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Några ord från VD:n

2009 och 2010 - två år av genomgripande förändringar
Det gångna året har varit mycket turbulent
för många av oss, i alla olika delar av världen.
Effekterna av den mycket djupa finansiella
krisen har haft stort inflytande på sättet att
göra affärer, vårt sätt att driva företag och
även hur vi beter oss som konsumenter.
Samtidigt har vår medvetenhet om och oro
för miljön aldrig varit större. På flera sätt vi
talar om ett paradigmskifte.
Aldrig förr har vi på så kort tid stått
inför ett faktum där vi oerhört snabbt måste
anpassa oss till nya villkor och förutsättningar. Som partners / kunder/leverantör
har det snabbt uppkommit nya krav på oss,
när det gäller distribution, service, produkt
innehållet och inte minst pris och kvalitet.

På EdmoLift har vi verkligen kraftsamlat för att kunna hantera dessa betydande förändringar av marknadsvillkoren.
Jag är stolt att säga att vi har lyckats väl
med vår anpassningsprocess.
Naturligtvis finns det fortfarande ett
antal frågor där vi måste fortsätta att
arbeta hårt och vi kommer att göra det!
Kinesiska nyåret – Tigerns År

Vi har arbetat i Kina sedan 1998 och
steg för steg byggt upp ett brett utbud av
produkter i vår C-serie.
Den 14 februari kommer vi in i ett nytt
kinesiskt år - Tigerns år. Vi vill starta
Tigerns år med ett ordentligt rytande som

vi är övertygade kan hjälpa oss alla till
mer affärer. Läs mer om detta i separat
artikel
Slutligen vill jag ta tillfället i akt att önska
er alla ett gott och framgångsrikt Tiger År!
Och sist men inte minst, grattis EdmoLift
UK till köpet av lyftbord nr 100 000 !!!!!!

Anders Wahlqvist
anders.wahlqvist@edmolift.se

Arbetslöshet som möjlighet
Det senaste årets kris kommer säkert att innebära en ökad arbetslöshet i Tyskland och även i övriga världen. Nästan hela västvärlden
har understött banker och industri utöver sin egentliga kapitalkraft.
Det kommande året har därför de flesta regeringarna planerat att
minska sitt stöd för att återgå till normal politik.
När stödåtgärderna upphör är det stor risk att en stor del av
industrin kommer att reagera med avskedanden och rationaliseringar av olika slag för att inte förlora i konkurrenskraft eller
driva verksamheten med förlust.
Under de senaste åren har bilindustrins underleverantörer
övertagit mer och mer av arbetet inom bilproduktionen i Tyskland.
Grunden härtill är större flexibilitet i avtalen mellan arbetsgivare
och speciellt kollektivanslutna medarbetare. Dessutom ger varje
område större utrymme för specialisering och rationalisering. I dag

sysselsätter underleverantörerna totalt ca 300 000 medarbetare och
omsätter ca 70 miljarder €. (1998 ca 280 000 medarbetare / 43
miljarder €. )
Rationaliseringen förutsätter stora volymer. Produktionsvolymen har ökat kraftigt under de senaste 10 åren men inte
personalstyrkan. I vissa delar avskedas personal trots större volymer. Här aktualiseras frågan:
Vad innebär detta för oss lyftbordstillverkare?

Lyftbord användes ofta som hjälp för medarbetare vid sin uppgift
att tillföra material till pressar, stansar, fräsar, lasermaskiner o.s.v.
Företagen utvecklar ständigt nya metoder, som gör det möjligt att
öka serierna utan att öka personalstyrkan. Ofta ser man att en

Vill du veta det senaste inom lyftbordsbranschen? Anmäl dig till vårat nyhetsbrev på www.edmolift.se
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medarbetare ”springer” mellan två maskiner. För några år
sedan hade en medarbetare ”sin egen” maskin. Antalet insatta
lyftbord är inte beroende av antalet medarbetare, utan mer av
seriestorleken som bearbetas. Är medarbetaren hårt belastad
ökar lyftbordsbehovet.
Vår senaste order från ZF med 5 enheter bestående av 4st
ALT750 på ett podium är en bekräftelse på denna utveckling. Där tidigare 4 medarbetare arbetade med 4 enskilda
pressar har ZF investerat i 5 maskinceller som var och en utför
arbetet för 4. En maskincell betjänas av en medarbetare, men
man behöver 4 Armlyftar!!!
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Kinesiskt nyår 2010 - Tigerns år
Den kinesiska zodiaken följer ett tolvårigt mönster där varje år är
uppkallat efter ett djur. Kineserna tror att människor som föds på ett
speciellt år ärver egenskaperna av djuret som associeras till just det
året. I år firas det kinesiska nyåret den 14 februari och tigens år
börjar. Enligt den kinesiska zodiaken är en tiger känslomässig, äventyrlig och en självsäker risktagare som ogillar att ta order, bra att se
problem, varmhjärtad och generös mot människor dom älskar.
Här på EdmoLift passar vi på att fira det kinesiska nyåret med 10%
rabatt på alla produkter i vårat C-program.

Berättelsen om Torbjörn Edmo
Del 3

Efter en resa i USA -76 fick Torbjörn ytterliggare en idé, en Skylift som går att köra helt själv
vilket inte fanns i Sverige vid denna tidpunkt. Torbjörn la ner många timmars ritande och produktion men Skylift tiden fick ett abrupt slut. Under en testkörning välte en skyliften och Torbjörn
som var med i korgen när den rasade till marken ådrog sig allvarliga skador. Riskerna var mindre
med lyftbord så Torbjörn fokuserade sig mer på det. Samtidigt fortsatte försäljningen av lyftbord
och i början av 70-talet såldes lyftborden av två fd. anställda hos Nordisk Vakuum från en villa i
Stockholm under namnet Translyft. Försäljningen rullade på bra och Torbjörn var tvungen att göra stora investeringar i egna lokaler och
rätt maskiner för att kunna hålla tempot i tillverkningen. Riskexponeringen som detta medförde innebar även att Torbjörn började se
sig omkring efter en egen säljorganisation som kunde börja sälja lyftborden för att säkerställa kontroll over hela kedjan och få en vertikal
integration.
Vid motsvarande tidpunkt var det turbulent på Z-Lyften pga. förändringar i ägarbilden och Torbjörn kom i kontakt med Bengt Moström,
Magnus Wistrand och Anders Wahlqvist, då anställda i företagsledningen på Z-Lyften, för en förutsättningslös diskussion. Ömsesidigt
intresse uppstod och ett möte bokades in för att fortsätta samtalen.
Mötet skedde på Stockholmsmässan i april 1989. Anders var nybliven far och bjöd därför på cigarrer. I cigarröken drog dessa herrar upp
riktlinjerna för det som sedan skulle bli EdmoLift Sales AB………………

EdmoLift webbsida har besökare från mer än 90 länder
Nu har det gått drygt ett halvår sedan vi lanserade vår nya webbsida och vi har varje månad besök från mer
än 90 länder vilket gör oss oerhört stolta och sporrade att fortsätta utvecklingen av sidan.
I det förra nyhetsbrevet nämnde jag att vi skulle göra en produktguide, den lanserades strax innan jul
och används redan flitigt av våra besökare. Guiden gör det möjligt för dig som besökare att via en
rad olika filter få ett resultat där produkterna som matchar dina kriterier visas. Allt sker i realtid och
du kan hela tiden se hur många produkter som matchar det du söker.
Du hittar produktguiden från startsidan på edmolift.se.

Vi har börjat lägga ut filmer av våra produkter, för närvarande finns det filmer på armlyftar och pallyftare
vilka du finner under respektive produktkategori. Under våren kommer vi att fortsätta fylla på med filmer
I den takt vi hinner.

Vill du veta det senaste inom lyftbordsbranschen? Anmäl dig till vårat nyhetsbrev på www.edmolift.se
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Grattis EdmoLift UK till köpet av lyftbord
nummer 100 000 !!!!!!

Produktnyheter 2010
Vi har omkonstruerat och förbättrat ett flertal av våra lyftbord. T.ex. TLD 1000
har nu två cylindrar i saxen. Vi har sänkt priset på TL 1001B och TL 3000.
Det har tillkommit två nya vertikala dubbelsaxar i sortimentet, CLD 1500 och
TRD 500 som kommer att ersätta TRD 400.
Under 2010 kommer vi även att introducera UC-60 som ger ett mervärde till
våra produkter.
Nya TLD 1000 med dubbla cylindrar

Vill du veta det senaste inom lyftbordsbranschen? Anmäl dig till vårat nyhetsbrev på www.edmolift.se

