NYHETSBREV
#1-2020

Några ord från VD:n

Stora utmaningar väntar
Det nya decenniet har fått en start som vi inte kunde
föreställa oss när vi under förra året satte upp målen för
EdmoLifts framtida utvecklingsresa. Covid-19-pandemin
har gjort att flera industriella tillverkare i Europa tvingats
trycka på stoppknappen under de senaste veckorna, och
den inbromsning i världsekonomin som länge förutspåtts
kom snabbt och med en väldig kraft. Vi står inför den
potentiellt största utmaningen sedan andra världskriget,
men vi ska se till att ta oss förbi den och vi ska komma ut
starkare på andra sidan.
På EdmoLift går vi nu igenom varje del av vår verksamhet och anpassar
vårt arbete efter det läge vi befinner oss i. Centralt för oss är att
människan alltid kommer först, och vi har satt upp tre övergripande mål:
SÄKERHET/HÄLSA: Vi har upprättat en intern företagspolicy i linje med

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för hur vi ska agera för att
minimera risken för smittspridning.
FÖRSTÅELSE: Vi inser att människor har olika syn på den rådande

situationen och att man även reagerar olika. Det viktiga för oss som
företag är att alla känner sig trygga på sin arbetsplats och bland sina
kollegor, och vi har vidtagit åtgärder för att försäkra oss om att detta är
möjligt.
ANSVAR: I dessa oroliga tider är det viktigt att vi tar vårt medborgerliga

Normalt hade vi träffat många nya och gamla kunder i vår på
LogiMAT, Elmia och andra mässor, men den kontaktytan försvinner
i och med att alla mässor ställts in. Vi nöjer oss dock inte med att
konstatera detta faktum utan arbetar nu intensivt med att utveckla
nya sätt för marknaden att uppleva vårt företag och våra produkter.
EdmoLift har genom åren klarat av många utmaningar, däribland
fem finanskriser. Marknaden behöver våra produkter och vår
expertis, nu och i framtiden. Det vi alla måste göra nu är att agera
ansvarsfullt, men också balanserat. Vi ska inte panikbromsa, utan
tillsammans ska vi se till att hålla samhället och ekonomin vid liv på
alla nivåer, lokalt som internationellt. Därför är jag inte sen med att
fortsätta uppmana er till fortsatta affärer med oss på EdmoLift. Vår
produktion är igång, vi har ett starkt lager med ett brett utbud av
produkter, och vi är väl rustade för de kommande månaderna.
Jag håller ett fast positivt fokus på att våra politiska ledare och
våra myndigheter gör allt i sin makt för att skydda oss medborgare
och företag. För att komma ut starkare på andra sidan behöver vi
behålla lugnet, fortsätta att värna om varandra och driva på vår
handel och våra företag så gott vi bara kan. Nya förutsättningar
kräver nya lösningar, och precis som med allt annat här i livet gäller
det att inte backa inför utmaningen, utan att våga ta sig an den.
Tillsammans ska vi ta oss igenom den här krisen!

ansvar och agerar solidariskt. Det här gäller både internt och externt, på
arbetet och privat.
Trots oron i världen och osäkerheten kring hur pandemin kommer
att påverka marknaden på sikt så är EdmoLifts långsiktiga bild av
framtiden ljus. I vår verksamhet fortsätter både tillverkning och
försäljning – liksom innovationsarbetet. Men, på grund av de rådande
omständigheterna i världen har vi, liksom majoriteten av andra företag,
behövt växla ner tempot. Vad som har varit positivt i dessa dystra tider
är det statliga stödpaket som tillkommit. Tack vare det kan företag
korttidspermittera istället för att varsla anställda, och tillsammans med
facken har vi arbetat intensivt och lyckats hitta en gemensam långsiktig
balans som vi är övertygade kommer att hålla EdmoLift flytande tills vi
är igenom på andra sidan.

Anders Wahlqvist
VD EDMOLIFT AB
anders.wahlqvist@edmolift.se
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Billyften blev ett lyft för J Bil
När bilåterförsäljaren J Bil skulle flytta in i nya lokaler i
Upplands Väsby var det framförallt en logistikfråga som
orsakade problem: hur skulle man transportera fordon
mellan våningarna i fastigheten? Lösningen blev en
specialbyggd billyft från EdmoLift.

– Billyften har funkat precis som planerat och är dessutom så
snygg så att den är lite av en upplevelse för kunderna, säger
Nawar Saman, affärs- och marknadschef på J Bil.
Det fanns inget sätt att transportera fordon mellan
våningsplanet i den byggnad där J Bil skulle etablera sig
2016. Så något måste göras och valet stod mellan någon form
av lyftanordning inomhus och en gjuten ramp på utsidan av
byggnaden.
– Men en ramp hade blivit dyr och dessutom skulle
den ha tagit upp utrymme där vi egentligen behövde
parkeringsplatser, så när vi fick se förslaget från EdmoLift så
nappade vi direkt.
Lösningen blev en TO 4000 med helt glasklädda sidor som
placerades mitt inne i bilhallen. Billyften lyfter fordonen
vertikalt mellan två plan i byggnaden men är samtidigt väldigt
diskret – och lite exklusiv.
– Jag skulle säga att även utseendet tillför verksamheten
något. Den här billyften är bra mycket coolare än vad en ramp
hade varit, säger Nawar Saman med ett skratt. Vi är väldigt
nöjda.
u
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u Att bygga en billyft som ska placeras i butiken är ett projekt där
det ska tas hänsyn till många säkerhetsaspekter.
– Publik miljö, tunga lyft och dessutom är det dyra föremål
som ska lyftas – det får absolut inte ske några olyckor med
en sådan här installation, säger EdmoLifts säljare Niklas
Fällström.
Niklas ingick tillsammans med fastighetsägaren och EdmoLifts
ingenjörer i den grupp som började ta fram detaljerade skisser
på billyften. Även den som skulle installera billyften i lokalerna
var med från början för att kunna komma med värdefulla
synpunkter.
Möjligheten att komma in i projektet redan innan J Bil hade
flyttat in i lokalerna var värdefullt, tycker Niklas Fällström.
Billyften är en unik produkt som måste anpassas efter lokalen
och att vara med innan allt i bilhallen var fixerat gav fina
förutsättningar att leverera en produkt som både levde upp till
kraven på funktion och var estetiskt tilltalande.

Niklas Fällström ser tillbaka på billyften i Upplands Väsby som
ett mycket roligt projekt.
– Det visar på hela spektrat av vad vi kan. I grunden handlar
alla uppdrag om att kunden ska bli nöjd, men sedan är det
lite extra spännande med projekten där vi ställs inför nya
utmaningar och löser det på ett sätt som kanske till och med
blir lite bättre än vad kunden trott var möjligt.
För J Bil i Upplands Väsby är billyften idag ett självklart
arbetsredskap.
– Vi använder billyften varje dag och har inte behövt göra
någonting förutom regelbunden service, säger Nawar Saman.
Den bara går.

Smyglansering
- nytt lyfthjälpmedel
NEO 30 är den senaste produkten i vår satsning att förse
operatörer inom materialhantering med enkla och effektiva
verktyg för att främja ergonomiska arbetssätt.
NEO 30 är ett modernt batteridrivet och mobilt lyfthjälpmedel.
Installationen är väldigt enkel, fäst bara den medföljande
sviveln i släden på ett skensystem eller en krok i taket och den är
redo att användas.
NEO 30 kan hantera gods upp till 30 kg med säker och precis
förflyttning från operatörens hand. Med andra ord kan den
beskrivas som en förlängning av den mänskliga armen. Lyftoch sänkhastigheten justeras intuitivt genom det greppvänliga
manöverhandtaget som känner av handens upp- eller ned
rörelse.
Under våren och sommaren kommer vi att lansera mer
information men produkten finns redan nu upplagd på våra
webbsidor!

LÄS MER OM BINAR NEO 30 UNDER PRODUKTER PÅ VÅR WEBBSIDA:
u https://www.edmolift.se
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EdmoLift utbildar servicetekniker
Sedan år 2016 är Dematek EdmoLifts rikstäckande
servicepartner, och för att kunderna alltid ska få bästa
möjliga service utbildas Demateks personal löpande.
EdmoLifts specialutformade utbildning som varvar
teori med praktik ser till att serviceteknikerna alltid är
välutbildade för uppdraget.
Dematek är en välrenommerad partner som säljer och servar en
mängd lyftrelaterade produkter, allt från traverser till lyftbord.
Företaget är återförsäljare för EdmoLift och utför också
installationer, service, underhåll och garantireparationer.
Med avancerade produkter och ett ständigt växande sortiment
är det viktigt att serviceteknikerna med jämna mellanrum både
fräschar upp sina kunskaper och får en genomgång av nya
produkter.
– Att alla servicetekniker är välutbildade på våra produkter
är väldigt viktigt för kunderna och för oss. Därför har vi
tagit fram ett eget utbildningskoncept som ska ge både
teoretiska och praktiska kunskaper, säger Mikael Fernlund,
försäljningschef Norden.

Utbildningen genomförs under två dagar hos EdmoLift och
samma koncept används också när företaget utbildar sina
utländska samarbetspartnerns. Totalt har 36 av Demateks 98
anställda i Sverige nu genomgått utbildningen.
Välutbildad personal hos den rikstäckande servicepartnern är
både en trygghet och en kvalitetsstämpel, och utbildningen får
mycket gott betyg av Henrik Eketjäll, en av de servicetekniker
som utbildats nu i den senaste utbildningen i februari 2020.
– Det var en väldigt bra utbildning, väldigt hands on. Den gav
en god insikt i hur grejerna är uppbyggda så att man gör rätt
vid service och reparationer, och det var också bra möjligheter
att ställa frågor. En av de bättre utbildningar jag varit på
faktiskt.
VAD TAR DU MED DIG FRÅN UTBILDNINGEN?
– Mycket bra, rak information. Nu är man väl förberedd.
Samtidigt är det sällan något går fel – EdmoLift gör väldigt
driftsäkra grejer. Vi gör en del garantiservice och annan
service, men det är inte mycket.

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

