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Några ord från VD:n

We are not out of bullets!
Konjunkturen planar ut, den tyska bilindustrin bromsar
och vi står inför ett Brexit med oklara konsekvenser.
2019 kommer att innehålla utmaningar, men på EdmoLift
har vi trots det skäl att vara optimistiska. En lång rad
målmedvetna satsningar gör att vi står bättre rustade än
någonsin inför framtiden. Vi ser fram emot ett spännande
2019!

TROTS ALLT DETTA är det viktigt att framhålla att bilbranschen

EDMOLIFT KAN SE TILLBAKA på en lång period av kraftig tillväxt.

SÅ HÄR MÖTER EDMOLIFT 2019:

Under nära tio år har alla kurvor pekat uppåt. Nu börjar den starka
konjunkturen mattas av och den enorma kraften på marknaden finns
inte riktigt där längre.
Det märks kanske tydligast inom ett av våra viktigaste kundsegment,
bilindustrin, som mötte oväntat kraftig motvind i slutet av förra året
– där den nya avgascertifieringen i Europa och en svag marknad i Kina
tyngde mest. Generellt minskar personbilsförsäljningen i såväl Europa
som USA och Kina. De tyska biljättarna Volkswagen och Daimler håller
dock försäljningen uppe och räknar med att både fordonsförsäljningen
och intäkterna 2019 kommer att ligga något över fjolårets.
ÖVERGÅNGEN TILL ELBILAR är en högst delikat balansgång för branschen

och många tillverkare står nu inför stora och avgörande beslut: Fortsatt
satsning på traditionella bensin- och dieselbilar eller övergång till
elbilar?
Tillverkarna har investerat enorma summor i plattformar och
produktionsanläggningar för traditionella bilar. Plattformar som i
många fall är relativt nya och dessutom ska finansiera kostnaderna
för omställningen innan elbilarna blir lönsamma. Det är därför många
bilföretag gärna pratar vitt och brett om elbilar och elektrifiering – men
egentligen helst vill förhala övergången så länge som möjligt.
Men frågan är om bilbranschen har råd att vänta. Elbilarna börjar få
rejält fäste på marknaden och det är långt ifrån säkert att kunderna har
tålamod att vänta in biljättarnas elmodeller.
Om de stora biltillverkarna väljer att satsa stort på elbilstillverkning
redan nu är det ett beslut som har kapacitet att förlänga det
gynnsamma tillväxtklimatet vi haft under en lång rad år.
BREXIT ÄR EN ANNAN OSÄKERHETSFAKTOR. Lämnar Storbritannien EU?

Blir det en ny folkomröstning? Lämnar Storbritannien med nya avtal
eller blir det en hård Brexit? I skrivande stund vet vi ingenting utan
kan bara konstatera att redan det första Brexitbeslutet och den stora
osäkerheten kring framtiden har påverkat EdmoLifts försäljning negativt
på vår tredje största marknad.

EN GLOBAL PARTNER I VÄRLDSKLASS

inte är i kris, att osäkerheten kring Brexit inte har stängt ner
Storbritannien och att konjunkturutvecklingen inte är negativ utan
utplanande. På EdmoLift tävlar vi fortfarande varje vecka för att nå
föregående års nivåer. Det är tufft och utmanande, men vi lyckas.
Ökningstakten i förhållande till fjolåret är 6,3 procent.
Och vi har goda skäl att vara fortsatt optimistiska inför framtiden.
Den starka tillväxten under en lång rad år har gett oss möjlighet
att investera i allt från personal till innovation.

Branschens bästa medarbetare från utveckling och produktion
till sälj och kundtjänst.
Branschens starkaste nätverk av återförsäljare och distributörer.
En helt ny webb som ger ännu mer nytta och underlättar 		
kontakterna mellan kund och återförsäljare.
Samt, inte minst:
122 nya produkter i sortimentet bara sedan årsskiftet.
EdmoLift är bättre rustade än någonsin inför framtiden och även
på en lite svagare marknad har vi förutsättningarna att fortsätta
växa genom att ta marknadsandelar.

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

NYHETSBREV
#1-2019

Från vänster:
Vincent Demper,
Tony Hagège,
Anders Wahlqvist

EdmoLift öppnar ett säljkontor i Frankrike!
EdmoLifts tydliga inriktning på att växa internationellt
har under de senaste åren lett till att dotterbolag
öppnats i både Nederländerna och i Danmark. Sedan
2008 har återförsäljaren EdmoLift Solutions med sitt
säte i Liège, Belgien bearbetat både den belgiska och
franska marknaden. För att öka den regionala och
lokala närvaron öppnar nu EdmoLift BENELUX B.V. ett
säljkontor i Noisseville, Frankrike!
VAD ÄR ANLEDNINGEN TILL ATT EDMOLIFT ÖPPNAR UPP ETT NYTT KONTOR I
FRANKRIKE?

– I vår industri är det viktigt att vara nära kunderna på
både en regional och nationell nivå för att ha möjligheten
att åka ut och möta dem i person. Vi har sett att det här
tillvägagångssättet med att ha ”more feet on the street”
verkligen har börjat bära frukt i Nederländerna och i
Danmark, där företag av diverse storlekar har blivit värdefulla
och återkommande klienter till oss. När möjligheten att
expandera till Frankrike via EdmoLift BENELUX B.V.
blev aktuell förstod vi att det här var en unik chans som
vi inte kunde passa på. Med Tony Hagège vid rodret för
det nya kontoret i Noisseville kommer vi att ha en väldigt
kompetent säljchef som banar vägen för oss in på den franska
marknaden, säger Anders Wahlqvist, vd för EdmoLift.
VARFÖR VALDE NI ATT TA IN TONY HAGÈGE?

– Första gången jag träffade Tony var för ungefär åtta
år sedan. Därför visste jag sedan tidigare att han hade
omfattande erfarenhet från lyftbordsindustrin, en lång

bakgrund av att ha arbetat med försäljning och som
konsult, samt djup teknisk kunskap och en vinnande
mentalitet. Med andra ord är Tony ett fantastiskt tillskott
till vilken organisation som helst, säger Vincent Demper,
försäljningschef på EdmoLift BENELUX B.V. och fortsätter.
Under förra året sprang jag in i Tony igen, och kanske var
det ödet som förde oss samman. Vi hade haft ambitionen
att starta upp ett säljkontor i Frankrike eftersom det är en
marknad med enorm outnyttjad potential, men vi var inte
säkra på när tiden var rätt för en etablering. När jag stötte på
Tony berättade jag för honom om våra planer för Frankrike
och frågade honom om han trodde att han var rätt person
för jobbet. Jag var glad över hans positiva reaktion och att
han ville ta på sig uppdraget att etablera EdmoLift som ett
inflytelserikt företag på den franska marknaden!
VAD ÄR MÅLET FÖR EDMOLIFT I FRANKRIKE?

– Till att börja med så är det mest grundläggande, att vi
skapar en solid grund för det nya EdmoLift kontoret i
Frankrike. Vi har ett ambitiöst mål av att bli marknadsledare
inom en 5-årsperiod. Det är en lång väg dit och mycket hårt
jobb måste bli utfört men jag är övertygad om att Tony,
med all sin kompetens och djupa förståelse för den franska
marknaden och tillsammans med våra utmärkta produkter,
kommer att kunna utföra det här, avslutar Vincent Demper.

BESÖK DEN NYA FRANSKA WEBBSIDAN PÅ WWW.EDMOLIFT.FR

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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Tony Hagège
Försäljningschef Frankrike
VAD GJORE DU INNAN DU BÖRJADE PÅ EDMOLIFT?

– Innan jag började på EdmoLift hade jag arbetat inom
lyftlösningsindustrin sedan 2011 och var då ansvarig för den
Franska marknaden hos ett annat företag i branschen. Jag
arbetade med försäljning och konsultering och hjälpte franska
kunder att hitta den mest passande lyftlösningen för deras
behov. Eftersom jag har arbetat med mekanisk design, olika
typer av CAD-mjukvaror, och interna logistiksystem hela min
karriär har jag mycket kunskap och erfarenhet av att lösa
diverse tekniska problem för kunder närhelst de kan tänkas
dyka upp.
VARFÖR VALDE DU ATT BÖRJA PÅ EDMOLIFT?

– EdmoLift har en lång historia av att utveckla och producera
lyftlösningar av hög kvalitet och robust design. Överlag
är EdmoLift välrepresenterade runtom i Europa, men
varumärket är inte så etablerat i Frankrike. Därför tyckte jag
att det verkade vara en fantastisk ny utmaning, för mig, att
förbättra EdmoLifts position här och att på allvar börja tävla
med de andra lyftbordstillverkarna i Frankrike.
VAD ÄR DINA FÖRVÄNTNINGAR FÖR DEN NÄRMSTA FRAMTIDEN?

– Inom en 3-årsperiod har vi siktet inställt på att ha etablerat
EdmoLift som en av de 3 starkaste och mest relevanta
lyftbordstillverkarna i Frankrike. Inom 5 år är målet såklart
att ha blivit Frankrikes mest dominanta och omfattande
leverantör av saxlyftbord, pallhanteringsprodukter och
hjälpmedel för materialhantering.

LogiMAT 2019 gav positiva signaler
Signalerna i media har varit negativa den senaste tiden, men
den stora logistik- och materialhanteringsmässan som i år hölls
i slutet av februari gav positiva signaler.
– Vi såg fram emot mässdagarna lite extra i år eftersom
LogiMAT är en väldigt bra konjunkturbarometer, säger
EdmoLifts vd Anders Wahlqvist. Min bild har varit att
medierna är mer negativa än företagarna när det gäller
tillväxten, och den bilden bekräftades i Stuttgart.

LogiMAT i Stuttgart är en av de viktigaste internationella
mässorna för EdmoLift och i år presenterade företaget
bland annat de nya produkterna LTT 750 och TSLN 1503 för
mässbesökarna.

Antalet mässbesökare fortsätter att öka och landade i år på
närmare 62 000 – 11,5 procent fler än 2018. Även antalet
utställare och antalet länder som var representerade vid
LogiMAT ökade.
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EdmoLifts nya webbsida är lanserad
EdmoLift har lanserat sin nya webbsida och besökare
på edmolift.se och edmolift.com hittar nu sajter som på
många sätt är bekanta, men som har genomgått en rejäl
ansiktslyftning och också fått bättre möjligheter för att
administreras på olika språk.
Under våren och försommaren kommer företagets övriga
sajter att lanseras – på totalt nio olika språk – i den nya
formen.

brett med allt från produktfilmer, intervjuer och case studies till
nyheter om företaget och produkterna.

Den nya webbsidan är responsiv och fungerar oavsett om sidan
visas på en dator, surfplatta eller smart telefon. Den är på flera
sätt enklare och mer tillgänglig, men mycket är också bekant –
och det är ett medvetet val.

Flera av satellitsajterna administreras av återförsäljarna i
respektive land. Detta är ytterligare en del i strategin i att göra
marknaderna mer lokala och lotsa kunderna direkt till närmaste
återförsäljare. Med den nya webbsidan öppnas nya möjligheter.

– Det finns ett värde i att besökarna känner igen sig när de
kommer till EdmoLifts sida och vi har också haft en struktur
på sidan som fungerat bra så den ville vi i stora delar behålla,
säger EdmoLifts marketing communications manager
Hans Skoog. En kund som besökt vår sida tidigare kommer
definitivt att känna igen sig, men får nu en sajt som är
fräschare och trevligare än tidigare.

– Produktdelen och den övergripande strukturen kommer att
vara den samma oavsett vilken EdmoLift-sajt man besöker,
men nu finns det stora möjligheter för återförsäljaren att
själv styra över vad man vill presentera och lägga mer fokus
på, säger Alfred Johansson. Vad som är stort och viktigt på
respektive marknad vet återförsäljaren bäst och kan då också
låta detta synas extra tydligt på sin webbsida.

EdmoLifts webbsida vänder sig både till kunder och
återförsäljare och ambitionen är att innehållet ska vara rikt och

En central roll i arbetet med den nya webbsidan har företagets
social media & online content manager Alfred Johansson.
– Jag ska producera text, bild och film till alla
EdmoLifts sajter, och kommer också att vara ett stöd för
administratörerna som sköter sajterna på tyska, franska,
nederländska och så vidare, säger Alfred Johansson.
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Stort projekt har gett bättre manualer
EdmoLift har gjort en rejäl uppdatering av sina
produktmanualer. Arbetet har pågått under två år och ska
garantera att kunderna alltid får korrekt och uppdaterad
information, men också rätt mängd information.

– Våra produkter är så enkla att driftsätta att de instruktioner
som behövs går att sammanfatta i bilder, säger Tobias
Svensson. För de flesta av våra kunder är det bara den
informationen man vill ha.
Den som idag köper en produkt från EdmoLift får därför en
tryckt, språkoberoende quick guide bestående av pictogram som
innehåller allt som krävs för att ta produkten i drift.

Tidigare skickade EdmoLift alltid med en omfattande manual
till varje produkt. Den innehöll visserligen allt som kunden
kunde behöva veta, men det var inte en optimal lösning.
– En stor del av vår försäljning sker via återförsäljare och
slutkunderna finns i många olika språkområden vilket har
gjort att vi, tidigare, har behövt trycka upp och lagerhålla
manualer på 20 språk, säger Tobias Svensson, projektledare
på EdmoLift.

Den mer detaljerade informationen är samlad i åtta
produktmanualer, en för varje produktgrupp.
Produktmanualerna är tillgängliga på 22 språk och finns att
ladda ner på EdmoLifts webbsida. Manualer för äldre modeller

Att hålla rätt mängd manualer i respektive språkutförande i
lager har varit en stor utmaning för EdmoLift, men framförallt
har den tjocka heltäckande manualen ofta varit mer än kunden
behövt och efterfrågat.

Att alla manualer nu är digitala innebär bland annat att det
är enkelt att göra versionsuppdateringar. Dessutom är det
naturligtvis en miljövinst att det inte trycks manualer för varje
lyftbord som säljs.

kommer även att göras tillgängliga digitalt inom kort.

– Men givetvis är det kundens behov och önskemål som styr,
säger Tobias Svensson. Vill kunden ha hela produktmanualen
på papper så ordnar vi givetvis det.

När EdmoLift bestämde sig för att se över sina manualer beslöt
man därför att dela upp informationen i en fysisk quick guide
och en digital produktmanual.

Quick guides och de nya manualerna finns tillgängliga för nedladdning på https://installation.edmolift.com
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EdmoLift AB
Jägaregatan 11,
SE-871 42 Härnösand, Sweden

EdmoLift is one of the world’s largest manufacturers of scissor lift
tables, pallet handling products and tools for materials handling.
EdmoLift has successfully delivered lift tables and material handling
solutions to companies of all sizes, in all industry sectors as well as
to distribution, healthcare, service and trade since 1964.

Tel +46 (0)611-837 80, Fax +46 (0)611-51 15 80
E-mail: b2b@edmolift.se
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SE-871 42 Härnösand, Sweden

EdmoLift is one of the world’s largest manufacturers of scissor lift
tables, pallet handling products and tools for materials handling.
EdmoLift has successfully delivered lift tables and material handling
solutions to companies of all sizes, in all industry sectors as well as
to distribution, healthcare, service and trade since 1964.

Tel +46 (0)611-837 80, Fax +46 (0)611-51 15 80
E-mail: b2b@edmolift.se

We have more than 150 standard models in our range with
capacities that range from 70 kg up to 30,000 kg, and a large part of
our complete solutions are custom-made, according to our
customers’ specifications.
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Med sina 31 år som
anställd är Stefan en
viktig kugge för EdmoLift
1990 - här ses Stefan
arbeta med en fixtur
vid EdmoLifts första
svetsrobot.

1988 BÖRJADE STEFAN BERGLUND som verkstadsarbetare på det lilla
familjeföretaget EdmoLift. 31 år senare är han fortfarande kvar, men både
EdmoLift och hans egen roll har växt ordentligt.
Det har hänt en hel del på EdmoLift sedan Stefan Berglund gjorde sin första arbetsdag
i april 1988. Mycket svetsades redan då med robot men även en del manuellt och
produktionen handlade om att tillverka stora serier och bygga upp lager.
I början av 1990-talet började automatiseringen av fler moment och med tiden har
också produktionen blivit allt mer kundorderstyrd och produkter som anpassas direkt
för kunden är en allt viktigare del av verksamheten.
Stefan Berglund har arbetat med det mesta på produktionssidan och har sett
utvecklingen på nära håll. Idag har han en tjänst i EdmoLifts specialverkstad där en
stor och viktig del av uppdraget är att tillverka prototyper av nya modeller och tillverka
fixturer som gör att produktionen av de nya modellerna fungerar. Av alla nya modeller
som EdmoLift släpper på marknaden har Stefan byggt det allra första exemplaret –
prototypen – till de flesta.

1995-96 bestod EdmoLifts produktionsorganisation
av 10 personer

Specialverkstaden ligger vägg i vägg med konstruktionsavdelningen vilket gör att vägen
från ritbord till prototypbygge är extremt kort – både bildligt och bokstavligt talat.
I jobbet ingår också att testa nya modeller och göra särskilt komplicerade
specialanpassningar.

Idag arbetar över 60 personer i EdmoLifts
produktion, bilden är tagen 2018
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VAD ÄR DET BÄSTA MED DET HÄR JOBBET?

– Fixturtillverkningen tycker jag nog. Fixturen är som en ram
där alla delar till produkten ska läggas ned och spännas fast så
att de kan svetsas ihop av roboten och när den ska tas fram så
gör jag det mesta själv – provar, ritar, bygger. Det är mycket
problemlösning och det är det som gör det så intressant.
VAD ÄR DEN STÖRSTA FÖRÄNDRINGEN SOM HAR SKETT PÅ EDMOLIFT
UNDER DINA ÅR PÅ FÖRETAGET?

– Det är ju jättemycket som har hänt. En stor förändring
är naturligtvis att vi har blivit många fler anställda. När jag
började var vi färre än tio i produktionen, idag är vi över 80 i
hela företaget. Sedan har det kommit så många nya maskiner,
produktionen har förändrats och vi har byggt ut – det har
varit väldigt roligt att vara med om den här utvecklingen.
Väldigt mycket har förändrats på 31 år, men det finns också
saker som är sig lika på EdmoLift.
–Vi har alltid haft en väldigt bra gemenskap och
sammanhållning trots att vi har blivit så många fler. Det är
viktigt. Det gör att jag fortfarande tycker att det är roligt att gå
till jobbet varje dag.

STEFAN BERGLUND
ÅLDER:

54

FAMILJ: Fru, tre vuxna barn
GÖR:

Tekniker, utbildad verktygsmakare

