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Några ord från VD:n

HEJ!
Nu är det äntligen dags för ett nytt nyhetsbrev från oss här på EdmoLift, och jag har mycket som är glädjande
att berätta. Vi har just gjort bokslut för vårt senaste verksamhetsår och jag kan konstatera att vi presterat vårt
resultatmässigt bästa år i företagets historia. Omsättningen är dessutom den näst högsta någonsin.
BAKOM DETTA LIGGER FLERA FAKTORER
Vi har under 2010-talet genomfört flera lyckade
investeringar och förbättringar i vår produktionsprocess
som gjort oss effektivare. Vi har även varit mycket
framgångsrika i vårt försäljningsarbete mot
framför allt bilindustrin. Efterfrågan på vår
patenterade Armlyft ökar hela tiden. Det
finns flera skäl att tro att vi ska fortsätta
göra goda resultat de kommande åren.
NÅGRA AV DE STARKASTE ÄR:
Fantastiska och engagerade 		
medarbetare.
Bra samarbete med våra återförsäljare.
Flera av våra största återförsäljare upplever, 		
precis som vi, en positiv trend och har stora 		
förhoppningar om att de ska fortsätta växa tillsammans med oss. Det gäller inte minst i USA,
som vi tror kan bli vår näst starkaste exportmarknad efter Tyskland inom ett par år.
Våra produkter är tillverkade med ergonomi i fokus.
Det kommer att vara viktigt för företag att hålla		
nere förslitningsskador och sjukskrivningar, 		
eftersom allt fler väljer och måste jobba högre upp i
åldrarna. I tider då medelåldern på arbetskraften
blir högre, har EdmoLift produkter som rimligen
kommer att bli än mer intressanta.

		 Att många länder på den europeiska
		 marknaden har negativ ränta, gör att företag
kan låna och investera till en i stort sett
obefintlig finansiell kostnad. Inget tyder heller
på att situationen ska förändras åt ett annat
håll inom den närmaste tiden. Jag tror att
det extrema ränteläget kommer att bestå i
minst tre år till.
Sammantaget ger det här en bild av ett
EdmoLift som har en fantastiskt intressant
och spännande tid framför sig. Vi har
produkter som kan öka produktiviteten
hos företag till en låg kostnad, genom
att optimera deras arbetsmiljö. Med våra
produkter reduceras de påfrestande
rörelserna och den fysiska belastningen
på varje arbetare, stressen minskar och
med samma eller lägre personalstyrka
kan företagen prestera mer. Fler företag
har som sagt också större utrymme att
investera i våra produkter.
Kort sagt, 2015 och åren som kommer
har EdmoLift goda förutsättningar att
fortsätta sin produktiva utveckling
tillsammans med er.
Vår tid är nu!

Det finansiella läget som råder i stort sett 		
över hela EU.

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

Är du vår nästa stjärnsäljare?
EdmoLift AB söker en fältsäljare med placering i sydoch mellansverige, ditt arbete blir att marknadsföra våra
produkter genom besök hos våra kunder inom industri
och materialhanteringsområdet.

största lyftbordstillverkare. För att klara
uppgiften får du en ordentlig introduktion
samt ett professionellt team som stöttar
dig i din roll.

Som person har du arbetat några år som fältsäljare och
har någon form av teknisk bakgrund för att enkelt kunna
sätta dig in i kundens behov. Du har en stark drivkraft
och besitter ett tydligt affärsmannaskap.

Du är välkommen med din ansökan
och CV till mikael.fernlund@edmolift.se,
senast den 14 juni.

Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete hos en av Europas

Har du frågor får du gärna höra av dig
till Mikael Fernlund, Försäljningschef
Norden, på telefon 070-265 63 66.

Se
h

it!
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TVÅ CERTIFIERINGAR I HÅLLBARHET
EDMOLIFT HAR CERTIFIERAT SIG I HÅLLBARHET CSR - OCH PLACERADE SIG BLAND DE ABSOLUTA
BÄSTA MED BETYGET ECOVADIS GOLD LEVEL
Bara fem procent av de företag som utvärderats i en
hållbarhetsanalys av det internationella företaget EcoVadis,
har hamnat på den högsta nivån; guld. Ett av dem är EdmoLift.
– Det här är något att vara mycket stolt
över. Det skickar också bra signaler mot
omvärlden, både hur vi arbetar och
hur väl vi är rustade inför framtiden
när det gäller hållbarhetsfrågor, säger
EdmoLifts miljö- och kvalitetschef Jan
Eriksson.
EcoVadis är ett oberoende internationellt
företag som arbetar med att certifiera företag
inom hållbarhet (CSR, Corporate Social Responsibility). Deras
rankingsystem används flitigt för att avgöra en leverantörs
ansvarstagande mot dess anställda, samhället och miljön.
EcoVadis huvudsakliga mål är att förbättra miljö och sociala
aspekter på arbetsplatser genom att påverka beslutsfattare i
den globala leverantörskedjan.
– Av alla bolag som har blivit certifierade hamnar vi alltså
i den absoluta toppen, säger Jan Eriksson, som menar
att EcoVadis riktlinjer är en mycket god hjälp i EdmoLifts
långsiktiga hållbarhetsarbete.
Att certifieringen skulle göras beslutades sedan en av
EdmoLifts viktigaste och mest krävande kunder i Tyskland
förklarat att den såg EdmoLift som en framtida nyckelleverantör
och att ett bra betyg från EcoVadis skulle förstärka detta.
– Vår vd Anders Wahlqvist uppdrog till mig att vi skulle
genomföra det här, säger Jan Eriksson, och det visade sig
vara mycket tidskrävande men väl värt arbetet.

Slutresultatet blev som sagt strålande. EdmoLift
fick 64 av 100 poäng. Genomsnittspoängen för
de utvärderade företagen är 40,8.
– Eftersom hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare
är det här ett bevis för att vi ligger bra till på det
området och är en partner som tar stort ansvar
för miljön, säger Jan Eriksson.

KVALITETS- OCH MILJÖCERTIFIERADE
ENLIGT FR2000
Kvalitet och miljö har genomgående hög
prioritet för EdmoLift. Det förstärks nu ytterligare
av att företaget genomgått en certifiering inom
både dessa områden och andra, enligt FR2000standarden.
FR2000 är ett integrerat ledningssystem för
kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och
arbetsmiljö. De grundläggande värderingarna i
FR2000 är ”Nöjd kund”, ”Affärsmässighet” och
”Kompetenta och motiverade medarbetare”.
Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och
SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter
om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1
och Räddningsverkets allmänna råd om

ECOVADIS KRÄVDE SVAR OCH DOKUMENTATION PÅ 100
OLIKA FRÅGOR
– För varje punkt där vi ansåg oss leva upp till de ställda kraven,
var vi tvungna att leverera dokument som kunde styrka detta.

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

EdmoLifts miljö- och kvalitetschef Jan Eriksson visar stolt
upp certifikatet för FR2000
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systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.
– Vi påbörjade vårt arbete med FR2000 sommaren 2013 och var klar
med det i slutet av 2014, berättar Jan Eriksson.
Som med alla stora och omfattande certifieringar sker nu återkommande
revideringar. Den första tillämpningsrevisionen sker under hösten och
en första omrevision för FR2000 ska göras om tre år.

EDMOLIFT REPRESENTERAD PÅ TRE STORA
INDUSTRIMÄSSOR
MALMÖMÄSSOR GAV BRA UTFALL
25-26 mars 2015 MalmöMässan, Malmö

EdmoLift deltog även på Logistik & Transport med
Truck i Göteborg den 19-21 maj.
– Där marknadsförde vi i stort sett samma
produktsortiment som i Malmö, men vi fokuserade även
på vår mobila och kompakta arbetsplattform AIR som
var mycket intressant för många av besökarna i vår
monter, säger Mikael Fernlund.

STORT INTRESSE FÖR EDMOLIFT I ITALIEN

EdmoLift var en av utställarna på Industrimässorna i
Malmö den 25-26 mars.
– Vi har bra erfarenheter av Malmömässan sedan
tidigare men den här gången överträffades våra
förväntningar, säger EdmoLifts Mikael Fernlund,
försäljningschef för den nordiska marknaden.
Industrimässorna samlade Automation, Process,
Logistik, Empack och Underhållsteknik under samma
tak och tidpunkt, vilket gav en mycket intressant bredd.
Både i fråga om utställare och målgrupper.
– En riktigt lyckad mix. Vi var med på Empack för ett
år sedan men nu fick vi ett ännu bättre mottagande för
de nyheter vi valde att profilera, säger Mikael.
Dessa var armlyften ARZ – lyftbord och tilt i ett – som
är speciellt framtagen för truckfria miljöer, den unikt
designade lyftvagnen EZ 1001B och hela WP 70-serien
av eleganta och lättmanövrerade lyftvagnar som ingår
i GoGreen-konceptet.
– Vi fick 63 konkreta förfrågningar från kunder att gå
vidare med och det är ett väldigt bra facit, på ett totalt
mässbesökarantal av 4 259 personer, säger Mikael.

EdmoLifts återförsäljare i Italien sedan tre år tillbaka,
Lean Products, deltog på MECSPE-mässan i Parma i
början av våren. En mässa med 290 utställare.
– Rapporterna säger att Lean Products fick 175 konkreta
förfrågningar från besökare om EdmoLifts produkter,
vilket är ett mycket bra gensvar, säger Tomas Edmo,
exportansvarig på EdmoLift.
Mässan i Parma var inriktad på företag verksamma
inom olika typer av materialhantering och EdmoLift fick
god exponering i Lean Products 70 kvadratmeter stora
monter.
– Det var främst vårt GoGreen-koncept som
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profilerades, där de nya modellerna av lyftvagnarna
EZ och WP 70 sattes i fokus.
Lean Products var även med som utställare på den
stora mässan Intralogistica Italia i Milano den 19-23 maj
– en del av det internationalla CeMAT-nätverket – som
huserar på 345 000 kvadratmeter inomhus och 60 000
kvadratmeter utomhus.
– För oss är det mycket positivt att Lean Products
anser att EdmoLift är ett starkt varumärke och väljer
att ge våra produkter bra exponering på stora mässor,
säger Tomas Edmo.
Sedan Lean Products blev EdmoLifts återförsäljare
i Italien, har utvecklingen varit väldigt positiv.
Försäljningsökningen har varit motsvarade cirka 10
procent per år.
– Lean Products är numera en av våra topp tio-kunder,
säger Tomas Edmo.

USA ALLT VIKTIGARE SOM EXPORTMARKNAD
USA är på väg att bli EdmoLifts näst största exportmarknad efter Tyskland. Det budskapet ger vd
Anders Wahlqvist efter att ha varit på mässan ProMat
2015 i Chicago den 23-26 mars, där EdmoLifts
nordamerikanska återförsäljare Southworth fanns
representerad bland 807 andra utställare.

ProMat riktar sig till både industriföretag och olika
beslutsfattare inom den offentliga sektorn och visar
upp produkter inom allt ifrån materialhantering till
förpacknings-, säkerhets- och transportsystem.
– Southworth är ett gammalt anrikt företag som funnits
i över 125 år. En stabil och solid partner som är hemvist
för flera starka varumärken, där vi är ett av dem.
Några av de områden där det finns ett nytt och särskilt
stort intresse i USA för EdmoLifts produkter är för lyft av
färgburkar och ölfat.
– Jag tycker generellt sett att det finns
anledning att vara mycket optimistisk för oss
att växa på den nordamerikanska marknaden.
Materialhanteringsbranschen hade en tillväxt på 8
procent i USA i fjol, i år är prognosen 9,1 procent och
trenden är fortsatt positiv även för 2016, säger Anders
Wahlqvist.

– Våra produkter tilldrog sig stort intresse och lyftes
fram väldigt bra i vår återförsäljares monter, säger
Anders.

GENKINGER NY ÅTERFÖRSÄLJARE I SCHWEIZ
EdmoLift har sedan årsskiftet en ny återförsäljare i
Schweiz. Det är Genkinger Schweiz AG, ett dotterbolag
till tyska Genkinger, som tillverkar bland annat olika
pallyftare och sidlastare.
– Schweiz är en marknad på uppgång och Genkinger
är en bra samarbetspartner. Företaget har många
års erfarenhet av den här branschen. Att det fått
generalagenturen för EdmoLift i Schweiz tror vi kan
öppna nya dörrar, säger Erik Svanberg på EdmoLifts
B2B-avdelning.

Genkinger har även ett väl utbyggt servicenät, vilket är
en stor fördel för kunderna.
– Vår förhoppning är att vi kan nå en del nya segment
via Genkinger.
– Det är främst våra lyftbord som de ska hjälpa till
att sälja, men hela vårt sortiment av produkter finns ju
förstås tillgängligt, säger Erik Svanberg.
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DEN FRANSKA JÄRNVÄGEN POTENTIELL
STORKUND FÖR EDMOLIFT

Lyftbord TB 5000 och TBH 10000 specialtillverkade för att serva hjulaxlar

SNCF, den franska motsvarigheten till svenska SJ med över
250 000 anställda, ansvarar för all järnvägstrafik i Frankrike och har
280 olika serviceanläggningar i landet. Bland annat för service och
underhåll av höghastighetståget TGV.
Till en av dessa servicestationer, i Brieve-la-Gaillarde, har EdmoLift
levererat integrerade lyftbord och ett säkerhetssystem för arbetet,
som nu är intressant för SNCF i hela Frankrike.
– Vi blev kontaktade av SNCF eftersom de var missnöjd med en av
sina tidigare samarbetspartners och ville att vi skulle medverka till
att ta fram en prototyp till dem, säger Daniel Rundén, projektledare
på EdmoLift Solutions i Frankrike.
I korthet handlade det om att göra arbetet med att serva hjulaxlar
både smidigare och säkrare.
– Till den helt nya anläggningen i Brieve-la-Gaillarde ville SNCF
att vi skulle utveckla en lösning som integrerar lyftbord i den
servicekedja som går genom hela anläggningen, och därmed
medverka till ett bättre flöde.
EdmoLift gjorde ett noggrant analysarbete och tog fram först
2D-skisser, sedan 3D-skisser, på hur det skulle kunna se ut.
– Det handlar ju om enormt tunga delar
som ska hanteras både lätt och utan

onödiga risker för arbetarna. Vår utmaning var
att hitta en modell som kunde motsvara båda
dessa önskemål, säger Daniel.
HJULAXLARNA SOM HANTERAS VÄGER UPP
TILL 1,5 TON OCH ÄR 1,2 METER I DIAMETER
– Vi använde oss av kraftfull design i kombination
med en avancerad teknik. Våra senaste
lyftbord, TB 5000 och TBH 10000, skapar en
perfekt helhet där båda arbetar i harmoni med
varandra.
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– Nyckeln till projektet var att analysera flödet och baka
samman bordens och hjulaxlarnas samverkan till ett
säkert hanterande för personalen. Lyftbordens position i
kombination med låskolvar som håller axlarna i position,
resulterade i 19683 möjligheter för användaren att göra
fel. Dessa är nu i säker kontroll av en styrande PLCenhet, säger Daniel.
Blinkande LED-lampor indikerar om lyftborden eller
låskolvarna inte är i rätt position och behöver justeras
och övergår då till ett fast sken.
Du kan se mer hur det praktiskt fungerar på
illustrationerna här intill.
PLC-enheten är utvecklad av EdmoLifts Anders
Jonsson och både den och hela upplägget har nu tagits
i drift och fått enormt stor uppmärksamhet inom hela
SNCF.
– Efter utförd validering av DEKRA – en organisation

Hydrauliska låskolvar, håller axlarna i rätt
position.

som är ledande i Europa på teknisk kontroll – var
platschefen tagen av feedbacken från sin personal och
imponerad av att operatörerna inte gavs någon möjlighet
att utföra några fel i processen.
– Sedan den nya servicestationen i Brieve-la-Gaillarde
togs i drift har representanter för alla övriga anläggningar
inom SNCF gjort studiebesök där. Det pågår nu
diskussioner om att införa våra unika lyftbordslösningar
över hela linjen, säger Daniel Rundén.
28 anläggningar av de totalt 280 har redan visat
intresse att uppgradera enligt den modell som Brive-laGaillarde implementerat.
Daniel menar att det finns stor potential för EdmoLift att
bli intressant även för andra europeiska järnvägsbolag
och järnvägstillverkare.
– Vill det sig väl kan det här vara början på något som
kan bli mycket omfattande
för oss.

Hydraulaggregat med PLC-enhet och gemensam
kontrollpanel. Operatören aktiverar låskolvar, höjer och sänker
lyftborden och roterar hjulaxlarna både säkert och enkelt.
LED-lamporna i kontrollpanelen indikerar om något är fel.

SEMESTERTIDER
Vår marknads- och reservdelsavdelning håller öppet hela sommaren för att erbjuda
bästa service. Produktionsavdelningen håller stängt vecka 30 och 31, men vi har
lagt upp ett sommarlager med våra mest sålda lyftbord som vi givetvis kan leverera
under hela perioden.
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