Information från Hüllert Maskin • Lantbruks-special

Multifarmer,
både lastare
och traktor
sidan 6-7

Merlo hos Bonde Compagniet, sid 2-3 • ”Överlägsen i lantbruket”, sid 8 • Höns, grisar och mjölk, sid 5, 10 och 11

Lastare fram,
traktor bak!
Nu har trendbrottet kommit, som innebär att
svenska lantbrukare börjat få upp ögonen för teleskoplastaren som maskinresurs. Utvecklingen
går mot det europeiska hållet, teleskoplastarna
ökar i antal ute på gårdarna och de svenska användarna kan glädja sig åt ett utbud av modeller
som tillgodoser behovet.
Hüllert Maskin AB har sålt och servat teleskoplastare i snart 30 år och vi satsar nu hårt
på att möta den ökade efterfrågan som finns i
lantbruket. Merlos maskinprogram har genomgått en omfattande teknisk och användarmässig utveckling som innebär att vi kan erbjuda
maskiner som effektiviserar arbetet och ger god
maskinekonomi.
Samtidigt bygger vi ut vårt servicenät. Vi på
Hüllert säljer inte bara maskiner, vi erbjuder
också trygghet i ägandet, eftersom vi vill ha en
långsiktig och god relation till dem som investerar i en Merlo. Tanken är att erfarenheten av
Merlo och Hüllert ska bli så bra att våra kunder
kommer tillbaka igen, och igen…
Merlo är en italienskbyggd teleskoplastare som
satsar hårt på produktutveckling och kvalitetsarbete. Varje år återinvesterar det familjeägda
företaget 15 procent av omsättningen i utvecklingsarbetet. Det är en princip som givit resultat
– Merlo är idag marknadsledare i många länder,
bland annat i Sverige för sjätte året i rad.
För lantbruket har Merlo utvecklat ett
par modellserier, nämligen Multifarmer och
Turbofarmer. Tack vare maskinernas mångsidighet kan användarna ofta ersätta flera tidigare
maskiner med en enda Merlo. Multifarmer-modellerna fungerar exempelvis alldeles utmärkt
som lastmaskin i fronten och som konventionell
traktor där bak, tack vare kraftuttag och övrig
utrustning som skapar så många möjligheter att
endast fantasin sätter gränserna för hur många
användningsområden maskinen kan få.

Bonde Compagniet satsade på Turbofarmer
När Bonde Compagniet AB drog igång för knappt tio år
sedan var samarbetsformen ett nytt grepp att ta sig an
lantbrukets utmaningar.
Nytänkandet i bolaget fortsätter – i höst har man tagit
sin första Turbofarmer i drift för att underlätta arbetet
med den omfattande spannmålsodlingen.

B

onde Compagniet AB är ett
driftbolag som idag har sex
delägande gårdar. Bolaget
har en anställd (utöver delägarna
själva) och sköter samtliga gårdars
spannmålsodling. På Bonde Compagniets totalt 1.750 hektar åker odlas
vete, havre, korn, lin, höstraps och
gräsfrö (ängsvingel) och bolaget äger
också de maskiner som används.
– Vi har fyra traktorer, två tröskor,
såmaskin, kultivator, gödselspridare
och den övriga utrustning som behövs
för odlingen, berättar en av delägarna, Jens Gustafsson.
I sommar har maskinparken dessutom utökats med en teleskoplastare,
en investering som Jens Gustafsson
pratat sig varm för.
– Vid sidan av lantbruket har jag
och min bror entreprenadverksamhet med bland annat grävmaskin.

Därför har jag använt teleskoplastare
tidigare och vet hur mångsidiga och
lättkörda dessa maskiner är.
Bonde Compagniets maskin är en
Turbofarmer 38.10, som alltså har 10
meters lyfthöjd och en lastkapacitet
på nästan fyra ton.
– Vi ska använda den under sådd
och skörd för lastning och lossning
och för att till exempel serva såmaskinen.
Men maskinen kommer också att
bli en resurs för alla möjliga andra
ändamål. Bolagets sex delägande
gårdar gör att det finns sex bostadshus och lika många ladugårdar som
behöver målas och skötas om. Då är
det bra att ha en maskin tillgänglig
som underlättar höjdarbeten och lyft.
– Troligtvis blir det en del uthyrning
av maskinen också, säger han.

Välkommen till oss för provkörning! De flesta
som provkör upptäcker redan vid första försöket
hur lättkörd, snabb och smidig maskinen är. Läs
också mer om Merlo i denna lantbruksupplaga
av Merlo News, vår egen tidning om Merlo i
Sverige!
Jag önskar trevlig läsning!

Nils-Gunnar Burge
Vd Hüllert Maskin AB

Thomas Carlsson är en av Bonde Compagniets
delägare och glad för driftbolagets nya Turbofarmer.
Den omfattande odlingen på 1.700 hektar åkermark
kräver maskinresurser som bland annat kan hantera
de stora mängderna spannmål.
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Kyckling eller bygge

Merlon går på allt!
Kycklinguppfödaren Daniel Johansson på Raggården utanför
Vara skaffade teleskoplastare redan för fem år sedan. Sedan
dess är maskinen en viktig resurs i arbetet med kycklinguppfödningen, med spannmålsodlingen, för gödselhantering
– och när det byggs nya värphönsstallar…

Bjäregårdens
Multifarmer
rullar hela året

J

ust det – nya hönsstallar!
I sommar har maskinen, en Merlo Panoramic
som har en lyfthöjd på 6 meter, varit extra behändig
att ha i maskinparken. Daniels satsning på att bygga nya
stallar på 2.700 kvm och utöka verksamheten med 18.000
värphöns har betytt att Merlon fått rycka in för körning
även under byggnadstiden.
– Vi har rest takstolarna med hjälp av maskinen, som
också använts för alla möjliga uppgifter under byggets
gång, berättar Daniel, som bygger stallarna i egen regi.

När Bjäregården AB utanför Båstad investerade i en Multifarmer
var syftet att tillföra resurser till jordbruksproduktionen, samtidigt
som man kan hyra ut maskinen under årets övriga perioder.

B

järegården AB finns i Förslöv utanför Båstad och
är inriktat på spannmåls- och rapsproduktion. 350
hektar odlas och Bjäregården har sju anställda.
– Egentligen är det bara två av de anställda som arbetar
hela året i lantbruket. De övriga är engagerade i företagets
entreprenadverksamhet, berättar förmannen Rikard Jönsson.
Men under sådd och skörd är det annorlunda. Då kan
alla anställda bli resurs åt lantbruket så att Bjäregården
kan ta hand om årets mest hektiska perioder med egen
personal.
Bemanningen gör samtidigt att man har resurserna och
personalen som behövs för att kunna bedriva entreprenadverksamhet under årets övriga månader.

Multifarmern, en 30.9 TOP, har hittills hyrts ut med förare och en stor uppdragsgivare är företaget Kranpunkten,
som Bjäregården samarbetar med.
– I lantbruket används maskinen för att exempelvis
hantera spannmål, för stenplockning och under höstbruket
får vi se hur maskinens mångsidighet kan användas.
– Man kan säga att vår bemanning tillsammans med
våra maskinresurser både ger en rimligare arbetssituation
åt personalen under de hektiska perioderna, samtidigt som
vi har bra arbetsbeläggning hela året, summerar Rikard
Jönsson.

Det innebär att Merlon är viktig för såväl uppfödningen
som för spannmålsodlingen.
– Vi använder den till exempel varje gång vi gödslar ut
djupströbädden från kycklingstallarna, det blir ungefär sju
gånger per år.

Annars är det uppgifter i det dagliga arbetet på Raggården som är rutin för Merlon. Daniel föder upp slaktkycklingar och i stallarna finns 65.000 kycklingar per omgång.
Dessutom har han spannmålsodling på 125 hektar åkermark och gården är teknikintensiv. Trots det stora antalet
kycklingar har Daniel bara en anställd utöver sig själv.
– Allt är automatiserat och jag har också satsat på att
gården ska ha sin egen maskinpark utan behov av att hyra
in maskinresurser, berättar han.
Daniel Johansson har haft sin Merlo i fem år och använder
den dagligen. I sommar har maskinen fått rycka in på nya
arbetsuppgifter, när Raggården byggt nya stallar för värphöns.
(Bygget ses i bakgrunden.)

– Likadant är tanken med Multifarmern. Under de
hektiska perioderna kan maskinen användas i lantbruket
och under övriga perioder kan den gå på entreprenadjobb,
förklarar Rikard.

Spannmålshanteringen
är en viktig uppgift
för Bjäregårdens
Multifarmer.
Förmannen Rikard
Jönsson berättar hur
Multifarmern underlättar arbetet i lantbruket, samtidigt som den
tillför resurser som
entreprenadmaskin för
uthyrning.





En Multifarmer
ersätter två maskiner

Nu är det tillräckligt med bara Merlon som komplement.
– Jag har till exempel provat att köra Merlon med
betesputs och för att driva gödselpumpen. Det fungerar
utmärkt vid sidan av den goda lyft- och dragförmåga
maskinen har.
– Det här är inte en maskin man skaffar för en enskild
uppgift, utan därför att den klarar alla möjliga uppgifter
och dessutom kan användas på samma sätt som en konventionell traktor, säger Klas Valllhagen.

Vår Multifarmer kompletterar maskinparken mycket bra, eftersom
den klarar av att göra alla möjliga arbetsuppgifter och även kan
fungera som en konventionell traktor.

D

et säger Klas Vallhagen på gården Västra Vall i
Ölme mellan Kristinehamn och Karlstad. Gården
har mjölkproduktion med 75 kor i lösdrift, samt vall
och spannmålsodling på 90 hektar åker.
Sen tidigt i somras har han en Multifarmer 30.9 TOP i
maskinparken, en maskin som ersätter den tidigare hjullastaren och som dessutom kan användas för uppgifter
som det normalt krävs en konventionell traktor för.
– Multifarmern fungerar mycket bra ”i bägge ändar”,
säger Klas Vallhagen när han summerar de första månadernas erfarenheter.
Han syftar dels på last- och lyftfförmågan. Maskinen
har en maximal lyfthöjd på 8,5 meter och en stor arbetsuppgift är hanteringen av storbalar. Merlon används för
bal- och foderhanteringen, samt dessutom vid all slags
annan materialhantering.

Han syftar också på maskinens kraftuttag, motsvarande
vad konventionella traktorer är utrustade med.
– Det som lockade mig särskilt mycket när jag upptäckte vad den här maskinen kan göra är kraftuttaget
och möjligheten att använda den för sådant som
det annars krävs en vanlig
traktor för. Tidigare har man
nämligen på Västra Vall
använt både hjullastare och
en äldre traktor som komplement till gårdens större
lantbrukstraktor.
FAKTA:
Multifarmer och Turbofarmer är två maskinserier från
Merlo som förenar teleskoplastarens mångsidighet med
egenskaperna hos konventionella lantbrukstraktorer och
lastmaskiner.
De breda användningsmöjligheterna gör att många lantbrukare kan ersätta flera tidigare maskinenheter med en enda
Merlo.
Det skapar många fördelar. Merlos maskiner är kompakta
och lätta och orsakar därför mindre markskador, samtidigt
som de kan jobba även där utrymmena är trånga och takhöjden låg, till exempel i djurstallar.
Teleskopbommen ger maskinerna en unik räckvidd på upp
mot tio meter, beroende på modell.
Räckvidden innebär att exempelvis storbalar, halm, säckar
och spannmål kan lastas och lagras på höjden. Men också
att utfodring kan ske utan att djuren behöver trängas invid
ett staket.
Merlos Multifarmer-modeller erbjuder en kombination av
utrustning, inklusive kraftuttag, trepunktslyft, hydrauluttag
och drag, vilket gör att Multifarmer kan ersätta konventionella traktorer. Multifarmer finns i flera olika modeller och
storlekar. En populär modell är Multifarmer 30.9 TOP med
en lyftkapacitet på 3.000 kilo och en lyfthöjd på 8,55 meter.
Maskinen väger 6,6 ton.

Storbalshanteringen är en
viktig uppgift för Multi farmern på Västra Vall.

Merlos Turbofarmer erbjuder användaren ännu mera muskler. Turbofarmer 38.10 har till exempel en lyftkapacitet på
3.800 kilo och en lyfthöjd på 9,7 meter. Maskinen väger 7,3
ton, har en motor på 140 hk och 150 liters hydraulpump.
Ett mindre alternativ är Merlos Turbofarmer 28.8 som lyfter
2.800 kilo och har en lyfthöjd på drygt 8 meter. En av den
modellens mest uppskattade egenskaper är att den är så
kompakt byggd. Höjden och bredden är bara 2 meter, längden 4,25 meter. Vikten är cirka 6 ton.

Klas Vallhagen upptäckte
Merlons möjligheter och har nu
en maskin istället för två för att
utföra en del av gårdens sysslor.

Samtliga de här modellerna har fyrhjulsstyrning och hydrostatisk drift med en transporthastighet på 40 km/h.





Turbofarmer är
överlägsen i lantbruket
– Vi har haft teleskoplastare i tio år, maskinen är helt överlägsen
lastmaskinen i lantbruket. Det säger Lars Ove Aspnäs utanför
Hedemora vars Turbofarmer rullar mer än 1.000 timmar per år.

L

ars Ove driver lantbruket tillsammans med fyra
anställda på gårdarna Aspnäs och Älvgården mellan Hedemora och Långshyttan. Totalt brukar man
380 hektar åker med inriktning på spannmål och på vall.
Dessutom har man 220 tjurar och stutar och till allt detta
har företaget också lastbilar och maskiner för entreprenadverksamhet.
– En 16-tons bandgrävare, en grävlastare och två
lastbilar gör att vi erbjuder entreprenadtjänster vid sidan
av lantbruket. Främst med inriktning på vägunderhåll och
anläggning av skogsbilväg, berättar Lars Ove.

Merlon används för spannmålshanteringen men inte
minst för att handskas med de cirka 2.500 rundbalar som
produceras varje år. Med balgrip är Turbofarmern given för
balhanteringen ända från det att balarna rullas, till dess de
läggs för lagring och till sist ska packas upp för utfordring.
– Vi använder maskinen även för utgödslingen i djurstallarna och för att till exempel köra in halmen i de stora
ladugårdarna. Det är fantastiskt, den når ju ända upp till
taknocken när halmen ska köras in, säger Lars Ove.
– Teleskoplastarens mångsidighet gör att den i lantbruket är helt överlägsen traditionella hjullastare, säger han.

Börstorps Merlo arbetar inomhus och utomhus.

När slottsbyggnaden målades användes Merlon för att nå upp längs de höga väggarna.

Börstorps Merlo
satte färg på slottet
– Det blir att man använder Merlon mer
och mer, i takt med att man upptäcker
allt den kan användas till. Det är ju onödigt att starta flera maskiner när man
kan göra det mesta med en enda!
Det säger Peter Rösing på Börstorps
Slott utanför Mariestad.

Entreprenadverksamheten gör att även Turbofarmern
kommer ut på externa entreprenadjobb emellanåt.
– Men det är ändå i lantbruket den går mest. Så mycket
att det egentligen inte blir så mycket tid över för andra
uppdrag.

P

eter Rösing har haft teleskoplastare i lantbruket i
många år. Nu är det en Merlo Panoramic 40.17 som
går på Börstorp sedan knappt två år tillbaka.
Maskinen har en lyftkapacitet på 4 ton och en räckvidd
på hela 16,7 meter. Styrkan och räckvidden kommer väl
till pass på Börstorp, där man föder upp 350 charolais i
lösdrift.
– Vi använder Merlon för utfodring, när vi ströar, för
utgödsling och balhantering, berättar Peter Rösing.

I lantbruket är teleskoplastaren överlägsen
lastmaskinen, säger Lars Ove Aspnäs (till höger).
Lättkörd, säger maskinföraren Glenn
Andersson om Merlon.
På gårdarna Aspnäs och Älvgården används
Merlon bland annat för spannmålshanteringen.

Totalt hanteras 1.500 ensilagebalar på Börstorp varje år,
liksom 500 halmbalar. Merlon tar sig enkelt in i djurstallarna och den är en välkommen resurs i det praktiska arbetet
med den omfattande vallodling som bedrivs på 200 hektar.
– Jag skulle tro att Merlon är i aktivt arbete kring 1.000
timmar varje år. Men det blir mer och mer, eftersom den är
så mångsidig, säger han.
Ett exempel på det är när den vackra slottsbyggnaden,
byggd 1645, skulle målas nu i somras. Då användes Merlon
med lyftkorg för att nå upp längs väggarna. Det blev som
en extra bonus på allt det andra den kan användas till,
tycker Peter Rösing.
Djuren går i lösdrift och när Peter Rösing ströar i stallarna
kan han lyfta in halmbalarna så långt han vill och med
roterande spjut utföra jobbet snabbt och enkelt.





Växtodling och grisar
för Badenes Merlo
– Räckkvidden är fantastiskt användbar!
Det säger Claes Friberg, ägare till Badene
Egendom utanför Kvänum i Västergötland.

C

laes Friberg är entusiastisk när han räknar upp fördelarna med den Merlo Turbofarmer 27.9 EVT som
funnits i drift på gården sedan två år tillbaka. På
Badene bedrivs grisproduktion. 16.000 smågrisar föds upp
i djurstallarna varje år, liksom 1.500 slaktsvin. På 250 hektar
åker odlas fodersäd, raps och utsäde åt Svenska Foder.

Stafva
provade
och behöll
Merlon!

Ett besök på Badene bekräftar hans positiva omdömen.
Där arbetar Patrik Welander och Gustaf Hellqvist och båda
är mycket nöjda med Merlons mångsidighet.
– Räckvidden gör att vi kan ströa med halm utan bekymmer. Med teleskopbommen kan vi lyfta in halmbalarna i
stallarna så långt vi vill, berättar de.
Samma sak är det när de 500-600 halmbalarna som
produceras varje år, ska lagras. Tack vare räckvidden kan
de staplas på höjden ända upp till taknock.
– Och när vi hanterar spannmålen i vårt löslager kan vi
lättare få in spannmålet på höjden på ett sätt som inte går
med andra maskiner, säger de.

– Att den är så bränslesnål, det är faktiskt
en av de egenskaper jag uppskattar mest!
Det säger Patrik von Corswant på Stafva
Gård utanför Romakloster på Gotland om
gårdens nya Merlo Turbofarmer 38.10.

Ytterligare en fördel är att maskinen är lättare än en
konventionell traktor. På Badene ser man det som en viktig
egenskap, eftersom det minskar jordpackningen och man
har till och med satt på lite mjukare däck på maskinen för
att ytterligare skona jordbruksmarken.

M

erlon kom till Stafva i april i år sedan Patrik
beslutat provköra maskinen.
– Vi hade en gammal lastmaskin som skulle
ersättas, samtidigt som vi beslutat utöka köttproduktionen.
Så vi behövde mer maskinkapacitet och ville provköra för
att se vad Merlon går för, berättar han.
Resultatet blev positivt. Maskinen har aldrig lämnats
tillbaka och efter några månaders drift har Merlon redan
arbetat 600 timmar på Stafva.

Patrik Welander och Gustaf Hellqvist
berömmer Merlons räckvidd och allsidighet.
På Badene Egendom bedrivs grisuppfödning och växtodling och Merlon är
maskinresurs i alla sammanhang.

– Turbofarmern är snabbare och smidigare än att arbeta med lastmaskin. Den fungerar bättre när vi gödslar ut
djupströbädddarna, den har hela 140 hästkrafter och den
kan lägga gödsel och plansilo mycket bra på höjden. Dessutom kan vi lyfta in våra halmbalar ända upp till nocken i
våra stora ladugårdar!

Bränslesnål, men även snabb och smidig. Det är några av
de egenskaper som Patrik von Corswant på Stafva Gård
uppskattar med Merlon. Han bygger nu ut sitt gårdsmejeri
för att förädla all den mjölk som gårdens kor producerar.
Investeringen sker i höst.
Turbofarmern används bland annat när djupströbäddarna
ska gödslas ut. Maskinens räckvidd gör att gödseln kan läggas på höjden bättre än med traditionella maskiner. Samma
fördelar ger räckvidden när man lägger plansilo.
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Men en av Merlons egenskaper som Patrik von Corswant sätter särskilt stort värde på är alltså bränslesnålheten. Merlo-motorns moderna common rail-teknik sätter
tydliga avtryck på bränslekostnaderna.
– Det handlar inte bara om några få procent, det är flera
tiotals procent billigare jämfört med våra tidigare maskinlösningar, säger han.
Nu är Turbofarmern etablerad som en effektiv maskinlösning på Stafva, där man även i övrigt bryter gamla
mönster och försöker hitta en drift av lantbruket som ger
bästa möjliga avkastning. I höst inleds till exempel en
20-miljonersinvestering i eget mejeri. Därmed kommer
all mjölk från gårdens 80 mjölkkor att förädlas till ost och
andra produkter – ett tiofaldigande av det nuvarande
gårdmejeriets verksamhet.
Tillsammans med en granngård föder man också upp
biffras- och mjölkrasdjur som sedan slaktas och säljs som
kött under eget varumärke (Ejmunds Stafva AB).
Totalt har Stafva ca 1.300 kött- och mjölkdjur och ca
500 hektar vall- och växtodling. Vidare finns gårdsmejeri
med gårdsbutik, vindkraftverk, bostadsuthyrning med
mera. Förutom Patrik och Inger von Corswant arbetar elva
anställda på gården.

Avsändare: Hüllert Maskin AB, Box 173, 534 23 Vara

Bengt
vet varför
Merlon lönar sig

D

Bengt Johnson är lantbrukaren som
sadlat om, blivit säljare och nu lanserar
teleskoplastaren Merlo för sina tidigare
lantbrukarkolleger.
– Rena drömjobbet, tycker Bengt själv.

römjobb, javisst!
Det svenska lantbruket står nämligen på tröskeln till att på riktigt allvar välkomna teleskoplastaren i maskinparken. Runt om i Europa och i hela världen
har lantbruket nämligen redan gjort det och här hemma
har maskintypens intåg inletts.
– Teleskoplastaren är en så mångsidig redskapsbärare,
som dessutom är ekonomisk, skonsam mot markerna och
som kan ersätta flera andra maskintyper att det är hur
roligt som helst att argumentera för den, säger Bengt.
Dessutom gläder han sig åt att Merlo redan är marknadsledare i Sverige och har ett etablerat servicenät som
innebär trygghet för maskinägarna.
Det finns också många förebilder att berätta om, alltså
om andra lantbrukare som börjat använda maskintypen
och insett fördelarna.
– Teleskoplastarens styrka ligger framför allt i deras
mångsidighet. I lantbruket kan en enda maskin användas
för allt det arbete som idag måste skötas av flera olika
maskintyper. Merlos Multifarmer fungerar exempelvis som
en lastmaskin med lång räckvidd i fronten och som en
konventionell traktor där bak, med kraftuttag, trepunkstlyft
och drag.
– Dessutom är maskinen så kompakt att den tar sig in i
djurstallar där ingen traktor kan komma in. Och så har den
fyrhjulsdrift och marschhastighet på 40 km i timmen, säger
Bengt som själv varit lantbrukare med egen djurproduktion
och kan allt om vad en bra maskinpark betyder för effektiviteten och ekonomin i ett lantbruksföretag.

Kontakta Bengt Johnson,
lantbruksansvarig för region väst:

Torggatan 56
534 23 VARA
Tel. 0512-30 00 30
Fax 0512-336 40

E-post: info@hullert.se
www.hullert.se

ÅTERFÖRSÄLJARE

Tel: 0512-30 00 39 • Mobil: 070-686 25 38

SÖDRA SVERIGE......... Sydmaskiner AB, 0413-55 55 30 / 0702-27 69 45
GOTLAND...............................Agro-Maskiner Gotland AB, 0498-27 23 50
BORLÄNGE.............................................. Erling Mikalsen, 0706-41 10 01
SUNDSVALL.............. LGL Maskin i Gnarp, 0652- 200 67 / 0703-40 96 62
NORR & VÄSTERBOTTEN....Repab i Piteå, 0911-145 40, 0705-59 77 30
ÖVRIGA SVERIGE..................... Hüllert Maskin AB i Vara, 0512-30 00 30
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