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Nummer ett!
I detta nummer av Merlo News vill jag
sätta fingret på de tre av de saker som
ligger bakom våra framgångar med Merlos teleskoplastare i Sverige.
För femte året i rad är Merlo svensk
marknadsledare inom det här maskinsegmentet och det jag vill peka på är kvalitet,
specialisering och service.
• Kvaliteten finns i det breda maskinprogram som Merlo representerar och i
maskinernas mångsidighet, hållbarhet
och driftekonomi.
• Specialiseringen ligger hos oss på
Hüllert, eftersom vi genom vår generalagentur för Merlo valt att koncentrera oss
på just den här typen av materialhanteringsmaskiner, istället för att splittra vår
verksamhet på alltför många maskinområden.
• Servicen handlar om att vår ambition alltid är att ge kunderna en högklassig kundsupport efter leverans. När en maskinaffär
är klar ska en långsiktig kundrelation
inledas, i form av bästa tänkbara service.
När man nu ser hur vi på Hüllert behåller
marknadsledarpositionen för femte året
är det en bekräftelse på att vår policy är
riktig. Genom sina maskinval bekräftar
kunderna att vi arbetar på ett bra sätt.
Inte minst får vi många uppskattande ord
om vår eftermarknadsservice. Både gamla
och nya kunder imponeras av den höga
servicenivån och den trygghet det innebär
för dem som maskinägare.
En annan bekräftelse på att våra satsningar och vår policy fungerar bra är den
nyligen utdelade kreditrankingen. Hüllert
Maskin AB är sedan en tid diplomerat
AAA-företag med högsta kreditvärdighet.
Vi önskar dig en trevlig läsning med
Merlo News.

Nils-Gunnar Burge,
Vd Hüllert Maskin AB

Förstärkt för
Merlo i norr
Från årsskiftet är det Kenneth Aasa som
representerar Merlos teleskoplastare i
både Norrbotten och Västerbotten.
Kenneth har arbetat med entreprenadmaskiner i många år och nu tagit
över representationen för Merlo i
Norrbotten.
Men nu har alltså säljdistrikten
omorganiserats, vilket innebär att

Kenneths breda erfarenhet och
kunskaper om Merlo kommer såväl
Norrbotten som Västerbotten tillgodo.
Samtidigt har han flyttat kontoret
från Luleå till Piteå, för en så strategisk placering som möjligt i det till
ytan enormt stora säljdistriktet.
Ring Kenneth och prata Merlo!
Hans telefonnummer är:
0911-145 40
070-559 77 30
Hüllert Maskin AB:s vd Nils-Gunnar
Burge hälsar Kenneth Aasa välkommen
som Merlos representant i Norrbotten
och Västerbotten.

Köpte Merlo
på telefon
När Ljungdahls Entreprenad AB i Norrtälje fick
markentreprenaden på ett större bostadsbygge
på Väddö utanför Norrtälje, då investerade man
i ytterligare en Merlo.
– Vi har en 10-meters P 60.10 sedan
tidigare, berättar ägaren Jörgen
Ljungdahl.
– Men nu blir det en 17-meters P
40.17 också, som levereras i sommar.
Sedan kommer den att gå på full tid
på Väddö-bygget tills det är klart 2008.
I övrigt har Ljungdahls grävmaskiner och lastmaskiner och totalt arbetar sju personer i företaget. Marken-

treprenader är specialiteten, men allt
vad teleskoplastare kan erbjuda har
blivit en ny nisch i verksamheten.
– Teleskoplastarna passar för jobb
där mångsidighet är en fördel och
jag litar på Merlo. Faktum är att jag
beställde den nya maskinen osedd,
eftersom jag har så stort förtroende
för både maskinen och för Hüllert i
Vara, säger han.
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Riktigt rejäl bredd i Timrå
Två Merlo-maskiner är en viktig del av verksamheten
i Timrå Bilservice & Entreprenad AB i Timrå. De två
går nästan alltid på underentreprenader som servicemaskiner på Skanskas byggarbetsplatser i Sundsvall.

T

imrå Bilservice & Entreprenad AB har en lång historia. Företaget startades i början av 70-talet av Leif
Svedin och hans kompanjon Bengt Karlsson – men
då med fokus på bilverkstaden.
Sedan dess har verksamheten hela tiden utvecklats.
Entreprenader blev tidigt en del av företaget och därefter
har både maskinpark, antal anställda och bredden ökat.
Bilverkstaden finns fortfarande kvar och tillsammans
med entreprenadjobben bildar företaget numera en helhet
som erbjuder mängder av tjänster och kompetenser.
Merlo-maskinerna, en 25-meters Roto 40.25 MCSS och en
17-meters P 40.17 K har funnits med sedan 2005. Huvudsakligen går de alltså på underentreprenader hos Skanska.
– Vi har jobbat länge åt Skanska och känner oss nästan
som en del av deras egna arbetslag, berättar Leif Svedin.
Beroende på hur byggmarknaden utvecklas i Sundsvall
den närmaste tiden kan det bli tal om att eventuellt skaffa
ytterligare en Merlo teleskoplastare, men än är inget klart
om detta.
Därutöver har företaget två Huddig grävlastare som är
försedda med en rad olika tillbehör. Maskinerna används
för såväl små som större entreprenadjobb och de går även
i snöröjningen på vintern.
Sex lastbilar finns också i maskinparken varav en är en
kranbil och två har lastväxlare.
Inte nog med detta, Timrå Bilservice & Entreprenad AB
hyr dessutom ut pickup-bilar och äger därtill två industrifastigheter.

Roto-maskinen
har godkänd
arbetskorg och
används flitigt
på Skanskas
byggarbetsplatser i Sundsvall.

– Och så är det bilverkstaden. Den tar främst hand om
personbilar, men även lastbilar, traktorer och våra egna
maskiner servas och repareras i mån av tid, förklarar Leif
Svedin.
När det gäller Merlos teleskoplastare kan Leif Svedin
glädja sig åt att företaget redan har arbetskorg till 25metaren som är godkänd enligt de nya bestämmelserna,
som träder i kraft i sommar. Det betyder att man redan har
utrustningen som krävs för att använda Merlo vid arbeten
i korg, inte minst viktigt när maskinerna går på de många
byggarbetsplatserna.
Ett annat glädjeämne är ekonomin. Merlo-maskinerna
och de två Huddig-maskinerna ger bästa nettot, om man
summerar vad som lönar sig bäst i detta mångsidiga
företag.

En av de två maskinerna,
en 17-meters P40.17K.
Leif Svedin och Hüllerts
representant i Sundsvall,
Stefan Lindgren, LGL
Maskin AB.



Håkan trailar och lär
Med 500 hästkrafter och en lastkapacitet på 28 ton,
är det Håkan Karlsson som trailar ut Merlo-maskiner
till kunderna. Håkans 30-åriga maskinerfarenhet gör
dessutom att han aldrig lämnar någon kund, innan
han delat med sig av kunskap och körtips.
Håkan Karlsson

H

åkan kör Hüllerts trailerbil.
Ett jobb som kanske förefaller att mest handla
om att frakta maskiner till och från kunder, till och
från verkstaden i Vara och för externa traileruppdrag.
Javisst, allt detta är en viktig del av hans ansvar. Men i
praktiken ger Håkan även lite utbildning…
– Vid leveranser av nya maskiner är det jag som ger
maskinägarna den första ordentliga introduktionen till den
nya maskinen. Beroende på hur mycket kunden kan och
vet från början, så anpassar jag min information efter det.
Men ofta blir det så att jag är den som lär ut reglage och
ger körtips.
Att Håkan ofta blir kvar en stund hos kunden, det är
sanktionerat av Hüllerts företagsledning. De vet att Håkans
utbildningsstund är guld värd för kunderna och även för
Hüllerts del. Principen är att vårda kundrelationen från
första stund, för att därmed jobba för att det ska bli affär
även nästa gång kunden behöver investera.
Håkan Karlsson är rätt man att ge den här introduktionen.

Han har arbetat för Hüllert i över 30 år. Först 20 år som
serviceman i servicebuss och de senaste 12 åren med
trailerkörningarna. Det gör att han har både den tekniska
erfarenhet och de körkunskaper som krävs för att vara en
bra lärare.
– Nu är det lite extra roligt att köra ut med maskinerna
till kunderna eftersom vi har en ny trailerbil, säger Håkan.
Dragbilen är en Scania R500 med en V8-motor på 500
hk. Ekipaget får lasta 28 ton, vilket i praktiken innebär att
han kan lasta tre lättare Merlomaskiner.
– Men oftast är det en eller två maskiner som lastas,
berättar han.

När trailern kopplats loss från dragbilen kan
maskinerna enkelt köras på och av. Som mest
kan Håkan frakta tre maskiner samtidigt.



Peter nye Merlo-experten
Peter Kvarndal är mannen som aldrig ska finnas
längre bort än ett telefonsamtal för Merlos maskinägare. Peter är Hüllerts nya tekniske Merlo-expert.

D

et är mer än ett år kvar innan den nuvarande
Merlo-experten Lennart Andersson går i pension
efter nästan 45 år i företaget. Men redan nu finns
alltså efterträdaren på plats – en satsning som vittnar om
Hüllerts ambition att förse kunderna med bästa tänkbara
eftermarknadsservice.
– Det är otroligt bra att få jobba parallellt med Lennart
så länge, jag får möjlighet att komma in i jobbet på bästa
sätt, säger Peter.
Dessutom har Peter en gedigen teknisk kompetens med
sig från början. Han gick data- och elektronikingenjörsutbildningen vid Högskolan i Skövde. Därefter har han
arbetat med diagnos och felsökning hos Saab Automobile.
– Nu ska jag utbilda mig på Merlomaskinerna. Det ska
bli roligt och intressant, man imponeras av de här maskinernas mångsidiga användningsmöjligheter.
Successivt kommer Peter Kvarndal att få all den kunskap han behöver för att efterträda Lennart Andersson på
den viktiga positionen som Hüllerts tekniska Merlo-expert.

Peter Kvarndal är Hüllerts nye Merlo-expert, som nu utbildas och introduceras för att ta över kundsupporten 2008.

Hans uppgift blir då att svara för den tekniska supporten
för Merlo och finnas till hands för tekniska frågor eller om
något krånglar.
– Att alltid finnas tillgänglig för maskinägarna och ge
dem all den hjälp de behöver är viktigt. Det skapar trygghet
i maskinägandet, menar Peter.
Utöver supporten ska Peter Kvarndal också arbeta för
att special- och Sverigeanpassa Merlomaskinerna inför
leverans. I det arbetet kommer hans tidigare erfarenheter
av kvalitetsarbete och kvalitetsstyrning väl till pass.

Hüllert kör grönt!
Det syns när Hüllerts servicebilar är på väg!
Nu har en av företagets servicebussar dessutom fått ny lackering och
uppfräschning. Det är en Mercedes Sprinter som som fått ny lackering.
Invändigt finns samma innehåll som alltid. Nämligen all den service
som maskinägarna behöver till sina maskiner, när verkstaden kommer till
maskinerna för service och reparationer.
Stefan Gunnarsson.



Merlo bygger
Haparanda

När IKEA byggt sitt senaste
svenska varuhus i Haparanda, så har den satsningen
dragit igång en riktig byggboom strax norr om stan. För
byggföretaget Göran Simu AB
har det inneburit att man tagit
två Merlo i bruk för att delta i
byggandet.
Maskinföraren Krister Kitti provkörde 25-metaren när den levererades.

– IKEA:s etablering har medfört att ytterligare ett
100-tal företag kommer hit. Så det byggs väldigt
mycket i Haparanda under flera år framöver, berättar
Göran Simu.
Företagets första Merlo, en 17-metare, har redan
gått i drift i ett år. Tidigt i vår togs sedan en 25-meters
Rotomaskin i användning.
Bägge maskinerna är nu fulltecknade och beställare är
byggbolag, kommunen och så har företaget flera kontrakterade körningar.
– Teleskoplastare blir mer och mer oumbärliga på byggen,
inte minst när det gäller arbeten i korg, säger Göran Simu, som
nu går ifrån den tidigare maskintraditionen med hjullastare.

Maskinföraren Krister Kitti berättar:
– Vi har precis rest en del av stommen till ICA
Maxi med hjälp av den nya 25-metaren, det gick
på några timmar.
Krister har kört den första Merlon sedan den
var ny och nu är det Roto-maskinen som gäller
för hans del.
– Det är fina maskiner med bra och snabb
hydraulik. Hittills har allt gått perfekt, det är
roligt att köra dem, tycker han.
Totalt har Göran Simu AB ett tiotal
anställda. Framför allt arbetar man med
byggentreprenader, men maskinentreprenaderna med Merlo har blivit en
allt viktigare del av företagets helhet.



Tommy har
längsta körvanan
Att prata teleskoplastare med maskinföraren Tommy Ruuth i
Piteå, det är detsamma som att få ta del av 25 års körerfarenhet.
Tommys körvana är unikt lång och han vet hur han vill att en
teleskoplastare ska fungera…

T

ommy Ruuth arbetar som maskinförare hos Burmans Lastmaskiner & Åkeri AB i Piteå – i dagligt tal
kort och gott Burmans – som ingår i koncernen ATL,
AB Transport and Logistics.
Burmans arbetar mycket åt det stora pappersbruket i
Piteå, Smurfit Kappa Kraftliner, Europas största kraftlinerproducent (företaget producerar wellpapp och liknande
produkter).
Men den stora maskin- och fordonsparken med entreprenadmaskiner och lastbilar innebär att man även är
verksamma inom andra områden. För Tommys del betyder
det oftast att han kör företagets teleskoplastare på byggarbetsplatser.
– Vi har en Merlo 16-metare sedan tidigare och i sommar får vi får första Roto-maskin levererad, en 25-metare,
berättar han.
Tommy har lång körvana, han har kört teleskoplastare
av olika märken i närmare 25 år. När det nu var dags för
Burmans att investera i ytterligare en teleskoplastare fick

han förtroendet av vd:n Benny Öhman att bestämma vilket
märke man skulle välja. Valet föll på Merlo.
– Det har varit en enorm teknisk utveckling med teleskoplastarna under mina år i den här maskintypen, säger
han och fortsätter:
– Det som gör att jag är så nöjd med Merlo är framför allt
att den är snabb i hydrauliken, vilket gör den mer effektiv att
arbeta med än andra teleskoplastare eller med hjullastare.
Tommy är också nöjd med hyttmiljön och utseendet på
maskinerna.
– Jag har provkört en 25-meters Roto och nu ser man
att hytten blivit bättre vad gäller miljön rent allmänt. Även
reglage och instrument har förbättrats. Att man kan tilta
hytten är ju också en stor fördel!
Han pekar även på att Roton kan användas vid många
arbeten då man annars skulle behövt ha en kran.
– Vår Roto-maskin kommer att bli den första i Piteå,
konstaterar han.
Tommy får sin nya Merlo Roto 40.25 MCSS i början juni.

Burmans P 40.16 går i huvudsak på byggarbetsplatser. Men även andra uppdrag står
på dagordningen, när en maskin med lång
räckvidd och stor mångsidighet behövs i stan.
Maskinförare är Tommy Ruuth.

Foto: John Thorner
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Merlon ger extra inkomster
När Gunnar och Sara Philipson tog sin Merlo i bruk
i vår, så innebar det en stor arbetsbesparing – och
dessutom möjligheter till mer inkomster!
Familjen Philipsons jordbruk finns på Resö, mitt i det bohusländska landskapet och nära havet mellan Strömstad och
Grebbestad. Verksamheten består framför allt av uppfödning av köttdjur av rasen Highland cattle som hålls i lösdrift.

Med balgrep kan
rundbalsensilaget
hanteras enkelt
och effektivt och med bibehållen balans i maskinen.

Köttdjursuppfödning innebär ett stort maskinbehov. Både
utfodring och utgödsling handlar om att hantera tunga
vikter och stora volymer, och bra maskinlösningar betyder
i sista änden att verksamheten blir effektivare.
– Fram till nu har vi använt jordbrukstraktor, berättar
Gunnar och Sara.
Men Merlons bättre balans är en stor fördel när de exempelvis handskas med rundbalsensilage och halmbalar.
Merlons viktfördelning betyder säkrare körning och dess
räckvidd blir naturligtvis ett extra plus.

gången för att utföra den omfattande utgödslingen. I
stallarna går djuren på en djupströbädd, som byts ut två
gånger per år.
– Det är ganska trångt i stallarna, men Merlon tar sig
fram bra, säger de. (Philipsons Merlo är en P28.8 PLUS,
endast 2 m bred, 2,15 m hög och 4,20 m lång.)
Men inte nog med alla dessa fördelar. För familjen Philipson innebär Merlon också möjligheter till välkomna extra
inkomster.
Med gårdens läge på Resö befinner de sig mitt i det
semesterparadis som uppskattas av både svenskar och
norrmän. Därför byggs det just nu väldigt mycket i området, både på Resö och i trakterna runt omkring.
– Därför räknar vi med att Merlon ska få en del extrajobb med exempelvis lossning av byggmaterial och vid
behov när alla nya hus byggs här omkring, säger Gunnar.

– När vi fodrar djuren kan vi också ”skiva upp” ensilagebalarna med hjälp av en kniv som är monterad på Merlon.
Det spar mycket tid och arbete, berättar Sara. Tidigare har
balarna rullats upp, vilket ibland inneburit extra manuellt
arbete.
Nu i vår använde Philipsons också Merlon för första

Sara Philipson.

Torggatan 56
534 23 VARA
Tel. 0512-30 00 30
Fax 0512-336 40
E-post: info@hullert.se
www.hullert.se



ÅTERFÖRSÄLJARE

Djurstallarna med Merlon, som enkelt tar sig in och ut.

PITEÅ
Repab i Piteå AB
0911-145 40

BORLÄNGE
Erling Mikalsen
0243-22 11 92

SUNDSVALL
LGL Maskin
0652-200 67

GOTLAND:
Agro-Maskiner AB
0498-27 23 50

