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Några ord från VD:n

Glad sommar till er alla
Först och främst. Glad sommar till er alla! Många som får det här
nyhetsbrevet, runt om i världen, har aldrig upplevt en äkta svensk
sommar. Denna gamla tradition som lever kvar i Norden sedan
hednisk tid, en hyllning till ljuset och livet, ligger oss svenskar varmt
om hjärtat. Midsommar gör det också aktuellt att sammanfatta det
första halvåret. Sällan har det varit roligare. Vårt verksamhetsår som
avslutades den sista april visar på en stark återhämtning från det
mycket svåra och arbetsamma 2009.
Aldrig tidigare i företagets historia har vi haft så välfyllda orderböcker
som idag och vi kan visa på en tillväxt om hela 30 % i förhållande till
förra året.
Under året har vi genomfört investeringar i större fabriksyta och en
ny toppmodern pulverlacksanläggning. Vi har parallellt med detta investerat i system för energiåtervinning och kan nu återvinna hela 80
% av måleriets märkeffekt.
Vi är otroligt glada och stolta över att vi fått en sådan uppmärksamhet för vårt arbete inom CSR (Corporate Social Responsibility). Det
har visat sig att hållbart företagande inte längre bara är en miljöfråga
utan också en förutsättning för att kunna driva ett lönsamt bolag och
kunna konkurrera internationellt, mer om detta i separat artikel.
Vi har också under året arbetat intensivt med att komplettera
vårt program för lågfartshissar och en rad nya bordsmodeller har
tagits fram; TLT 1500, TPD 3000, TPT 3000 och TSQ 1000. Vårt nät av
EdmoLift företag runt om i världen växer och med våra partners i Moskva,
Ryssland (Oleg Zavadskiy och Arsen Aslanyan) har vi nu etablerat
EdmoLift Rus. Den ryska marknaden är högintressant och vi ser mycket
positivt på den här etableringen.
Samtidigt som vi gläds över framgångarna inser vi att detta ställer än
högre krav på vår organisation. Vi står inför nya utmaningar och arbetar
målmedvetet med att korrigera och anpassa vår organisation inför nya
förutsättningar. Vi har därför infört en ny organisation på marknads
och försäljningssidan med Produktchefer som du kan läsa om längre
ner i nyhetsbrevet.
Vi är övertygade att den nya marknadsorganisationen kommer att
hjälpa oss alla till ett ännu mer effektivt försäljningsarbete.

Ha en fantastisk sommar och en skön ledighet!

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

Snart är det semester och vår produktionsavdelning kommer som vanligt
att hålla stängt under veckorna 28, 29 och 30. Givetvis kommer vi att bygga
upp ett sommarlager med våra populäraste produkter vilka blir tillgängliga
för leverans under denna period.
När vi har byggt upp sommarlagret skickar vi ut en lagerlista via e-post.
Vi ber er därför kontakta oss via, e-post info@edmolift.se eller telefon
+46(0)611-837 80 och anmäla ert intresse så ingen blir bortglömd.
Marknadsavdelningen håller naturligtvis öppet hela sommaren för att
erbjuda bästa service.

EdmoLift AB tvåa i E-Prize 2011, kategori
Små och medelstora företag.
På tre år har E-Prize etablerat sig som Sveriges ledande
energipris i näringslivet. Priset belönar företag som
kombinerar energi, effektivitet och ekonomi för att
sänka sina kostnader, minska sin miljöpåverkan och
öka sin konkurrenskraft. Priset delades ut den 19 maj
i Stockholm och EdmoLift kammade hem andraplatsen.
Företagen som står bakom priset är tidningen Veckans Affärer
och energibolaget E.ON.
Andra plats är inte dåligt, vi är otroligt glada och stolta över att få
sån uppmärksamhet för vårt arbete inom CSR (Corporate Social
Responsibility). Det har visat sig att hållbart företagande inte längre
bara är en miljöfråga utan också en förutsättning för att kunna driva
ett lönsamt bolag och kunna konkurrera internationellt. Trots att vi har
en fastighetsyta på 6500 m2, vilket motsvarar ungefär 60 vanliga villor,
förbrukar vi bara el för uppvärmning motsvarande 4 villor. Den total
förbrukning är 75 000 kWh vilket motsvarar 11,5 kW/m2 och år, innan
återvinningen installerades förbrukade EdmoLift ca 170 kW/m2 och år.
Faktum är att vi varit så framgångsrika på att tillvarata vår spillvärme att
vi nu för diskussioner om att börja sälja vår överskottsenergi till
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det lokala fjärrvärmebolaget. Det ska bli spännande och se om vi även
blir nominerade till E-Prize 2012 och då blir det säkert en seger.”, säger
Per Edmo vVD och projektansvarig på EdmoLift AB.
”Det finns få saker som är så enkla att göra för att öka ett företags lönsamhet som att jobba med energieffektivisering. Kloka företag inser
att det är dumt att göra av med energi i onödan, samtidigt som det
naturligtvis också ger stora miljövinster. Det handlar inte bara om
klimatet, det handlar lika mycket om sunt förnuft och smart företagande, något som jag tycker att Edmolift är ett utmärkt exempel på och
därmed också en föregångare i sin bransch som kan inspirera andra.”,
säger Per Grankvist, redaktör på Veckans Affärer och ordförande i
E-Prize-juryn 2011.
Mer information om E-prize finns på:
www.eprize.se

AIR– arbeta högt, säkert och enkelt
AIR är en kompakt mobil arbetsplattform, designad för att smälta in i
sin omgivning. Arbetsplattformen är enkel att använda, den rullar lätt
på de flesta golv och kan enkelt passera genom en vanlig dörröppning.
Arbetsplattformen fungerar även utmärkt i trånga utrymmen och lyfter
en person med verktyg och last för att nå arbetshöjder upp till 5 meter.
AIR minimerar riskerna med arbeten på höga stegar, trappstegar eller
liknande. Produkten är idealiskt lämpad för publika utrymmen t.ex.
sjukhus, köpcentrum, butiker och kontor men fungerar även bra i
verkstads- och produktions lokaler.
AIR är designad för inomhusbruk och får inte beträdas i utrymmen där
golvet lutar eller där det är kraftiga vindar.

Lyckat mässbesök på världens
största mässa för intralogistik
– CeMAT 2011, Hannover Tyskland

Årets upplaga av CeMAT presenterade 1084 utställare från 38 länder och
strax över hälften av utställarna var utländska. Mässan fick fler besökare
med inköpsposition jämfört med tidigare år och det internationella
deltagandet ökade starkt. Totalt var det 58 000 besökare på mässan och
en tredjedel av dessa besökare kom från andra länder än Tyskland.
I EdmoLift’s monter kunde man se en Armlyft, Work Positioners,
lyftbord och en prototyp av den nya postvagnen ZipLoad samt AIR en
ny mobil arbetsplattform. Produkten som fick mest uppmärksamhet
var arbetsplattformen AIR som med sin stilrena och kompakta design
är väldigt konkurrenskraftig mot redan befintliga arbetsplattformar på
marknaden.
”Vi är väldigt nöjda med vårt mässdeltagande och det blev många nya
kontakter, men framför allt fick vi träffa många av våra återförsäljare från
olika delar av världen.”, säger Erik Svanberg Mässansvarig på EdmoLift.
Arrangörerna av CeMAT var väldigt nöjd och har stärkt sitt varumärke
som den internationella mötesplatsen för intralogistik.
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För mer information om AIR, ladda ner produktblad på:
http://www.edmolift.se/support/manualer-och-kataloger

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

EdmoLift på film

Sök reservdelar på vår webbsida
I förra nyhetsbrevet beskrev vi en reservdelssökning som skulle dyka
upp på vår webbsidan i slutet av januari. Sökfunktionen lanserades
i mitten av februari och har sedan dess använts flitigt av våra kunder.
Reservdelssökningen gäller våra vanligaste artiklar till lyftbord i
standardutförande tillverkade från 2002 och framåt.
För att söka reservdelar går du in på www.edmolift.se/reservdelar och
väljer ett lyftbord i rullgardinsmenyn. När du har valt ett bord presenteras
en strukturerad lista med artikelnummer, beskrivning samt bilder.
Reservdelssökningen gör det lättare för dig att hitta rätt reservdel innan
du kontaktar EdmoLift för beställning.

Under de senaste veckorna har det varit ett intensivt filmande för att
göra en företagspresentation om EdmoLift. Efter mycket slit, redigering
och några omtagningar är filmen äntligen färdig. För tillfället är det den
engelska versionen som finns tillgänglig men inom kort kommer även
en svensk version att vara klar.
Filmen hittar du på startsidan av www.edmolift.se

Prislista på webben
Vi vill även passa på att påminna om vår prislista som sedan årsskiftet
finns tillgänglig via webbsidan. Prislistan har svenska priser och gäller
våra svenska kunder.
Läs mer på www.edmolift.se/prislista

Vid frågor är du alltid välkommen att kontakta vår avdelning för
reservdelar:
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
Kom ihåg att produktens serienummer alltid ska
anges vid beställning av reservdelar.

Förändrad marknadsorganisation
Som ett steg i vår kvalitetsförbättring har vi förändrat vår marknadsorganisation. Vi kommer från och med den
1 maj att använda oss av tre produktchefer. Deras roll blir att hantera kundunika förfrågningar inom vissa områden
för att samla kunskapen och erfarenheterna för att på så sätt göra oss bättre på att möta kundernas önskemål och
krav. Våra produktchefer kommer att arbeta globalt mot våra återförsäljare och direktkunder.
Produktchef		Ansvarsområde
Per Edmo		Systemintegration och fordonsindustrin
Erik Kober
Inbyggnad hiss och lyftlösningar mellan stannplan i fastighet och vid lastkajer
Erik Svanberg		Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet

Per Edmo

Erik Kober

Erik Svanberg

