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Några ord från VD:n

En ny kronjuvel i vårt sortiment
Industrisemester? Jovisst har även vi på EdmoLift unnat
oss en del ledighet i sommar, men framförallt har vi sett
till att vässa vår organisation och vårt totala erbjudande
ytterligare. Vi har kortat våra ledtider rejält – och
framförallt är vi stolta över att nu kunna erbjuda världens
första hydrauliska lyftbord i standardutförande som
uppfyller den tuffaste klassificeringen, kategori 5, enligt
lyftbordsstandarden SS-EN 1570-1.

Under de senaste månaderna har vi också implementerat en rad
åtgärder för att korta våra ledtider. Vi har lärt oss mycket av den
hektiska hösten 2018 då den stora orderingången gjorde att vi hade
svårt att leverera i tid.

Innovationsförmåga lade grunden till EdmoLift en gång i tiden
och det är fortfarande en egenskap som är absolut central för oss.
Vår utvecklingsavdelning arbetar löpande med att utveckla vårt
produktsortiment, men med vår allra senaste produkt HDL 2000 har våra
utvecklingsingenjörer tagit oss till en helt ny nivå.

EdmoLift har också i egenskap av storägare gjort en ordentlig
omstrukturering av organisationen i LiftPro Nordic. Företaget har
bra produkter och en bra försäljning, men har inte haft tillräckligt
bra kontroll på kostnaderna.

”Kategori 5” är termen i branschen. Produktivitet och tillförlitlighet är
en vardagligare benämning och det är precis vad det handlar om. Ett
lyftbord med extremt höga krav på material och precision i alla delar,
en produkt som tål hård belastning och många cykler i kontinuerlig drift
med permanentsmorda lager.
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HDL 2000 är kronjuvelen i vårt produktsortiment och modultänket i
designen öppnar upp för möjligheterna till ett helt produktprogram i
kategori 5, och det innebär också att EdmoLift nu på allvar kan börja
bearbeta nya marknadssegment. Med HDL 2000 är vi ett alternativ för
de stora systeminbyggare som designar hela produktionslinor för bland
annat process- och tillverkningsindustri.
u

Nu har vi bland annat sett över semesterplanering, rekryterat och
gått över till tvåskift i flera delar av verksamheten. Därmed har
vi både kunnat arbeta upp ett lager på 130 produkter och lyckats
pressa tiden från beställning till leverans. Bra – för vi vill ju att våra
leveranstider ska vara lika konkurrenskraftiga som våra produkter!

Förändringarna som nu genomförts innebär att organisationen
både blivit yngre och tillförts ny kompetens. Med bland annat ny
produktionschef och ny konstruktionschef ser framtiden riktigt
spännande ut för LiftPro Nordic.
Under sommaren har jag dessutom hunnit med ännu ett besök hos
vår produktionspartner Giant-Move Equipment i Changzhou, Kina.
Vi är inne på vårt 21 år av samarbete och det är fantastiskt att se
hur snabbt utvecklingen går framåt både i Kina och i företaget.
Giant-Move Equipment satsar verkligen för ett fortsatt partnerskap,
både i form av ny teknik och genom ett medvetet hållbarhets- och
miljöarbete.
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Läs mer om HDL 2000 på nästa sida.

Anders Wahlqvist
VD EDMOLIFT AB
anders.wahlqvist@edmolift.se
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Världens första
kategori 5 lyftbord i
standardutförande
Två år av hårt arbete och testkörningar är
äntligen över. Nu lanserar EdmoLift världens
första hydrauliska kategori 5-lyftbord i
standardutförande, HDL 2000.
– Vi ser en ökad efterfrågan på lyftbord som är konstruerade för
intensiv drift och har lång livslängd. Nu har vi den produkten
i vårt sortiment, säger sales area manager Tomas Edmo.
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SS-EN 1570-1 KATEGORI 5

Uppfyller högsta uthållighetsklassificeringen för lyftbord
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LÅNG LIVSLÄNGD

Mer än 512 000 lyftcykler med
full märklast
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INTENSIV DRIFT

Designad för underhållsfri
drift dygnet runt, året om
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CAT 5

Dubbla plattstålsarmar för
en stabil konstruktion

Permanentsmorda lager

Förstärkta nedre cylinderfästen
Förstärkta övre cylinderfästen

Stålhjul

FORTS. u
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u Kategori 5 är den tuffaste klassificeringen av lyftbord enligt
lyftbordsstandarden SS-EN 1570-1, och innebär att produkten
har en livslängd på mer än 512 000 cykler med full märklast.

KOMPAKT DESIGN

SYSTEMINBYGGNATION

Extremt kompakt, endast
200 mm i sitt lägsta läge

Uthålligheten och den kompakta
designen gör produkten perfekt
för inbyggnation i andra system
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För att kunna möta kundernas behov av lyftbord som
kan användas i krävande och högintensiva miljöer har
lyftbordstillverkare tidigare tvingats göra speciallösningar för
varje fall, baserat på standardmodeller av redan existerande
lyftbord. När HDL 2000 nu introduceras på marknaden tar
EdmoLift det viktiga första steget av att göra extremt kraftiga
och tåliga lyftlösningar lättillgängliga för den tunga industrin
genom att erbjuda kategori 5-lyftbord i standardutförande.
Ambitionen är att den första modellen – HDL 2000 – inom kort
kommer att följas av flera produkter utvecklade enligt samma
koncept.
Tomas ser framförallt två områden där kategori
5-lyftborden är särskilt efterfrågade:
u Automatiserade produktionslinjer som är i drift dygnet runt.
u Driftkänsliga miljöer där varje stopp i produktionen är 		
väldigt dyra.
– I den typen av sammanhang kan HDL 2000 fungera som en
försäkring. Man betalar lite extra för att få en produkt som 		
man vet är i det närmaste underhållsfri och har väldigt lång
livslängd. Samtidigt är den inte så mycket dyrare än ett
”vanligt” lyftbord – konkurrenterna på marknaden är 		
betydligt dyrare – så det är en väldigt prisvärd produkt, säger
Tomas Edmo.
Arbetet med det nya konceptet inleddes för drygt två år sedan.
EdmoLift’s utvecklingsingenjör Lennart Rösblad fick då i
uppdrag att ta fram en produkt som skulle klara kraven för
kategori 5 enligt lyftbordsstandarden SS-EN 1570-1, och som
skulle klara av att gå dygnet runt med en märklast på 2 000
kilo. Lennart provade olika koncept, skissade på modeller och
gjorde omfattande beräkningar. En central del i arbetet var att
hitta en konstruktion som förstärker lyftbordets saxdel i utsatta
områden, eftersom detta påverkar lyftbordets livslängd avsevärt.

Resultatet av Lennarts arbete är ett lyftbord som har två
saxpaket byggda av plattstålsarmar. De två saxpaketen är
separerade från varandra och förbundna med en skruvad
mellandel. Det här resulterar i en väldigt stark konstruktion
med rigorös stabilitet i alla riktningar. Alla lager i produkten är
dessutom permanentsmorda.
– Lyftbordet är utvecklat så att det enkelt kan göras större,
och hela HD-konceptet bygger på sömlös design som lätt
kan omsättas i nya kategori 5-produkter. Vi såg möjligheterna
till ett helt nytt produktsegment för EdmoLift och agerade 		
därefter, säger konstruktionschef Hans Vikström som 		
också lyfter fram formatet som en stor fördel. Många 		
tillverkare försöker garantera lång livslängd genom att sälja
ett överdimensionerat lyftbord som får arbeta med en 		
klart lägre vikt än det är avsett för. HDL 2000:s fantastiska
uthållighet vilar på smart innovation, hög kvalité och 		
omfattande tester. Kategori 5-lyftbordet är lika kompakt som
ett vanligt lyftbord och har samma lägstahöjd och lyftrörelse,
men med 4 respektive 16 gånger längre livslängd än de
konventionella lyftbord som produceras i kategori 1 		
respektive kategori 3.

HDL 2000 PÅ MÄSSOR
I DANMARK OCH SVERIGE
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Car-O-Liner ersatte
truckar med dragare

Allt fler företag väljer av säkerhetsskäl bort
motviktstruckar för materialhantering inomhus.
Car-O-Liner i Kungsör sköter sedan våren 2019 en
del av sina tunga transporter med hjälp av Movexx
T6000-dragare från EdmoLift – och är mycket
nöjda med resultatet.
– Dragarna ger oss ett helt nytt koncept för interntransport. Vi
har fått en betydligt säkrare arbetsmiljö, men också 		
effektivare och mer skräddarsydda transporter, säger Car-O-		
Liners produktionschef Peter Hedenström.

Peter Hedenström, produktionschef på Car-O-Liner i Kungsör

Car-O-Liner utvecklar och tillverkar system för reparationer
och inspektioner av kollisionsskadade fordon. Företaget har i
över 45 år försett fordonsindustrin med innovativa lösningar
och är idag den ledande aktören med kunder över stora delar av
världen.
u
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u 2016 köptes företaget upp av den stora amerikanska
verktygstillverkaren Snap-On och ett omfattande arbete med
att effektivisera verksamheten inleddes på alla Car-O-Liners
enheter.
På anläggningen i Kungsör där man i huvudsak arbetar
med tillverkning hamnade fokus snabbt på de tunga
materialtransporterna. Mycket av arbetet med att flytta och
transportera material utfördes med hjälp av gaffeltruckar, även
inomhus.
– Vi ville få bort truckarna inomhus för att få ner olycksrisken 		
och började undersöka alternativen. Vi ville titta på dragare
och där kom vi i kontakt med EdmoLift som erbjöd oss att 		
göra ett test.
Car-O-Liner fick helt enkelt låna en Movexxdragare och provade
under ett par veckor att låta den utföra de tunga transporter
inomhus som tidigare utförts med motviktstruckar.
Kraven var höga eftersom dragaren skulle klara laster på
omkring fem ton och dessutom vara säker och lätthanterlig inne
i anläggningen där det finns nivåskillnader mellan olika skepp.
Testet föll väl ut och till slut bestämde sig Car-O-Liner för två
dragare av den största modellen, T6000, med en kapacitet
på sex ton. Idag är dragarna det enda transporthjälpmedlet i
processen där företagets stora riktbänkar produceras.
– Ganska snart utvecklade vi vårt sätt att arbeta genom att haka
på flera vagnar och bygga ett tåg med alla delar som behövs 		
för monteringen, allt från den flera ton tunga plattformen till
mindre delar och tillbehör. Allt finns på ”mjölkrundan” 		
som vi kallar tåget. Dessutom ligger allt på rätt plats när
”mjölkrundan” kommer så vi slipper onödiga lyft och vi 		
slipper flytta delar. Hela flödet är mycket bättre anpassat 		
idag, säger Peter Hedenström.
EdmoLifts säljare Niklas Fällström tycker att Car-O-Liner är ett
mycket bra exempel på hur ett företag kan arbeta med dragare
för att förbättra sin materialhantering.
– Här sker just nu en väldigt snabb förändring, och inte 		
bara i Sverige. Många internationella storföretag har fattat
strategiska beslut om att ta bort alla truckar inomhus och 		
Car-O-Liner-exemplet visar att dragaren inte bara kan ersätta
motviktstruckar i många miljöer utan också kan bidra till ett
effektivare arbetssätt.

En Movexx T6000 drar flera vagnar säkert och effektivt.

Förutom ökad säkerhet och möjligheter att effektivisera flödet
så pekar Niklas Fällström på flera andra fördelar med dragaren:
u Den kräver inget truckkort.
u Den är billigare – ofta mycket billigare – än en gaffeltruck.
u Den kräver oerhört lite underhåll.
De eldrivna Movexxdragarna går dessutom väldigt länge på
en laddning och laddar snabbt. Har man ett treskift och låter
dragaren ladda över natten så är det fullt tillräckligt.
För Car-O-Liner blev skiftet från truckar till dragare mycket
lyckat och produktionschef Peter Hedenström ser stora
möjligheter med att använda dragare även för andra uppgifter i
Kungsör.
– Det vi har gjort nu är bara början. Vårt mål är att få bort alla 		
motviktstransporter inomhus och vi har mycket material som
transporteras på anläggningen idag: papper, spån, containrar
– på sikt ska allt få drag. Det finns oändliga möjligheter!

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

