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Några ord från VD:n

Slutet på ett tufft år, nu går vi mot ljusare tider!
Det är ovanliga tider vi lever i. Vi befinner oss mitt i en andra våg och i
och med det präglar pandemin fortfarande vardagen för många av oss.
I april och maj stod stora delar av Europa stilla, och många frågade sig
hur mycket våra ekonomier och samhällen skulle klara. Nu i december
mitt i den andra vågen kan vi överblicka den första pandemivågens
konsekvenser. Ska man ge en generell bild så har många länder i södra
Europa drabbats hårt, medan norra Europa, inklusive de nordiska
länderna, har klarat sig lindrigare undan. Marknader som Tyskland
och Nederländerna har också gått ner, men står ändå tämligen stadigt
i stormen. I Sverige och Norden har vi till och med lyckats hålla i
fjolårsnivåerna.
Vi på EdmoLift har naturligtvis drabbats, som så många andra företag. Vi
har tvingats till korttidspermitteringar för att balansera nedgången.
Men: vi står också stadigt. Och vi ser att affärerna sakta vänder uppåt
igen.
Redan i juni var vår produktion uppe på 100 procent igen, och från den
1 oktober arbetar nästan samtlig övrig personalstyrka 80 procent igen.
Jämför vi resultaten månad för månad så ligger vi givetvis under 2019
års siffror, men bara med 16 procent ackumulerat – bra jämfört med
många aktörer i vår bransch.
Vad har vi på EdmoLift gjort för att tackla covid-19-problemet?
Internt har vi naturligtvis arbetat målmedvetet för att minimera risken
för smittspridning och alla som tillhör någon riskgrupp har arbetat
hemifrån. Externt satte vi tidigt upp målet att fortsätta vara aktiva
och nära kunden, även om traditionella mässor och kundbesök är
omöjliga. På distans – men ändå nära. Det är en utmaning, men jag vill
påstå att vi har lyckats väldigt bra. Som företag har vi gjort en digital

resa i turbofart och med digitala möten, livesändningar, utbildningar,
lanseringar och demonstrationer på YouTube har vi blivit mer
tillgängliga än någonsin. Har du inte tagit del av det materialet tidigare
så besök oss på vår YouTube-kanal
Digitaliseringen av vår verksamhet och vår bransch är givetvis inget som
upphör när pandemin en dag har dragit förbi. Det är en resa i en riktning
– framåt – och den kunskap som vi har skaffat oss under de senaste
månaderna är något som vi och våra kunder kommer att ha stor nytta
av i framtiden. Vi kommer att fortsätta att utnyttja digitala verktyg för
möten, utbildningar, lanseringar och annat. Men vi ser naturligtvis också
fram emot att möta er; kunder, återförsäljare och leverantörer på plats i
en nära framtid.
Vi vet att prövningarna inte är över och att vi kommer få leva med fler
covid-19 utbrott, men sannolikt är vi bättre rustade att hantera dem
framöver och förhoppningsvis kan stora delar av befolkningen vaccineras
under 2021. I pandemins spår har företag gått under, och hela branscher
skakats om i grunden. Men industrin och våra ekonomier kommer att
återhämta sig. En gissning är att det kommer att dröja två–tre år innan
vi i Europa är tillbaka där vi var innan covid-19 drabbade oss.
Vi på EdmoLift kommer att vara med, alltid med målet att vara en global
partner i världsklass.
Förhoppningsvis får vi möjlighet att träffa er igen någon gång under
2021. Till dess hoppas jag att ni alla håller er friska och på ett eller
annat sätt får fira denna jul och det nya året med era nära och kära.
Ha en riktig God Jul och ett fantastiskt Nytt År!

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

VIKTIG INFORMATION FRÅN EDMOLIFT
Våra hårt arbetande EdmoLift-anställda tar lite
välförtjänt ledigt under jul och nyår.
Vi håller därmed stängt från 2020-12-24 till
och med 2021-01-06. Om du kommer på någon
fråga under tiden vi har stängt kan du skicka oss
ett e-mail på b2b@edmolift.se så tar vi oss an dit
ärende direkt efter ledigheten.

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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EdmoLift lyfter
fordonsindustrins
produktivitet till
nästa nivå
EdmoLift levererar smarta materialhanteringslösningar
till Volvo, senast i ett projekt för Volvo Cars i Olofström.
När alla överflödiga moment, rörelser och andra slöserier
kan skalas bort från produktionslinorna ökar produktiviteten
markant – och på köpet kan man även skapa en bättre ergonomi
för sina anställda. Detta menar företaget EdmoLift som erbjuder
konkreta lösningar för att aktörer inom industrin ska uppnå just
detta.
Fordonsindustrin har länge varit föregångare när det kommer
till effektiv produktion och internlogistik. Målet har varit att
maximera produktiviteten med hjälp av Lean Production, en
utvecklingsstrategi med ursprung i Toyotas produktionssystem
(TPS). Lean Production har från fordonsindustrin sedan
spridit sig till övriga segment inom industrisektorn, men
det finns fortfarande förbättringar att göra när det gäller
materialhantering. Här kan EdmoLifts produkter hjälpa till att
göra stor skillnad.

I över 50 år har EdmoLift levererat lyftbord till industriföretag
både i Sverige och utomlands. Ett lyftbord är ett bord eller
en plattform som kan höjas och sänkas, och används som ett
hjälpmedel för materialhantering inomhus eller vid lastkaj. I dag
har EdmoLift en bred portfölj av materialhanteringsutrustning
– allt från lyftbord, lyftvagnar till elektriska dragare. Den
elektriska dragaren är ett intressant alternativ till gaffeltrucken
då den är både är betydligt mer effektiv och billigare, men även
säkrare.
– Här handlar det om lösningar för internlogistiken som
sparar på tid och människor samtidigt. Ökad produktivitet
leder i det här fallet till bättre ergonomi, säger Mikael
Fernlund, försäljningschef för den nordiska marknaden på
EdmoLift.
Fler företag investerar i produktionshöjande åtgärder
Nyckeln till framgång, förutom effektiva produktionslinor, är
att implementera rätt lyfthjälpmedel som till exempel armlyftar
eller lyftbord i de delar av verksamheten där medarbetare
u
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u ska hantera material. Detta för att minimera onödiga lyft och
rörelser, och därmed skapa en så bra ergonomiskt anpassad
arbetsplats som möjligt.
– Vi ser en ökande trend där allt fler företag förutom att
investera i produktivitetshöjande åtgärder lägger ett ökat
fokus på personalens hälsa, säger Mikael Fernlund.
I juni levererade EdmoLift de sista av 48 specialdesignade
armlyftar till Volvo Cars fabrik i Olofström i Blekinge. Ett stort
och utmanade projekt där EdmoLifts helhetslösningslösning
förbättrade materialhanteringsprocessen markant. En extra stor
utmaning här var att hela produktionslinan och alla maskiner
redan var på plats och i drift, och att den ergonomiska lösningen
fick anpassas till detta.

– Vanligtvis kopplas vi in i uppstarten av ett projekt och kan
då bidra med vår expertis redan i planeringen av fabrikens
layout och flöden. Men även som i fallet med Volvo Cars där
vi kom in sent i processen kunde vi vara med och ta fram en
speciallösning helt anpassad till deras produktionslina, vilket
visar på vår styrka i större projekt, säger Mikael Fernlund.
En investering i en materialhanteringslösning från EdmoLift
är enkel att räkna hem, menar Mikael Fernlund. För att en
investering på exempelvis 25 000 kronor ska bli lönsam, krävs
det bara en effektivitetsökning med 10 kronor per dag. Detta
räknat med en normal kalkylmässig livslängd på lyftbordet.
LÄS MER OM ARMLYFTAR PÅ VÅR WEBBSIDA:
u www.edmolift.se

Bilden visar EdmoLifts monteringsenhet där slutmontering
av de 48 specialdesignade armlyftarna till Volvo Cars pågår.
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TP 6000

TT 6000 utrustad med
mekaniska stopp

Förbättrade kajlyftbordsalternativ med nya
lyftbordsmodeller
TT och TP 6000 är våra nyaste saxlyftbord byggda för att
hantera laster upp till 6000 kg. Vi har haft modellerna
tidigare i en gammal tappning men de nya är konstruerade
för att passa EdmoLifts tillverkning fullt ut.
Båda modellerna är konstruerade med KKR-rörs armar för
bästa stabilitet och följer numera EdmoLifts övriga T-program.
TT 6000 har en plattform på 2500x1300 mm i
standardutförande och kan förstoras upp till 3000x2500 mm. I
sitt största format får TT 6000 en reducerad kapacitet och kan
lyfta 4000 kg.
Motsvarande för TP 6000 är en standardplattform på
3000x1500 mm som kan förstoras upp till 3500x2500 mm.

I sitt största format får TP 6000 en reducerad kapacitet och kan
lyfta 4000 kg.
Båda dessa modeller är ypperliga att utgå från vid behov
av nivåjusteringar vid lastkajer och lastbilar, så kallade
kajlyftbord. Vi på Edmolift har en lång erfarenhet av dessa
lösningar och vet vilka extra tillbehör bordet ska utrustas med
vid olika situationer, dels för att öka produktiviteten men
framförallt för att det ska vara en säker lösning. Det kan vara
allt från halkskyddad plattform, räcken, grindar, lastklaffar osv.
Listan kan göras lång, ta kontakt med din säljare på Edmolift så
ser vi till att du får den bästa möjliga lösningen.

