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Några ord från VD:n

Full fart framåt och investeringar för framtiden.
Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att vår
första etapp i vårt projekt P 150 nu är slutförd. Det är en ny
pulverlacksanläggning och en ny monteringshall som nu
står färdiga för att tas i bruk.

medvetenhet är en viktig del av vårt varumärke och vår framtid.

EdmoLifts lyftbord blir allt grönare med avancerad
energiåtervinning
– Det är nog dags att vi börjar lacka alla våra produkter i grönt,
för att visa att vi tillverkar dem med så stor hänsyn till miljön som
möjligt, säger Per Edmo, projektledare för P 150 och vår energieffektivisering.
Det nya måleri som vi nu tar i bruk har en installerad effekt på
ca 500 kW. Utan åtgärder för energisparande skulle det öka vår
elanvändning med ca 2 GWh och elkostnaderna med ca en
miljon per år. Med hjälp av värmeväxlare, energibrunnar och
indelning av lokalerna i klimatzoner räknar vi med att återvinna
minst 400 kW, vilket sparar in el för 800 000 kr/år – och dessutom
ger samhället stora miljövinster, eftersom behovet av att bygga ut
elproduktionen blir mindre.

Tack för goda affärskontakter under året. Vi ser fram emot nya givande
kontakter under kommande år och vill nu önska er en God Jul och ett riktigt
Gott Nytt År!

Vi är stolta över att kunna konstatera att vi har arbetat
systematiskt med energisparande i över tio års tid och miljö-

Det mesta ser i skrivande stund bra ut och inom EdmoLift har vi bestämt
att ett framgångsrikt 2010 ska följas av ett ännu bättre 2011!!!

Under Jul och Nyår har vi stängt följande dagar:
2010 - 23/12 från kl. 12:00
2011 - 5/1 från kl. 12:00
24/12 och 31/12		
6/1 och 7/1.

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

Årets distributör 2010 –
Hybeko Forland AS
I år tilldelas utmärkelsen för årets distributör vår norska återförsäljare
Hybeko Forland AS.
Hybeko Forland AS får utmärkelsen för att man med ett starkt
engagemang och god teknisk kunskap visat en förmåga att ge
kunderna de bästa lösningarna för god ergonomi och svåra lyft.
Samtidigt har deras försäljning ökat på ett fantastiskt bra sätt under en
tid i ett svårt konjunkturläge över hela världen.

EdmoLift fabriksutbyggnad
Svets

Måleri

Laser

Avgående gods

Robotsvets

Vi ser fram mot ett fortsatt gott samarbete och tackar er för att ni stärker
EdmoLift’s varumärke på en viktig marknad.

Bordsmontering

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

På bilden ser ni säljare Trym Hansen och distriktschef Thorbjørn Nilgard
mottaga plaketten, infälld till höger är VD Svein Inge Forland som också var med
vid överlämnandet.
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Två nya ansikten på EdmoLift

Niklas Gisselman
Konstruktör

Andreas Fälldin
Business Administration Manager

Vad har du för arbetsuppgifter på EdmoLift?
Jag kommer att arbeta på konstruktionsavdelningen, främst med
konstruktionsuppdateringar och hållfasthetsberäkningar.

Vad har du för arbetsuppgifter på EdmoLift?
Jag kommer att arbeta som ansvarig över inköp, ekonomi och affärssystem. Jag ska tillsammans med mina medarbetare säkerställa att vi
har uppdaterade avtal mot våra leverantörer och att vi har rätt saker i
lager i rätt tid. Vi kommer även att se till så vårt affärssystem ger bättre
stöd och förenklar vårt dagliga arbete inom företaget.

Vad gjorde du innan du kom till EdmoLift?
Jag har studerat i 5 år och precis tagit min civilingenjörsexamen på
KTH i Stockholm. För att ta min examen har jag gjort två examensarbeten på EdmoLift. Det första examensarbetet gjorde jag under
sommaren 2009 och det andra påbörjades i somras och avslutades
för några veckor sedan.
Vad tror du att du kan tillföra verksamheten?
Jag hoppas kunna tillföra nya delvis automatiserade metoder för
hur beräkningar vid nya konstruktioner genomförs för att korta ner
konstruktionstiden. Som ny inom företaget hoppas jag även kunna
tillföra ett nytänk inom de områden jag arbetar.
Vad har du för tidigare arbetslivserfarenheter?
Jag har tidigare sommarjobbat hos Sandvik i Gimo och innan det som
butikssäljare på Norrlands Trä. Innan studierna jobbade jag med
support för Telia på uppdrag av Manpower.
Vad gör du när du inte arbetar?
Träning upptar en stor del av tiden utanför jobbet. Nu under
vintertid är det främst längdskidor som gäller och under sommaren
är det löpning.
Ålder: 25 år
Bor: Lägenhet i centrala Härnösand.

Vad gjorde du innan du kom till EdmoLift?
Jag har de senaste 3 åren arbetat som affärskonsult där jag i
huvudsak jobbat med att hjälpa kunder, som är inne i en process, att
imple-mentera nya affärssystem. Under den här tiden har jag haft
möjlighet att få se flera olika tillverkande industrier. Kunden jag
arbetat mest under är LKAB.
Vad tror du att du kan tillföra verksamheten?
Jag hoppas kunna tillföra engagemang och förhoppningsvis lite nya
idéer efter att, under mina år som konsult ha arbetat med flera bolag
där jag har samlat influenser.
Vad har du för tidigare arbetslivserfarenheter?
Jag har tidigare arbetat på Edmolift i 5 år som ekonomiassistent och
systemägare. Efter det har jag nu arbetat i 3 år som affärskonsult.
Vad gör du när du inte arbetar?
När jag inte arbetar så håller jag på att renovera vårt hus och umgås
med min familj och mina vänner. När jag får lite tid över försöker
jag även att hinna åka iväg och träna lite fotboll, spela tennis eller
liknande.
Ålder: 28 år
Bor: Ramsås strax utanför Härnösand.
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Nytt på webben
På webben sker en ständig utveckling med nya
funktioner och språk. Vi har nyligen lanserat en spansk webbsida, edmolift.es och kommer även att släppa en sida på ryska
under 2011.

Sök efter reservdelar på webben
Vi håller just nu på att utveckla en sökfunktion för reservdelar som
kommer integreras på vår webbsida under januari 2011.
Sökfunktionen gör det möjligt att leta reservdelar till våra
standardmodeller tillverkade från 2002 och framåt. Genom
att välja bordsmodell presenteras en lista med de vanligaste
reservdelarna till den valda produkten. Reservdelssökningen
gör det lättare för dig att hitta rätt reservdel innan du kontaktar
EdmoLift för beställning.
För reservdelar till bord äldre än 2002 kontakta:
Peter Bellander, reservdelssäljare
Telefon 0611-837 79
E-post peter.bellander@edmolift.se
Joakim Gaulitz, reservdelssäljare
Telefon 0611-837 92
E-post joakim.gaulitz@edmolift.se

EdmoLift’s prislista på webben
Nytt för i år är att vi lägger ut vår prislista på webbsidan i pdfformat. För att försäkra dig att du alltid har en uppdaterad
prislista från EdmoLift ber vi dig därför att registrera dig som
prenumerant. Prislistan har svenska priser och gäller våra
svenska kunder. Efter registreringen får du åtkomst till prislistan
samt ett meddelande via e-post då en ny version finns
tillgänglig.
Läs mer och registrera dig på http://www.edmolift.se/prislista

Ny prislista 2011
Under andra halvåret i år steg stålpriserna dramatiskt. Enbart
från maj till augusti med hela 26 %. Vi kunde inte absorbera hela
den prisökningen utan introducerade ett stålpristillägg på våra
produkter. I vår nya prislista är stålpristillägget integrerat i den
nya prisbilden, vilket gör det mer lättarbetat för oss alla.

WP 250
			

Mellan september och november representerades EdmoLift
på fyra stora industrimässor runt om i Europa. Mässan med
mest besökare var FachPack i Tyskland med 35 360 besökare,
samtliga mässor gav många nya affärskontakter och ett antal
affärer är redan säkrade.

International Materials Handling Exhibition
2010, Birmingham, Storbritanien

IMHX 2010 var inte en mässa som Edmolift UK hade sett framemot.
Edmolift UK tog beslutet att ställa ut för ca 3 år sen när industrisektorn var i en mer optimistisk fas. De senaste åren har tydligt
visat på en nergång i hela materialhanteringsindustrin i England likväl
som i många andra länder. Vid tidigare IMHX mässor har EdmoLift UK
deltagit med så många som 15 direkta konkurrenter, 2010 var det
bara 3 st lyftbordsleverantörer på mässan. Under mässans fyra
dagar var det ett bra flöde och kvalité på besökarna. EdmoLift UK har
säkrat sin första beställning och har många ytterligare förfrågningar
att arbeta med.

FachPack 2010, Nürnberg, Tyskland

Under 3 dagar i slutet av september ställde EdmoLift Hebetechnik
GmbH ut på årets upplaga av FachPack. FachPack är en mässa för
förpackningsindustrin och EdmoLift GmbH är den enda lyftbordsproducenten som deltar. I en monter på 28m2 ställde EdmoLift GmbH
ut pallmagasin PM15-5, PL 2000, ART 1500GV, TL 2000B, WP 85 och
WP 250. Mest intresse riktades mot pallmagasinet och som vanligt
Armlyften. I år var det 35 360 besökare vilket var en ökning med 1512
besökare jämfört med förra årets mässa. EdmoLift GmbH fick en del
riktigt konkreta förfrågningar som förhoppningsvis kan leda till bra
affärer.

Industridagarna 2010, Lillestrøm, Norge

Den 27-30 september representerade den norska distributör Hybeko
Forland AS EdmoLift på industridagarna 2010 i Norge. Mässan är
en viktig mötesplats för hela den norska industribranschen. Under
de 4 dagarna som mässan pågick var det 7500 besökare vilket var
en nedgång på hela 30 procent jämfört med förra gången mässan
anordnades. Trots det låga besöksantalet var Hybeko nöjda med
mässan, besökarna hade hög kvalité och gav fler förfrågningar än
man räknat med.

CeMAT Russia, Moskva, Ryssland

Nyheter 2011
TBH 4000
TPD 3000
TLT 1500

EdmoLift representerad
på 4 stora Industrimässor

Horisontal dubbelsax
Vertikal dubbelsax
Vertikal trippelsax
Lyftvagn med dubbelmast
för 250 kg

PL 2000

Pallbord med svängskiva

PM 15-5
PM 25-5

Pallmagasin för 15 pallar
Pallmagasin för 25 pallar

I slutet av september anordnades den första CeMAT mässan i
Ryssland. EdmoLifts ryska återförsäljare Stertil Rus Ltd. var på plats
med enkelsaxar, vertikala trippel saxar, Armlyftar, Work Positioners
och produkter från vår C-serie. Det största intresset visades mot sax
lyftborden vilket även ledde till en beställning efter mässan. I
huvudsak var det ryska besökare på mässan och de flesta kom från
regionerna runt Moskva. Stertil fick bra med affärskontakter och var
nöjda med mässan. Efter mässan togs beslutet att även medverka på
CeMAT 2011.

