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Edge pallar för framtiden

FÖRETAGETS LOGGA hamnar på lastpallarna.

FLY: Efter en omfattande 
utbyggnad har Edge Em-
ballage nu samlat all sin 
verksamhet – administra-
tion, tillverkning och lager 
– i anläggningen i Fly.

– Det känns bra med de 
nya lokalerna, de ska räcka 
för oss länge, säger Niklas 
Johansson, vd på Edge Em-
ballage.

Det var under 2008 som Edge 
Emballage startades som ett dot-
terbolag till Hol Såg & Pall, ett 
företag som sysslat med tillverk-
ning av lastpallar sedan slutet av 
1990-talet.

– När vi startade Edge Embal-
lage var avsikten att kunna jobba 
mer mot slutkund, säger Niklas 
Johansson, vd, som menar att det 
är något man har lyckats med.

50 000 lastpallar i månaden
De båda företagen genomgick 

en fusion för en tid sedan och nu 
är all verksamhet samlad i Edge 
Emballage i Fly. Vid årsskiftet 
flyttades produktionen från Hol 
till Fly där företaget har byggt 
ut och utökat sin yta med 3 000 
kvadratmeter och i dag förfogar 
över cirka 6 000 kvadratmeter 
golvyta.

– Vi tillverkar någonstans kring 
50 000 lastpallar i månaden. Vår 
styrka som företag är att vi er-
bjuder både nya och begagnade 
pallar, och att vi är breda i vårt 
sortiment, säger Niklas Johans-
son som berättar att det blir en 
logistisk vinst av att samla företa-
gets hela verksamhet på ett ställe.

Tillverkningen av pallar är au-

tomatiserad och börjar med att 
virke kapas upp i rätt längder. 
Därefter spikas materialet ihop 
i en produktionslina och ut kom-
mer färdiga lastpallar. Förutom 
lastpall tillverkar företaget även 
kragar och lock till pallarna.

Företaget har även ett retur-
system där de tar emot begag-
nade lastpallar och kragar, vilka 
ses över och renoveras vid behov. 
En del av verksamheten består 
också i montering av emballage 
och plywoodlådor åt kunder.

För Edge Emballage handlar 
det mycket om att tillgodose 
kundens behov och erbjuda en 
helhetslösning. I och med att före-
taget har sin egen produktion kan 
de också tillgodose kundens krav 
på specialanpassade lösningar.

Huvudleverantör till SKF
– För oss är det viktigt att träffa 

kunden och se vad de packar, och 
vad vi kan göra för att göra pal-
len komplett för dem. Det gäl-

ler att hitta olika hjälpmedel för 
kunden, säger Niklas Johansson, 
som menar att framtiden ligger i 
att hitta nya produkter som utgår 
från lastpallen.

Edge Emballage är i dag en av 
de större aktörerna på markna-
den. De arbetar i första hand med 
kunder i Sverige, till exempel är 
Edge Emballage huvudleverantör 
av pallar och pallkragar åt SKF 
och ansvarar även för företagets 
hantering av returemballage.

Förutom kunderna i Sverige 
sker även viss handel med före-
tag i Norge, Finland, Estland och 
Holland. Företaget har omkring 
25 personer anställda på anlägg-
ningen i Fly.

ISO-certifiering stärker
För Edge Emballage är miljö-

tänkandet en viktig faktor. Det 
spillvirke som kommer från 
verksamheten flisas i dag upp och 
pressas till briketter som säljs till 
värmeverk.

– Något vi funderar på är hur 
vi ska kunna utveckla användan-
det av spillmaterial, säger Niklas, 
som berättar att företaget är helt 
självförsörjande på värme.

För att bli starkare på mark-
naden håller de också på att ISO-
certifiera sig.

– Det krävs för att vi ska kunna 
verka ute i det globala, vi blir en 
starkare aktör om vi är ISO-cer-
tifierade. Det kommer att stärka 
oss som företag, menar Niklas.

JOHAN HALLBERG 
0322-67 00 47 

johan.hallberg@alingtid.se
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NIKLAS JOHANSSON, vd på Edge Emballage, är nöjd med företagets utbyggnad. 

TUSENTALS lastpallar levereras varje månad från anläggningen 
i Fly.
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DRAR MINDRE. DRAR IN MER.
NYA RENAULT TRAFIC
FRÅN 0,59 L/MIL

NYA RENAULT TRAFIC. FÖRDEL DIG.
Nya Trafi c ger dig lägsta bränsleförbrukningen i klassen. Längsta lastlängden. Och en förarhytt som är ett mobilt kontor. 
Det är dags att ta plats i en transportbil som inte hör hemma bland utgifterna. Kom in och provkör en bil som gör att du 
får mer gjort – och ser till att du får behålla mer av det du tjänar!

Nya Renault Trafi c: Pris från 179 900 kr exkl. moms. Bränsleförbrukning blandad körning: från 0,59-0,65 l/mil. CO2-utsläpp: 155-170 g/km. *Leasingkostnaden med Renault Transportbilsleasing är exkl. moms och baseras på 30% förhöjd första hyra, 36 månader, 
40% restvärde. Inga avgifter. Lokala avvikelser kan förekomma.

UPP TILL 4,15 M LASTLÄNGD

SMART FÖRARUTRYMME

FRÅN 1 899 KR/MÅN* 
(ELLER 179 900 KR EXKL. MOMS)

Öppet Må-Fr 9-18 • Lö 10-14 • Sö 11-15
Stråhles Allé 6 0322-66 88 14bilnilsson.com


