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Del av svenska
exportundret

Nytt telefonsystem
– ökad tillgänglighet

Det är remarkabla siffror, inte minst i
jämförelse med många andra länder.
Sveriges totala BNP är 2300 miljarder kronor. Av dessa bidrar exportindustrin med
1000 miljarder och Teknikföretagen står
för femtio procent av försäljningen till
utlandet. Fantastisk statistik för ett så litet
land som Sverige. Men kanske är det just
vår litenhet, och vårt geografiska läge, som
ligger bakom framgångarna. Handelsresor
har sedan vikingatiden varit en viktig del
av vår kultur. Som företagare har en naturlig tillväxtstrategi alltid varit att titta utanför landets gränser. Och att lära andra
språk har varit en självklarhet för svenska
ungdomar.
EdmoLift är lite som Sverige i det avseendet. Vi är förhållandevis små och vårt
huvudkontor ligger inte i huvudstaden,
utan i norra Sverige. Ändå räknar vi oss
stolt, och utan att tveka, som en del av det
svenska exportundret.
Nyligen passerade EdmoLift en magisk
gräns, som vi jobbat mot under lång tid –
100 miljoner kronor i omsättning.
Dessutom har vår exportandel ökat från
62 miljoner till 77 miljoner. Vi står i

begrepp att genomföra den enskilt största
investeringen i företagets historia, på tio
miljoner kronor i en ny laser skäranläggning för att kunna möta upp den allt större efterfrågan på våra produkter.
Detta gör det sällsamt roligt att gå till
arbetet denna vår.
Avslutningsvis hoppas jag att ni haft en
skön påskledighet och att ni är tillbaka på
arbetet med förnyade krafter.
Vi hörs!

BRA ERGONOMI ÄR DETSAMMA
SOM GOD EKONOMI
Hur lastar du av 1000 kg motordelar från
en pall snabbt och effektivt? Det var den
fråga som Ford Motor Company ställde
när de konstruerade sin nya produktionslinje för dieselmotorer i Dagenham,
England.
Svaret: genom att använda en EdmoLift
TL2000 med svängskiva, förstås!
Den nya anläggningen tillverkar 1 mil-

jon dieselmotorer om året och en bra
materialhantering är en viktig del i processen. TL 2000 minskar den manuella hanteringen genom att lyfta pallen till rätt
arbetshöjd, ett effektivt sätt att minska
lyftskador och överansträngning hos personalen. Genom att rotera plattformen
kan föraren lasta av från alla sidor på pallen utan att byta position.

EdmoLifts satsning på ökad tillgänglighet
fortsätter. En ny telefonväxel, ip-telefoni
från schweiziska Aastra, har installerats
och binder nu samman kontoren i
Härnösand, tyska Hannover och franska
Metz.
– Det ska inte tuta upptaget, eller gå
fram tomma signaler, när man ringer till
EdmoLift. Med den nya växel får alla som
kontaktar oss olika alternativ om personen
de söker inte kan svara. Man kan till exempel begära information om e-mail adress,
mobiltelefon eller välja att bli kopplad
till telefonist, säger it-ansvarig Henrik
Tjernberg.
Också internt bidrar den nya telefonväxeln till effektivisering.
– Tack vare ip-teknologin kan vi till
exempel koppla samtal mellan våra kontor
som vi önskar, om vi vill nå en slutkund i
exempelvis Frankrike, ringa internt till vårt
franska kontor och därigenom slussas vidare. På så vis debiteras vi bara lokalsamtal.
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Fokus på
arbetsmiljöskador
Utbildningspaket, kurser och informationsträffar… EU:s nya, hårdare arbetsmiljölagstiftning, med krav på kontinuerligt arbetsmiljöarbete på företagen, har skapat flitig
aktivitet hos bland annat branschorganisationen Teknikföretagen i Sverige.
Det som länge var en gråzon har nu blivit
verklighet med krassa sanktioner; de som
inte följer lagen kan drabbas av kraftiga
böter eller till och med fängelsestraff.
– En av förordningarna, AFS 1998:2
handlar om en modell för bedömning av lyft,
vilket är direkt kopplat till vår verksamhet,

säger David Nilsson, försäljningsingenjör på
EdmoLift.
– Det här innebär ett uppsving för olika
typer av ergonomibord.
I Sverige har sjukfrånvaron legat på 6-10
procent de senaste åren och den genomsnittliga sjukskrivningstiden för ryggskott är hela
90 dagar.
– Allt fler upptäcker att om de lyckas
undvika ryggskott eller andra lyftrelaterade
skador hos sina anställda, till exempel med
lyftbord, så har det betalt sig på en gång.
Läs mer på: www.teknikforetagen.se

Användbara tillbehör
De senaste åren har EdmoLift arbetat
målmedvetet med att utveckla ett brett
sortiment av effektiva tillbehör, framför
allt till WP lyftvagnar. Idag har vi ett
utbud som står sig väl i branschen. Nu
sammanställer EdmoLift separata produktblad över vart och ett av tillbehören,
som bland annat kommer att påvisa
användningsområden, specifikationer och
tekniska detaljer.
– Vi känner att vi varit lite dåliga på att
marknadsföra våra tillbehör och det här
är ett sätt att förtydliga, både för kunder
och återförsäljare, hur vårt sortiment ser
ut, säger Henrik Tjernberg på EdmoLift.
När en WP lyftvagn kompletterats med

ett tillbehör blir vagnen en oersättlig
arbetskollega som gör slitjobbet och skonar den anställdes rygg.
– Det kan handla om att lyfta och
sedan vrida en åttio kilos plastrulle in i en
paketeringsmaskin, att själv klara av att
montera på ett lastbilsdäck eller vända
och tömma ett hundraliters fat i ett kärl
en och en halv meter över marken.
Med hjälp av en snabbkoppling går det
snabbt och smidigt att växla mellan olika
tillbehör på en och samma enhet.
EdmoLifts vanligaste tillbehör är: lyftbom, rullvändare, lyftarm, fatvändare,
stege och olika varianter på lyftgafflar.

VILL DU HA KOLL PÅ DET SENASTE INOM LYFTBRANSCHEN?
Anmäl dig eller din kollega till vårt nyhetsbrev.
Gå in på www.edmolift.se

www.edmolift.se
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