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Några ord från VD:n

Medvind för EdmoLift
Trots en ihållande motvind på
världsmarknaden kan vi på EdmoLift
glädja oss åt en fortsatt tillväxt. Vi
känner faktiskt tvärtom, att vi arbetar
i stark medvind.
Som business-to-business-företag tidigt i
tillverkningskedjan har vi större möjlighet att
hantera effekterna av de världsekonomiska
svängningarna och välja rätt väg. Vår väg är
att hela tiden fortsätta utveckla och förstärka
företaget och jag tycker att vi står väl rustade.
En av våra strategier är att ha ett så brett
produktsortiment som möjligt. Vi ska alltid kunna
erbjuda dig som kund precis vad du behöver.
Under den senaste tiden har vi introducerat två
stora produktnyheter, pallhanteringssystemet
Pallet Buddy och ett komplett sortiment av
rostfria lyftbord, som du kan läsa mer om i en
separat artikel i det här nyhetsbrevet. Med de
nyheterna kan vi idag med gott samvete säga att
vi har marknadens bredaste produktsortiment.
Vi arbetar nu stenhårt för att öka våra
marknadsandelar och att etablera EdmoLift på
helt nya marknader och områden.
Det viktigaste för oss är att alltid leverera rätt
kvalitet till våra partners och kunder och något
som glädjer oss mycket är därför resultaten
ien nyligen genomförd kundenkät. Där får vi

genomgående mycket goda omdömen
med bland annat toppbetyg för vår
kundsupport och våra svarstider.
Enkäten ger också signaler om att
vi kan förbättra våra ledtider och vår
leveranssäkerhet ytterligare för att stå
oss ännu bättre i dagens stenhårda
konkurrens. Det tar vi till oss och sätter
fokus på framöver.
Vårt nätverk av samarbetspartners
utvecklas ständigt. Dematek är ny
servicepartner i Sverige vilket innebär att
vi kan erbjuda kompetent service på nära
håll.
Efter bara ett år har det finska företaget
Intolog Group utsetts till årets
återförsäljare GRATTIS! Vi ser fram
emot ett långt och framgångsrikt
partnerskap.
Vår tilltro till framtiden är stark, trots
orosmoln i världen, och jag ser fram
emot fortsatt goda affärsrelationer
med er!

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

EdmoLift AB Jägaregatan 11, 871 42 Härnösand, Sverige, tel: +46 (0)611-837 80,
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PRODUKTNYHETER

Rostfria bord och nytt
pallhanteringssystem
EdmoLift förstärker sitt utbud med två helt nya produktgrupper - rostfria lyftbord och pallhanteringssystemet
Pallet Buddy.
– Det ger oss ett mycket bredare erbjudande och gör oss till
en ännu mer komplett tillverkare och leverantör, säger Anders
Wahlqvist, vd på EdmoLift.
De rostfria lyftborden passar särskilt väl i branscher som kräver hög
renlighet, till exempel livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin
och viss kemisk industri. De är också lämpade för korrossiva
miljöer i andra branscher.
– De rostfria borden ger oss ett mycket starkare erbjudande mot
just de här branscherna. Nu kan vi lösa hela deras behov av
lyftbord.

Pallhanteringssystemet Pallet Buddy gör pallhanteringen mycket
mer effektiv. Idén är att operatören alltid kan ta den understa
pallen i en stapel, de andra lyfts upp i pallmagasinet. Operatören
behöver därmed inte ta hjälp av truck eller annan personal.
– Det ger en väldigt rationell hantering och ökar effektiviteten
enormt. Det finns därmed stora pengar att tjäna för den som
hanterar stora pallvolymer. Dessutom minskar det risken för
olyckor och skador.
Med de två produktnyheterna har EdmoLift nu en bredd i utbudet
som matchar de flesta behoven inom många branscher.
– Våra kunder och återförsäljare vill ha så få leverantörer som
möjligt och med de här nyheterna blir vi en ännu mer attraktiv
partner för dem, säger Anders Wahlqvist.

Pallet Buddy
TL 1000SS

TLD 1000SS

TUB 1000SS

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

Ny servicepartner i Sverige
EdmoLift har slutit ett partnerskapsavtal med Dematek. Det innebär bland annat att Dematek nu är
auktoriserad servicepartner för EdmoLifts produkter i Sverige.
– Vi har haft vita fläckar på kartan tidigare. Nu får alla kunder i
hela Sverige tillgång till kompetent service på nära håll, säger
EdmoLifts nordiska försäljningschef Mikael Fernlund.

– Vi letar ständigt efter att bredda vårt erbjudande och har märkt
att många frågar efter lyftbord. Det är en väldigt bra produkt för
oss att sälja och serva, säger Olof Schyllander.

Dematek har drygt 100 mobila servicetekniker som kommer att
få specialutbildning hos EdmoLift. En första grupp har redan
gått utbildningen. Dematek blir också återförsäljare av EdmoLifts
produkter och kan därmed stå för hela kedjan från inköp via
installation till service.

Under en mässa stötte han ihop med EdmoLift, som i sin tur
letade en servicepartner.

– Det här är bra för alla. Kunderna vill ha färre leverantörer och vi
vill vara en helhetsleverantör, säger Olof Schyllander, servicechef
på Dematek.
Företaget har hittills sålt och servat industrikranar, traverser och
annan större lyftutrustning. Dematek är bland annat generalagent
för tyska Demag.

Från vänster: Mikael Fernlund och Olof Schyllander

– Det var en vinna-vinna-situation och det kändes väldigt bra
redan från början. Vi är två familjeägda företag och har lätt att
prata med varandra och komma till beslut, säger Olof Schyllander.
– Dematek är ett seriöst företag med en lång historia och vi tror
mycket på det här samarbetet. Det blir enklare och bättre för
både oss och slutkunderna, säger Mikael Fernlund. Nu kan vi
paketera produkten bättre med både installation och serviceavtal
via alla våra återförsäljare och det ger slutkunderna en större
trygghet.
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INTOLOG

Årets återförsäljare
Efter bara ett år som återförsäljare av EdmoLifts
produkter har det finska företaget Intolog Group
utsetts till Årets Återförsäljare.
– Vi är mycket glada över utmärkelsen. Att vinna priser är alltid
roligt, säger Emma Marjakoski, inköpsansvarig på Intolog.
Intolog är ett paraplyföretag av sju oberoende företag som säljer
fabriksutrustning över hela Finland. Totalt har företaget ett 50-tal
säljare. För ett år sedan bytte Intolog leverantör av lyftutrustning
till EdmoLift och det har de inte ångrat.
– Nej, EdmoLift håller hög kvalitet på både produkter och service.
De svarar alltid snabbt på frågor och försöker hitta bra lösningar.
Priserna ligger också på en bra nivå.
Möjligheten att specialanpassa lyftborden ser hon som en stor
fördel.

– Vi har många olika typer av kunder och det händer ganska ofta
att de har speciella behov.
I motiveringen står bland annat att Intolog har överträffat alla
förväntningar efter bara ett år som återförsäljare.
– Ja, det gick bra i fjol och i år siktar vi på att öka ytterligare 10-15
procent, säger Emma Marjakoski.
Mikael Fernlund, marknadschef Norden på EdmoLift är glad över
att Intolog har valt EdmoLift som leverantör.
– De har gjort ett jättebra jobb på kort tid och är verkligen värda
den här utmärkelsen. Det brukar oftast vara en viss startsträcka
för en ny återförsäljare. Men det gäller inte Intolog. De har satsat
hårt och varit både engagerade och modiga och det har gett
resultat. Snacka om raketstart!

