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Några ord från VD:n

EN BRA SOMMAR OCH HÖST FÖR BUSINESS
– MEN OROANDE FLYKTINGSITUATION I EUROPA…
För den som önskade sig en solig och varm sommar i Sverige,
dröjde det ända in i augusti innan det blev anständigt.
Vädret kan man dock inte göra någonting åt.
Det man kan påverka, sin egen situation, är det bättre att
fokusera på. För vår del tog vi ett viktigt beslut i våras, om att
flytta hem vår slutmontering som fram till dess legat hos
vårt samarbetsföretag Swemat i Härnösand. Nu har
vi allt under eget tak vilket ger oss en produktion
med större kapacitet och flexibilitet än
någonsin. Det gör oss ännu starkare inför
framtiden.
Hösten har överlag varit spännande. Vi
har lanserat flera produktnyheter och deltagit
bland annat på mässorna Transport & Logistik i
Kista och Fachpack i Nürnberg.
Affärsmässigt gick vi in i hösten efter vår bästa sommar
någonsin med en försäljningsökning på 20 procent. USA
har utvecklats till en av våra viktigaste exportmarknader
och tack vare en fördelaktig dollarkurs kommer vi för
första gången på många år att satsa offensivt där borta.

Det är hemskt men att faktum.
Innan trepartskonflikten i Syrien inleddes
– med regeringstrupper, rebeller och den islamiska
staten IS som krigande parter – hade Syrien cirka
20 miljoner invånare. Idag har 12 miljoner av dem
lämnat sina hem. 66 procent av dessa 12 miljoner
syrier har flytt inom landets gränser, 32 % till
grannländer och bara 2 % till Europa. Det
är viktigt att känna till det för att sätta allting
i ett rätt perspektiv i den debatt vi upplever
på hemmaplan om att ta emot och hjälpa
flyktingarna.
Idag, då vi ser de största flyktingströmmarna
sedan andra världskriget, är det viktigt att vi
a l l a försöker hjälpa till. Såväl företag som
privatpersoner. Den lilla andel av syrierna som
flyr till Europa måste vi inom EU kunna hjälpa
och se till att integrera i europeiska länder, om
vi bara bjuder till!

Om det finns mycket positivt att berätta om, är det annat
som oroar mig och berör mig mycket. Under en vecka i
augusti semestrade jag på Kos, Grekland, och hamnade
mitt i den intensiva, syrianska flyktingströmmen.
Människor på flykt undan kriget lämnar sitt hemland i panik,
ofta i stora grupper på alldeles för små gummibåtar för att
göra den farliga resan över Medelhavet till Europa. De flyr
utan att veta vad de har att vänta sig, bara för att undkomma
fasorna. De lämnar i princip allt för att överleva.
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En bra början är att ta ställning och vara
tydlig med det. Det är så vi kan påverka
våra politiker.
Do good and good will come to you!

Anders Wahlqvist
VD EdmoLift AB
anders.wahlqvist@edmolift.se
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”EGEN MONTERING
GÖR OSS KOMPLETT”
Som ett led i att effektivisera produktionen har EdmoLift tagit
tillbaka den del av produktionen som handlar om montering
av standardprodukter och tidigare var utlagd på företaget
Swemat i en annan del av Härnösand.
– Vi kände helt enkelt att det fanns stora fördelar med att ha allting
samlat under samma tak. Både för att få en bättre överblick, slippa
tidsödande transporter och bli kostnadseffektivare, säger Patrik
Wåglund, projektledare på EdmoLift.
Slutmontaget av alla produkter sker i egna lokaler sedan vecka 29.
– Det fanns ytor att utnyttja, vi behövde bara flytta om lite i våra lokaler.
Personalen från Swemat följde med till oss, därmed tryggade vi även
kompetensen, säger Patrik.
Han menar att EdmoLift med denna förändring uppnått en viktig
status:
– Nu är vi komplett och kan få fram produkterna ännu snabbare än
tidigare. Det innebär viktiga konkurrensfördelar.

RUNELANDHS ÅRETS
ÅTERFÖRSÄLJARE
Distanshandelsföretaget Runelandhs, med
huvudkontor i Kalmar, har av EdmoLift utsetts
till Årets Återförsäljare för verksamhetsåret
2014/2015.

MOTIVERINGEN:
”Runelandhs tilldelas utmärkelsen för sitt enträgna
och målinriktade arbete för att utveckla försäljningen
av EdmoLifts lyftbord.
Genom att vara tydliga i sitt budskap och att hela
tiden utveckla sitt erbjudande i sina kataloger och
hemsida mot marknaden, har även försäljningen
av specialanpassade lyftbord ökat vilket särskiljer
Runelandhs mot liknande återförsäljare på ett mycket
framgångsrikt sätt.”
– För oss är Runelandhs en värdefull samarbetspartner
när det gäller att stärka EdmoLifts positioner på den
viktiga hemmamarknaden, säger EdmoLifts nordiska
försäljningschef Mikael Fernlund.

En del av den nya monteringslinan, i bilden monteras 12 st TS 2001B som sedan ska vidare till Ryssland
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Totalt har EdmoLift 112 återförsäljare i 50 länder.
Sven Hansson är verksamhetschef på Runelandhs och stolt över
utmärkelsen.
– Det är en ära för oss och även ett kvitto på att det vi slitit med de tre
sista åren, sedan vi blev uppköpta av våra amerikanska ägare, gett
effekt. Vi har gått ifrån att vara ett leverantörs- och produktfokuserat
bolag till att prioritera informationsflödet att börja från våra kunder,
och i det arbetet har EdmoLift varit en viktig del.
– EdmoLift har förstått våra intentioner och visioner fullt ut och varit
engagerade i vår process. När vi hade en genomgång med våra
leverantörer om hur vi skulle förändra vårt arbetssätt för ännu bättre
kundupplevelser, bad Mikael Fernlund om att få ta med sig min
presentation hem till Härnösand för att i sin tur visa den för sina
medarbetare. Det var ett tydligt tecken på att EdmoLift ville vara
delaktig och bidra med vad de kunde, och tillsammans har vi båda
utvecklats mycket positivt.
Runelandhs hade en tillväxt på 17 procent under 2014.
– Jag har förstått att EdmoLift också har en mycket bra utveckling
och det förvånar mig inte, säger Sven Hansson.
Han fortsätter:

Fakta om Runelandhs
Runelandhs är ett distanshandelsföretag som
säljer utrustnings- och inredningsprodukter till
Sveriges alla företag och kommuner via katalog
och e-handel.
Målsättningen är att ha det bredaste och
djupaste sortimentet mot sin målgrupp
och vara marknadsledande inom service,
leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Företaget har funnits i över 40 år och ingår
sedan tre år tillbaka i den nordamerikanska
koncernen Brady Corporation med över 90
bolag i fem olika världsdelar och totalt drygt
6 600 medarbetare.
Brady Corporation har sitt huvudkontor i
Millwaukee, Wisconsin, och är noterat på
NASDAQ-börsen i New York.

– På Runelandhs ser vi i mångt och mycket våra leverantörer som
partners, eftersom vi jobbar helt utan lager. Det är lite unikt i den
här branschen. Det ställer också samarbetsförmågan på sin spets.
– EdmoLift är en typisk back office för oss, som ger våra säljare
full support och hjälper oss med ny information så att vi kan skapa
underlag för bra offerter och ger oss ett ständigt kunskapsflöde som
i sin tur ger framgång. Våra säljare känner sig trygga med EdmoLift
och det vi får från dem skapar ett ökat intresse för deras produkter
på den marknad där vi är verksamt.
Runelandhs erbjuder via digitala kanaler och tryckta medier cirka
15 000 artiklar.

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

Plaketten för årets Återförsäljare
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ARMLYFTAR TILL FORDONSINDUSTRIN ÄR
EN ALLT STÖRRE MARKNAD
Audi lade ordern i mitten av november förra året och vi
levererade successivt mellan januari och mars i år, säger
Ronny Månsson.
Ordern från Audi är den största som EdmoLift någonsin fått.

EdmoLifts armlyftar blir alltmer intressant för
fordonsindustrin både i Sverige och Europa.
Under det senaste året har företaget fått en stor order
från både Audi, efter att tidigare levererat en hel
del till Volkswagen-koncernen, och även från Volvo
Personvagnar.
Ronny Månsson, EdmoLifts ansvarige i Tyskland, berättar om
samarbetet med Audi:
– Vi började med att leverera ett antal armlyftar till Volkswagen,
som ingår i samma koncern som Audi. Där har de använts på
så kallade taxitåg vid slutmontaget av bilarna. Vi har också
levererat till flera av VW:s underleverantörer i Tyskland.
Taxitågen blir allt vanligare inom bilindustrin. Kombinationen av
taxitåg och armlyftar ger högre effektivitet och betydligt bättre
ergonomi för operatören.
– För tre år sedan kom vi i kontakt med Audi under en intern
mässa i Neckarsulm och tack vare goda referenser från VW
fick vi delta i en upphandling i konkurrens med tre andra
konkurrenter.
Det handlade om cirka 100 lyftbord i tre olika modeller
– med armlyft och tiltbord i kombination – till Audis stora
produktionsenhet i Ingolstadt med över 40 000 anställda.
Där skulle de användas till en helt ny avdelning för små
svetsdetaljer.
– Vi vann den tekniska bedömningen med stor marginal och
hade även prismässiga fördelar gentemot våra konkurrenter.

– Därefter har vi löpande fått nya beställningar från både
Audi och VW på vanliga lyftbord. Särskilt glädjande är det att
företagen visar ett så stort förtroende för oss att de numera
beställer våra produkter utan att kräva att få prova dem innan
de köper. De litar på att det vi levererar fungerar, förklarar
Ronny Månsson.
Volvo Personvagnar är en annan stor kund till EdmoLift.
– Volvo gjorde sin första beställning av armlyftar under 2013
och har sedan fyllt på med flera. De används vid både
montage och plock, där ensidiga rörelser annars ger ganska
stort slitage på kroppen.
– Förutom att ergonomin blir betydligt bättre uppnår man
samtidigt en högre produktivitet då operatören eller montören
slipper utföra onödiga rörelser, säger Mikael Fernlund,
EdmoLifts nordiska försäljningschef.
EdmoLifts armlyft har både lyft- och tiltfunktion i en och
samma enhet, samtidigt som den har en unik lägsta höjd.
Vilket ger stora fördelar gentemot andra liknande produkter
på marknaden.
– Inte minst gör vår unika konstruktion att vi erbjuder ett brett
spann mellan lägstahöjd och maxhöjd, vilket gör att lyftborden
passar både korta och långa personer. Då armlyften både
lyfter och tiltar presenteras materialet alltid på ett optimalt sätt,
oavsett operatörens längd. Operatören slipper dessutom böja
sig in i pallen.
Volvo Lastvagnar har även börjat köpa sina första armlyftar,
säger Mikael Fernlund.
– Generellt finns det stor potential för våra armlyftar och lyftbord
inom fordonsindustrin. Våra goda referenser gör oss också
intressanta för allt fler tillverkare. Det här är ett område där vi
förhoppningsvis kan växa mycket under de kommande åren.
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