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Några ord från VD:n

EdmoLift tar ett steg till
EdmoLift ska aldrig stå stilla och bevaka positionerna.
Vi har satt ett ambitiöst mål för företagets utveckling
och tillväxt, och vi har nu en kraftig medvind på
många fronter.
Vårt förändrings- och förbättringsarbete håller ett högt tempo
och inte minst har vi en riktigt bra fart på produktutvecklingen
inom företaget.
Rörelsen framåt är tydlig i hela organisationen och det är
mycket glädjande. För det här är centralt för den fortsatta
utvecklingen: att alltid sträva mot nästa steg, att hitta nya
lösningar och att ta fram nya produkter som fyller nya behov på
marknaden.

branschkollegor på den stora LogiMat-mässan i Stuttgart kunde
vi därför visa upp två helt nya produkter. Det är alltid mycket
tillfredställande att kunna visa upp en färdig produkt. Extra bra
känns det givetvis att få göra det i ett så stort sammanhang som
LogiMat – och att mottagandet blir så positivt!
Samtidigt som vi satsar för att fortsätta att ligga i framkant när
det gäller utveckling så satsar vi också för att hela tiden bli ännu
bättre på andra delar av vår verksamhet.
Kvalitet, service och kundstöd är sedan länge mycket
viktiga områden för oss och där väljer vi nu att stärka upp
kvalitetsarbetet ytterligare genom en nyanställning.

En svår utmaning?

EdmoLift har som mål att alltid vara den tryggaste och
pålitligaste partnern på marknaden och kvaliteten på våra
produkter är absolut central. Men precis som när det gäller våra
nuvarande produktlösningar så nöjer vi oss inte med det goda
kvalitetsarbete vi har.

Säkert.

Vi tar ett steg till. Vi blir ännu lite bättre.

En nödvändighet för många tillverkningsföretag?
Ja, definitivt.

Men här på EdmoLift står vi väl rustade inför den utmaningen.
Innovationskraften och förmågan att omsätta avancerade
idéer i enkla och banbrytande produkter har varit grundbultar
i vårt företag ända sedan starten. Det är egenskaper som vi
konsekvent betonar och värden som vi alla på EdmoLift är stolta
över att förknippas med.
Produktutvecklingen är alltså central för oss, och tempot på det
området är högt. När vi nyligen mötte kunder, återförsäljare och

Anders Wahlqvist
VD EDMOLIFT AB
anders.wahlqvist@edmolift.se
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Prestigeorder till skotsk festival
Militärmusikfestivalen Royal Edinburgh Military
Tattoo i Skottland har gjort stora investeringar i ett
nytt scenbygge. En viktig pusselbit har levererats
av EdmoLift.
– En verklig prestigeorder för oss och förhoppningsvis 		
något som kan öppna nya marknader, säger Darren Papani 		
på dotterbolaget EdmoLift UK.
Royal Edinburgh Military Tattoo är ett event som varje sommar
lockar storpublik till Skottland. Över 200 000 besökare ser
föreställningarna på plats under sommaren och delar av
militärmusikfestivalen tv-sänds också i många länder.
– Det var väl ursprungligen ett sätt att visa upp styrkan
hos den brittiska militärmakten, men idag är det många
internationella orkestrar som deltar och det är jättestort,
framförallt i Storbritannien och de gamla samväldesländerna,
berättar Darren Papani.
Spelplats för de stora föreställningarna är ett område i
anslutning till Edinburgh Castle. En fantastisk miljö, men också
en viktig historisk plats som är ett givet besöksmål för turister.
När det nya scenbygget planerades ställdes därför höga krav
på den fasta installationen. För att inte vara i vägen eller
störa intrycket av slottet måste scenen, som är framme under
föreställningarna, kunna ”gömmas” i slottets torrlagda vallgrav
dagtid.
– Lösningen blev tre TTD 3000-lyftbord som synkroniserats.

Dagtid är det en diskret låda som rymmer musikinstrument och
teknisk utrustning och som står på vallgravens botten. När det
är föreställning så lyfts scenen upp till marknivå och ger plats
för musiker och körer till exempel.
TTD 3000 är en av EdmoLifts kraftfulla standardmodeller
och lösningen med flera synkroniserade lyftbord visar hur
man med hjälp av flera enheter kan bygga ihop en riktigt stor
lyftbordslösning. Varje TTD 3000 bär 3 000 kilo och har en
skiva med måtten 2500 x 1300 mm. Den maximala lyfthöjden
är 3900 mm.
Installationen gjordes inför säsongen 2017 och klarade de tuffa
påfrestningarna prickfritt. Pålitligheten var givetvis ett måste
för att ens komma i fråga för uppdraget.
– Att få leverera till ett evenemang av den här digniteten är
det ultimata förtroendet. Installationen för Royal Edinburgh
Military Tattoo är ett otroligt exponeringsfönster, säger 		
Anders Wahlqvist, vd för EdmoLift AB.
För Darren Papani och EdmoLift UK är Royal Edinburgh
Military Tattoo ett perfekt uppdrag att ha i portfolion. Det kan
också innebära öppningen för en helt ny marknad.
– Idag har vi våra kunder framförallt inom byggbranschen, 		
men med installationen i Edinburgh visar vi verkligen vad 		
vi kan erbjuda för till exempel teatrar och eventarenor, säger
Darren.
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Dubbla vinster med
däcklyftaren

FAKTA

DÄCKMONTERARE
Dimension
Maxlyft
Lyfthöjd
Vikt
Kraft
Batteri

750 x 750 x 1350 mm
130 kg
1235 mm
49 kg
Batteridriven
24v 9Ah
Laddbara

Arbetsmiljön i däckverkstäder är ofta en ergonomisk
mardröm med tunga lyft och upprepade lyft-och-vridmoment. Med sin däcklyftare har EdmoLift lanserat ett
perfekt arbetsredskap.
– Det här är en väldigt bra produkt som både gör att man 		
kan arbeta mer effektivt och spara kroppen på samma gång,
säger Mikael Fernlund, försäljningschef Norden.
Hittills har det inte funnits något riktigt bra hjälpmedel på
marknaden, men för knappt ett år sedan blev det ändring på den
punkten. Då lanserades två däcklyftare som gör det enkelt att
flytta däcken, att lyfta dem till rätt höjd och att montera dem.
I verksamheter där många däck monteras av och på kan
EdmoLifts smarta lösning bli guld värd. Både effektivisering av
vissa arbetsmoment och ett mer ergonomiskt arbetssätt som
sparar på ryggar och leder hos personalen sparar pengar för
arbetsgivaren.
– I en tid när bilar med tunga 20 tumsdäck blir allt vanligare
så har arbetet med däckbyten blivit ännu tyngre än tidigare,
men många arbetsplatser fortsätter att arbeta på fel sätt
– trots att det är helt onödigt, säger Mikael Fernlund. som
uppmanar framförallt däckverkstäder att titta närmare på
EdmoLifts serie med däcklyftare, däckmonterare och 		
däckvagn.

FAKTA

DÄCKLYFTARE
Dimension
Maxlyft
Lyfthöjd
Vikt
Kraft
Batteri

1350 x 510 x 1990 mm
130 kg
1710 mm
80 kg
Batteridriven
24v 9Ah
Laddbara
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från vänster:
Stefan Gloede, Anette Walther, Erik Svanberg, Florian Warning, Andrea Carvallo-Britze & Anders Wahlqvist

EdmoLift presenterade nyheter på LogiMAT
En av årets stora mässor har genomförts.
EdmoLift summerar tre mycket givande dagar på
LogiMAT i Stuttgart, där företaget bland annat
kunde presentera två nya produkter.

– Det är en viktig mässa för oss att vara med på och det är
givetvis alltid spännande att kunna visa upp nya produkter 		
i de här sammanhangen, säger EdmoLift AB:s vd Anders 		
Wahlqvist som fanns med under mässdagarna i Stuttgart.

– LogiMAT fortsätter att växa i betydelse och både när 		
det gäller besök och konkreta leads så har dagarna varit 		
tillfredställande, säger Florian Warning hos dotterbolaget 		
EdmoLift Hebetechnik GmbH.
LogiMAT-mässan har växt ut till att bli den största och
viktigaste mässan för intern materialhantering, och lockar
årligen omkring 1 500 utställare och nära 50 000 besökare. I år
genomfördes LogiMAT den 13–15 mars.

– Vår ambition är att vara marknadsledande när det gäller 		
enheter för produktionslinjer och ergonomiska lösningar, 		
så det vill vi alltid visa upp. I år hade vi dessutom två nyheter
och då är det naturligt att lyfta fram dem lite extra.
EdmoLifts nyheter i år var en pallyftare, och en prototyp av en
lyft- och tilt-lösning som lyfter helt vertikalt och dessutom har
en ännu lägre lägsta höjd än liknande produkter.

850 mm

LTT 750 var en av
prototyperna som
presenterades på
LogiMAT.

m

Företaget deltog i år för femte året och det var som vanligt
intensiva dagar för det tyska dotterbolaget och den personal
från EdmoLift AB som också fanns på plats i Stuttgart.

190 mm 55
0m

För EdmoLift GMBH är mässan en av årets höjdpunkter och
tredagarsevenemanget ger varje år många viktiga kontakter.

40º

1250 mm

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 UK levererar
till ”Hogwarts”
EdmoLifts brittiska dotterbolag har nyligen installerat en rullstolshiss i Harry Potters skola Hogwarts.
Jo, faktiskt! Sedan en tid finns hissen installerad i
Gloucester Cathedral där scener ur den första,
andra och sjätte Harry Potterfilmen spelade in.
Katedralen, vars äldsta delar är över 900 år gamla, är en
mäktig kyrkobyggnad med starka gotiska inslag. En fantastisk
och fantasieggande miljö som gjord för att spela in suggestiva
filmscener.
Och det tog producenterna alltså fasta på när J K Rowlings
böcker om trollkarlen Harry Potter skulle filmatiseras. Scener
i Hogwarts korridorer, de talande porträtten och spökscener
spelades in här.
Katedralen är välbesökt och har nu dessutom anpassats för
funktionshindrade. Det delikata uppdraget att installera en hiss
som är moderna men ändå inte stör intrycket av den medeltida
arkitekturen gick till EdmoLift UK. Toppmodernt, men mycket
diskret var instruktionen.
– Väldigt roligt, det är ju en helt fantastisk byggnad och vi
har jobbat väldigt nära arkitekterna för att hitta en lösning 		
som smälter ihop med den ursprungliga arkitekturen, säger 		
Darren Papani på EdmoLift UK.
Hissen är baserad på en standardprodukt ur EdmoLifts
sortiment som sedan har anpassats för det givna utrymmet.
Dörrar och räcken i härdat glas gör att lyftanordningen knappt
syns på håll.
Nästan som trolleri…
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EdmoLift lanserar två nya lyftbord
EdmoLifts lyftbordssortiment har utökats med två
efterlängtade modeller. Det prisvärda programmet har utökats med modellen CL 2000B, och i det
anpassningsbara premiumprogrammet tillkommer
TL 1000H. Båda modellerna finns sedan årsskiftet i
prislistan och går att beställa.
CL- och TL-serierna är redan mycket populära hos kunderna
och framförallt TL-serien innehåller flera av EdmoLifts
storsäljare. Lyftborden har breda användningsområden och
återfinns i många olika branscher.

På TL 1000H har lyftbordet fått extra lyftrörelse, och lyfter till
en total höjd på 1110 mm – utan att lägsta höjden förändrats.
– Den nya TL-modellen innehåller dessutom en liten 		
nyhet såtillvida att dess armar är gjorda av plattjärn istället 		
för kallformade konstruktionsrör, KKR, likt övriga modeller i
serien. Det innebär att vi själva kan laserskära armarna vilket
är en ekonomisk fördel, säger Hans Vikström.
Som alla andra modeller i EdmoLifts premiumserie så kan TL
1000H också anpassas på flera områden helt enligt kundens
önskemål.

– Vi har utnyttjat beprövad teknik för att skapa nya
produkter som fyller ut luckor i vårt sortiment, säger 		
EdmoLifts konstruktionschef Hans Vikström.
CL 2000B är ett lyftbord där bordsskivan breddats från 800 till
1000 mm vilket är ett efterfrågat format av våra kunder för så
kallade sjöpallar.

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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Andrea ny chef för B2B-gruppen
EdmoLift har fått en ny chef för sin B2B-verksamhet.
Sedan den första mars 2018 är det Andrea CarvalloBritze som leder gruppen.
– Huvuduppgiften är att se till så att B2B funkar så bra som 		
möjligt och då är snabbhet, tillgänglighet och noggrannhet 		
viktiga faktorer, säger Andrea.
För henne och för kunderna kommer utnämningen inte att
betyda några större förändringar. Andrea började på EdmoLift
för två år sedan och har sedan dess arbetat i den grupp hon nu
leder.
B2B, business to business, är hos EdmoLift en funktion med
ett tydligt uppdrag: att ta hand om affärerna som sker nu. Om
andra delar av försäljningsorganisationen arbetar långsiktigt
med affärsutveckling så är B2B ”butiken”.
– Det är ju kunderna som söker upp oss och när de väl 		
tar kontakt så vill de ha tydliga svar och de vill lägga sina
beställningar så fort som möjligt så vi arbetar hårt för att 		
vara så tillgängliga som möjligt.

DET LÅTER SOM ETT GANSKA STRESSIGT JOBB, ÄR DET SÅ?
– Det kan vara stressigt ibland, men det är också väldigt 		
roligt!
Andrea Carvallo-Britze har gått en lite ovanlig väg till
chefsjobbet på EdmoLift. Hon är utbildad i hemlandet Tyskland

och Sverige, men är doktor i statsvetenskap. Hon sökte sig dock
medvetet till industrin och uppskattar de tydliga och konkreta
arbetsuppgifterna.
B2B-verksamhetens tidigare chef Erik Svanberg stannar hos
EdmoLift. Han har tidigare lett företagets tyska dotterbolag och
i rollen som B2B-chef har han har varit en del i arbetet med att
dela upp och specialisera säljorganisationen.
– Det har varit en väldigt intressant och utvecklande tid, 		
men nu kände jag att det var dags att lämna över. Jag var
med och anställde Andrea när hon började hos oss och jag 		
har arbetat tillsammans med henne, så jag vet att vi får en 		
mycket kompetent person som ledare.
Erik Svanberg finns kvar i en viceroll i B2B-gruppen och
kommer också att arbeta särskilt mot key accounts i tysktalande
länder.

FAKTA: ANDREA CARVALLO-BRITZE
ÅLDER:

34

GÖR:

Ny chef för B2B
sedan den första mars 2018

FAMILJ: Gift
BOR:

Härnösand
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ANDREAS EKMAN – KVALITETSTEKNIKER
VAD GÖR DU SOM KVALITETSTEKNIKER?
Det är väldigt omfattande. Jag är inblandad i allt från
granskning av ingående material till färdig produkt där vi ser
till så att allt skickas i tid och med rätt kvalitet till kunderna. Vi
försöker ju kvalitetssäkra hela kedjan och jag kan få rycka in på
många olika ställen. Jag arbetar mycket mot vårt affärssystem
där alla avvikelser läggs in. Målet är givetvis att åtgärda problem
som har uppstått, men också att försöka se till så att det inte
uppstår igen.

VAD ÄR DET BÄSTA MED JOBBET?
Att det är så flexibelt! I och med att jag är delaktig i hela kedjan
så är det ett väldigt varierande jobb. Sedan är det ju också
väldigt roligt när man har gjort ett jobb att kunna gå tillbaka och
se att det blir bättre, att man fått en förändring som gynnar alla.

VAD HAR DU GJORT TIDIGARE?
Jag började hos EdmoLift i maj 2017 som montör. Jag tror att
det är en fördel att komma från golvet och ha byggt ihop några
bord när man arbetar som kvalitetstekniker. Till EdmoLift
kom jag från Nordhydraulik i Kramfors där jag jobbade som
servicetekniker med inriktning på kvalitet – en tjänst som var
ganska lik den jag har nu.

HUR TRIVS DU?
Som fisken i vattnet! Roliga arbetsuppgifter, bra arbetskamrater
och så är det lite spännande – det händer hela tiden nya saker.

VAD GÖR DU NÄR DU INTE ARBETAR?
Jag har ett stort motorintresse, men just nu har jag varken tid
eller råd att utöva det så mycket. Med fyra barn så går just nu all
tid och alla resurser till deras aktiviteter.

