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Några ord från VD:n

högtryck på edmolift
Nu har hösten kommit. Alla löven har trillat ner från träden, alla tjocka koftor har
dragits fram ut garderoben och ljus i alla dess färger tänds alltmer ofta. Hösten är
en härlig årstid på sitt sätt.
På EdmoLift präglas mest hösten av ett affärsmässigt högtryck medan det ute
oftast råder lågtryck. Så även i år, efter en trög sensommar har det nu verkligen
lossnat på ordersidan.
Jag känner mig stolt över det fortsatta förtroende som marknaden visar oss
och den insats våra medarbetare har gjort under den långa rådande globala
lågkonjunkturen och ständigt gör med sin lojalitet, flexibilitet och kompetens
samt över vart vi nu är på väg. Det är tydligt att behovet av våra produkter och
lösningar är fortsatt stort. För att kunna sälja bra är det viktigt att vi fortsätter att
utveckla våra produkter. Vi lanserar nu nya förbättrade versioner av våra enkelsaxar
i TR storlek. Läs mer om det på nästa sida i nyhetsbrevet.
Marknaden för lyftbord växer. Men för att sälja med framgång är närhet viktigt, Det
är därför vi nu – och här kommer höstens andra roliga nyhet – väljer att öppna ett
säljkontor i Kina, utanför Shanghai i Hangsu provinsen. Den nyheten publicerar
vi här i dag.
Med jämna mellanrum får vi in fina bilder på våra produkter i arbete i intressanta
applikationer. En sådan bild säger ofta mer än tusen ord och det är så roligt att
höra ifrån er! Fortsätt gärna skicka exempel på intressanta lösningar till oss här
på EdmoLift.

EdmoLifts demotrailer
redo för turné
EdmoLifts demotrailer byggdes för nästan
tio år sedan och har sedan dess använts
flitigt runt om i Norden och Europa. Men
på tio år händer det väldigt mycket på
marknadssidan och vi kände att det var
dags för en uppfräschning. Trailern har fått
sig en ansiktslyftning utseendemässigt
och uppgraderats med nya produkter,
UC-60 och nytt marknadsföringsmaterial.
Syftet med demotrailern är att våra
återförsäljare ska ha möjlighet att låna
den och ställa upp den för att göra egna
visningar för sina kunder.
Om ni är intresserade av att boka trailern,
tveka inte att kontakta oss så att vi kan
komma överens om en lämplig tidpunkt.
Låt turnerandet börja!

Tiden går fort och snart är det 2014 vilket kommer att
bli ett toppenår för EdmoLift. Vi firar då som företag 50
år och vi kommer att fylla året med många intressanta
produktnyheter och aktiviteter.
På återhörande,

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

Fakta
Vikt: ca 1350 kg
L x B x H (mm): 6200 x 1710 x 1800

Lean Products Srl årets distributör 2012-2013
I år tilldelas utmärkelsen för årets distributör vår Italienska återförsäljare
LeanProducts Srl.
LeanProducts får utmärkelsen för att de lyckats befästa och stärka EdmoLifts
varumärke på den Italienska marknaden.
Med stark vilja och beslutsamhet har LeanProducts lyckats överträffat våra
förväntningar genom att lyfta EdmoLifts försäljning till en hög nivå på en mycket
långsam och svår marknad.
Ett stort tack till alla på LeanProducts, vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete
och tackar Er för att ni fortsätter stärka EdmoLifts varumärke på en viktig marknad.

Produkter:
ARZ 750 (armlyft)
WP 65 (Work Positioner) med tillbehör
TR 1002 (enkelsax)
TZ 503 (lyftvagn)
UC-60 demoenhet

Marknadsföringsmaterial:
2 x rollup
8 x tavlor där man kan byta ut bilder efter behov
Produktblad på svenska, engelska, tyska och
franska
2 x brochyrställ med plats för 8 st olika
broschyrer

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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Småbröderna har vuxit till sig
– TR 501 & TR 1002 två nya kompakta lyftbord
Våra nya lyftbord TR 501 och TR 1002 är två enkelsaxar som storleksmässigt är de
minsta bland modellerna i vår T-serie men med egenskaper som “storebröderna”

PRODUKT
G
LANSERIN

Saxarmar av KKR-profil ger en avsevärt
bättre sidostabilitet än saxarmar med
plattjärnskonstruktion.

TR 1002

Hjul i stället för glidklossar
TR 501

T-serien är vår linje med mycket stabila och robusta lyftbord som kan
användas i intensiva och under hårda driftförhållanden dvs. lyftbord
som ska användas mer än några enstaka gånger per dag. Lyftborden
tillverkas i Sverige och kan utrustas med en mängd olika tillbehör
t.ex. lastklaffar, vändskivor, tippskydd, skyddsnät, HD-utförande*,
hjulunderrede, pallunderrede m.m.
Produkterna i T-serien är pulverlackerade med en blandning av
epoxi och polyuretan vilket ger en hård men samtidigt en väldigt
seg lackeringsyta. Lacken har även en god korrosionsbeständighet,
C3-medel (SS-EN ISO 12944-6) vilket kan utökas till C4-medel med en
extra grundlack.

Bordsskivan kan måttanpassas
Många tillbehör som ger stora
anpassningsmöjligheter
Uppfyller EU-normen EN 1570-1, CE-märkt
* HD-utförande ska användas när antalet lyftcykler överstiger
10 000/år eller om antalet kontinuerligt är fler än 10/timme.
Utförandet innebär att lyftbordet utrustas med kullagrade hjul,
bearbetade axlar, smörjnipplar i alla leder samt dränering av
cylindrar till tank.

Vi kan även erbjuda våra produkter lackerade i valfria RAL-kulörer.
Kontakta oss gärna för mer information och prisuppgifter

Specifikationer
			Lyftkapacitet	Lyftrörelse	Lägsta	Längd
	Modell
Art.nr
kg
mm
höjd mm
mm

TR 501
TR 1002

609945	  500	  600
608179	  1000	  600

160
160

Bredd	Lyfttid		
mm
sek
kW

900	  700
900	  700

12
22

Not

0,37
0,37
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EdmoLift Asia - nytt säljkontor i Wuxi, Kina
Nu öppnar EdmoLift ett säljkontor i Wuxi
som ligger ca 12 mil nordväst om Shanghai.
Shanghai är en hubb för handeln i Asia Pacific
området och vårt kontor i Wuxi erbjuder
säljstöd, försäljning samt koordinering av
servicearbeten för att tillgodose den asiatiska
marknaden.
Asia Pacific området är det område som vi
tror kommer att ha den absolut starkaste
tillväxten i världen inom en 10 års period.
För att fortsätta växa och utvecklas ser vi det

därför som en självklarhet att finnas på plats
med kunnig marknads- och säljpersonal för
att ge våra representanter bästa möjliga stöd,
men även för att finnas i närheten av våra
användare.
Våra anställda på EdmoLift Asia, har mandarin
som modersmål men pratar även engelska.
www.edmolift.cn

Fullt hus på EdmoLift
- studentmingel för teknikstuderande
Torsdagen 5 september var en strålande dag med solsken
och fullt hus på EdmoLift, ca 150 teknikstudenter, lärare
och företagsledare inom segmenten energi, miljö och
teknik hade samlats för att ta del av årets studentmingel.

Efter presentationen delades besökarna upp i grupper och fick en
rundvandring i EdmoLifts lokaler där guiderna berättade om alla
delarna i produktionsprocessen, från konstruktionsavdelningen och
hela vägen genom alla delar av produktionen.

Studentminglet är en årlig tillställning som anordnas av
Härnösand Energi & Miljö med syfte att studenter ska få
möjligheten att träffa studiekamrater och representanter från
teknikföretagen i Härnösand för att kunna knyta kontakter
och upptäcka möjligheterna som finns efter studierna.

Förra året var det Härnösand Energi & Miljö som bjöd in studenterna
till Härnösands Energipark och årets upplaga anordnades hos oss på
EdmoLift, nästa år kommer det att hålla till hos ett annat teknikföretag
i Härnösand.

Det var en munter skara av besökare som kom på besök hos
EdmoLift, när det var dags för sedvanligt invigningstal och
företagspresentation var det absolut fullpackat i lokalen.

Andreas Einarsson från Härnösand Energi & Miljö som representerade arrangörerna uttryckte sin glädje över uppslutningen och var
precis som vi mycket nöjda med dagen.
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