockingskoncept med “taxitåg”.
Affärsområdet GPC hissar har också börjat generera intäkter. Vårt hissprogram
erbjuder plattformbaserade lösningar med självbärande konstruktion.
Lyftrörelserna är anpassade för att överbrygga mindre nivåskillnader till att
tjänstgöra som hiss upp till 3 våningsplan. Programmet erbjuder lyftrörelser
från 600 mm upp till 8000 mm. Vi har även landat vår första order till Norska
posten vad gäller vår postdistributionsvagn med drivning och intuitiv
styrning.

Per du kommer alltid att finnas med oss.
Jag vill tacka för allt stöd ni visat oss under denna svåra tid och för de mycket
generösa donationer som gjorts till Barncancerfonden och Mellannorrlands
hospice för att hedra Per’s minne. - TACK
Önskar er alla en bra och fin påsk och en avkopplande ledighet
Anders Wahlqvist
VD EdmoLift AB
anders.wahlqvist@edmolift.se

Ni ser - vår utvecklingsresa fortsätter, följ med oss till nya höjder.

UC-60 i fokus

– revolutionen för styrning av lyftprodukter
EdmoLift är stolta att presentera den senaste innovationen inom styrning av lyftprodukter.
UC-60 kommer att ge oss nya möjligheter, höja säkerheten samt förenkla leverantörskedjan och
servicen för både standard och kundanpassade lyftprodukter.
Efter mer än 5 års forskning och utvecklingsinvesteringar har den revolutionerande
elutrustningen UC-60 nu blivit verklighet. UC-60 består endast av 2 olika modeller, standard och
avancerad i stället för de 60 olika modellerna som används på produkter från EdmoLift idag.
Den nya elutrustningen är applicerbar på hela Edmolifts produktsortiment och har som
standard 15 förinställda program samt en extra möjlighet för kundanpassade lösningar.
UC-60 är unik i branschen och tillhandahåller en stor teknisk fördel gentemot
konkurrenterna.
UC-60 gör det möjligt för operatören att enkelt programmera önskade funktioner t.ex.
inställning av övre och nedre gränsläge för begränsning av lyftens rörelser. UC-60 ger
förbättrade installationsmöjligheter samt service då det inte finns några behov av att öppna
ellådan för anslutning av sensorer, manöverdon m.m. Behöver man i efterhand ansluta fler
manöverdon är det bara att ansluta en förgreningskabel till ellådans M12-anslutning och sedan
önskat antal manöverdon (max 4 st), ingen annan handpåläggning är nödvändig.
Manöverdonets inbyggda summerfunktion gör det enkelt att avgöra om tillbehöret är korrekt
anslutet. När man ansluter ett nytt tillbehör finns det möjlighet att få återkoppling via olika
ljud som bekräftar om anslutningen gick bra eller om något blev fel, en stor fördel med detta
är möjligheten till snabb supporthjälp via telefon i stället för att behöva vänta på en utskickad
supporttekniker.
Den nya elutrustningen kommer att tas i fullt bruk från och med den 1 maj

Universal Plug and Play

Standardmodell (5xM12)

3 x 500V
3 x 400V
3 x 230V

1 x 230V
1 x 115V

StandardWarranty void ifmanöverdon
seal broken!
UC-60

ATTENTION!

Sensitive electronic device!
Observe precautions for handling
electrostatic sensitive devices.

UC-60 gör specialanpassade lösningar till standardlösningar

Vill du ha koll på det senaste inom lyftbordsbranschen?

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

Avancerad modell (7xM12)

3 x 500V
3 x 400V
3 x 230V

1 x 230V
1 x 115V

Warranty void if seal broken!

ATTENTION!

Sensitive electronic device!
Observe precautions for handling
electrostatic sensitive devices.

NYHETSBREV
Nummer 1 april 2012

EdmoLift ställer ut på Logistik & Transport 2012

22-25 maj, Svenska Mässan Göteborg

För trettonde året i rad anordnas Logistik & Transport i Göteborg, mässan är nordens ledande konferens
inom logistik och transport. Årets upplaga kommer att vara tre gånger större än mässan som anordnades
förra året. Som besökare kommer du att möta alla viktiga aktörer inom branschen och kunna ta del av
branschnyheter och nya koncept!

Taxitåg

EdmoLift kommer att vara på plats med en hel del spännande produkter, bland annat kommer de
visa den världspatenterade Armlyften med samma upplägg som har gjort stor succé inom den Tyska
tillverkningsindustrin.
”I Tyskland har en snabbt växande trend för truckfria miljöer tagit fart, kortfattat innebär det att man
istället för truckar och åkstaplare använder sig av så kallade ”taxitåg”. Ett taxitåg drar lasten efter sig på
vagnar som sedan lossas vid olika dockningsstationer i produktionen. Efter lossning från tåget rullar man
enkelt behållarna direkt på Armlyften för att sedan lyfta den till optimal höjd och vinkel.
Det är Armlyftens extremt låga lägstanivå i kombination med den unika lyft- och tiltfunktion som har
gjort den så populär inom dessa industrier.”, säger Anders Wahlqvist VD på EdmoLift AB.
EdmoLift kommer även att visa den unika postdistributionsvagnen ZipLoad, en Work Positioner
specialanpassad för hantering av postbackar, ett lyftbord med dubbel vertikal sax samt den nya
kompakta arbetsplattformen AIR.
Läs mer om Logistik & Transport 2012 på http://www.logistik.to
Besök EdmoLift i monter B00:32

Work Positioner - WP 85EM

Armlyft - ART 750 som dockningstation

Arbetsplattfom - AIR 2500PA

Vertikal dubbelsax - TRD 500
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Nygammalt ansikte återvänder till EdmoLift
Jag har hört att du tidigare haft en längre anställning på EdmoLift, kan du berätta lite om den?
Jag har tidigare arbetat på EdmoLift mellan åren 1994-2007, under den perioden hann jag testa på väldigt
många arbetsuppgifter. Första året var jag i robotverkstan och arbetade som operatör av svetsrobot och
NC-maskin. När två killar slutade på hydraulikavdelningen blev jag tillfrågad om jag ville ta över där i
stället. Under den första tiden arbetade jag ensam men efter ungefär ett år började en ny kille arbeta på
hydraulikavdelningen. I samma sväng flyttade vi en del av lyftbordsmonteringen till våra egna lokaler för att
få en bättre integrering mellan hydraulik, montering och reservdelar. Lyftbordsmonteringen var tidigare till
stor del förlagd i Bispgården och Näsåker.
När vi flyttat lyftbordsmonteringen till våra egna lokaler fick jag en roll som personal- och budgetansvarig för
hydraulverkstan, bordsmonteringen och reservdelar. I och med att verksamheten växte anställdes det efter
några år en produktionstekniker som fick ta totalansvaret över hela produktionen. Jag arbetade sedan med
lite olika arbetsuppgifter inom kundsupport men även med orderregistrering och kundreskontra på den
svenska marknaden.
Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter på EdmoLift?
Jag ansvarar över hydraulikavdelningen, mina uppgifter är bland annat att förbättra avdelningens
tillverkningsmetoder, att säkerställa kvalitetsnivån och göra avdelningen effektivare och mer strukturerad.
Kan du se några skillnader på EdmoLift, jämfört med förra gången du var här?
Jag ser en hel del nya ansikten både ute i verkstan och inne på kontoret. Det känns genomgående att det
blivit mycket bättre ordning och reda. Allt känns mer strukturerat och man verkar ha bättre koll på saker och
ting helt enkelt, bättre städat, renare och snyggare ute på verkstan. Man kan även se stora förändringar genom
hela produktionsprocessen där jag tydligare ser den röda tråden som är så viktig för en effektiv produktion.
Vad kan du tillföra verksamheten?
Jag tror att jag kan tillföra en ännu bättre ordning och reda på min avdelning, när man arbetar ska
verksamheten ställas så att det blir ett så effektivt flöde som möjligt genom hela tillverkningen. Jag ska arbeta
bort små irritationsmoment som t.ex. att verktyg inte ligger på rätt plats eller att delar inte är där de ska. När
man har ett bra flyt i sitt arbete blir arbetet roligare och resultatet blir bättre, vilket i sin tur smittar av sig på de
övriga medarbetarna. För att lyckas med detta gäller det att man kan se helheten, vad som sker i nästa steg
av produktionen och inte bli hemmablind. När produkten lämnar hydraulikavdelningen ska den vara helt
perfekt för att man vid nästa station ska slippa göra något som vi borde ha gjort från början, på så sätt skapas
ett bättre flöde i produktionen.
Att förbättra och göra saker lättsammare samtidigt som resultatet blir bättre är en stor drivkraft hos mig, vilket
även är ett genomgående tankesätt i hela min tillvaro, även på min fritid.
Vad har du för tidigare arbetslivserfarenheter?
Jag har arbetat i 15 år inom tidningsbranschen åt dagstidningen Nya Norrland. Först med framtagning av
annonser och tidningsartiklar som typograf och senare även som tryckare åt samma tidning. Efter det blev
jag anställd av EdmoLift där jag arbetade fram till 2007 då jag sa upp mig eftersom jag kände att jag stagnerat
lite och ville ha nya utmaningar. Jag tog en anställning på LKAB i Kiruna som ställningsbyggare för att sedan
återvända till Härnösand och jobba med entreprenadmaskiner. Som entreprenör har jag jobbat med allt från
att gräva diken till att köra plogbil och lastbil runt om i Ångermanland.
Vad är det som gör ditt jobb så roligt?
Förutom alla trevliga arbetskamrater är det utmaningen att forma avdelningen till något bättre, att kunna
effektivisera hydraulverkstan och få ett bättre flyt genom hela kedjan, på det sätt som jag tror att företaget vill
ha det. Det är även en underbar känsla att kunna gå hem på kvällen och känna sig riktigt nöjd över dagens
insatser, samtidigt som jag känner mig inspirerad när jag vaknar morgon efter och tycker det är roligt att gå
till jobbet igen.
Vad gör du på din fritid?
Jag har ett stort intresse av kulturhistoria och är lite av en vildmarksmänniska. Jag tycker om att vara ute i
skogen för att jaga, fiska, plocka svamp och bär eller bara utforska nya terränger. Utöver det renoverar jag
huset, åker MC eller umgås med mina vänner och familj.

Thomas Östman
Avdelningsansvarig Hydraulik, EdmoLift AB

