
Information från Hüllert Maskin  •  Vår 2009 

Multifarmer
rena klippet

för Skara
och Götene!

sidan 4-5

Teleskoplastare vid kärnkraftverket, sid 2 • Belönad idé, sid 3 • Fulla veckor på sågen, sid 7 • Muskel-Merlo i Varberg, sid 8

”Teleskoplastare är vår affärsidé!”
 sidan 6



�

askinens räckvidd, samt att 
den är så lättkörd – det är ett 
par av de egenskaper som 

gjorde att SKB, Svensk Kärnbränsle-
hantering AB valde en Merlo för han-
teringen av det lågaktiva avfallet vid 
Forsmarks kärnkraftverk.

Det är SKB som ansvarar för avfalls-
lagret som finns i bergrum 50 meter ned 
i urberget under havet invid Forsmark.

– Vi hanterar både avfall från Fors-
mark och sådant som kommer från 
andra kärnkraftverk, berättar driftchef 
Roger Ingvarsson.

Avfallet det handlar om är kortlivat 
radioaktivt avfall. Det är filtermassor 
från vattenreningsprocesserna och 
aska efter lågaktivt brännbart avfall 
från Forsmark och de andra kärnkraft-
verken i Sverige, som har bränts vid 
SKB:s anläggning i Studsvik.

– Avfallet från Studsvik kommer med 
båt till anläggningen i 20 fots contai-
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Merlon
optimerar resurserna
Jag brukar säga att en teleskoplastare är som 
en schweizisk armékniv. Ett verktyg som man 
kan använda till nästan allt och vars möjlighe-
ter bara begränsas av den egna fantasin.

Nu, 2009, är den liknelsen viktigare än nå-
gonsin. I en tid av lågkonjunktur, finanskris 
och oro kan våra maskiner bidra till att skapa 
kostnadseffektiva lösningar för många organi-
sationer och företag.

Det är faktiskt så att teleskoplastaren har en 
oerhörd styrka. Den kan tack vare sin mång-
sidighet utföra många olika uppgifter och i 
praktiken innebära att användaren kan redu-
cera sitt behov av maskiner. En enda maskin 
kan göra det som det tidigare behövts flera 
olika för att utföra.

Skara och Götene kommuner är ett före-
dömligt exempel i det här sammanhanget. 
Kommunerna som har gemensam teknisk 
förvaltning sökte en lösning på sitt behov av 
en multifunktionell maskin. En maskin som 
kan användas till allt från att skotta snö till 
att beskära träd, ersätta grävmaskin, fungera 
som skylift och för att klippa gräs.

Lösningen blev en Merlo Multifarmer. Efter 
ett halvårs tjänst är de ansvariga mycket nöjda 
med utfallet. Kommunerna spar pengar efter-
som de behöver hyra mindre maskinresurser 
än tidigare och dessutom tycker personalen 
att de vunnit arbetsmiljöfördelar.

Läs om mer om Skara och Götene på mitten i 
detta nummer av Merlo News. 

Här intill, på sidan 3 kan ni också läsa om 
maskinföraren som fick diplom och belöning 
av sin arbetsgivare när han föreslog att man 
ska börja använda teleskoplastare.

Jag önskar trevlig läsning även på övriga si-
dor i Merlo News – det finns väldigt många 
goda och roliga saker att berätta om våra te-
leskoplastare!

Nils-Gunnar Burge
Vd Hüllert Maskin AB

Maskinens räckvidd, samt att den är så lättkörd 
– det är ett par av de egenskaper som gjorde 
att SKB, Svensk Kärnbränslehantering AB 
valde en Merlo P40.17 för hanteringen av det 
lågaktiva avfallet vid Forsmarks kärnkraftverk.

M

Perfekt för Forsmark

ners. I dem finns 200 kilo tunga fat, som 
lastas ur containrarna, berättar han.

Faten staplas i bergrummen som 
förseglas när de är fulla. Merlon som 
lyfter fyra ton och har 17 meters räck-
vidd motsvarar vad SKB behöver för 
att sköta den här hanteringen.

– Räckvidden är ett måste. Dels 
behöver vi nå in i containrarna, dels 
behöver vi också stapla på höjden. 
Dessutom är maskinen väldigt lätt-
körd, säger Roger Ingvarsson.

Även för andra uppgifter nere i 
bergtunnlarna kommer maskinen 
till användning. De ligger djupt nere 
under havet och inläckande vatten gör 
att underhållet av exempelvis belys-
ning och ventilationstrummor kräver 
maskin med personkorg.

En extra poäng är att SKB även kan 
hyra ut maskinen till driftavdelningen 
på kärnkraftverket där den används 
för underhållsjobb och även vid bygg-
arbeten!

Maskinföraren Ulf Eriksson tycker 
Merlon är lättkörd.
Maskinen används i avfallshante-
ringen, men även som servicemaskin 
vid kärnkraftverket. Andreas Thyr står i 
personkorgen.
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attenfall har en speciell utmärkelse, kallad ”Nytän-
karen”, som delas ut när anställda medarbetare 
kommer med förslag som sparar pengar åt det 

stora företaget. 
När Åke för ett antal år sedan föreslog att man skulle 

börja använda teleskoplastare i hanteringen av risk- och 
specialavfallet, så fick han både diplom och en pengabelö-
ning för sitt förslag. Teleskoplastaren innebar nämligen att 
man kunde undvika en ombyggnad som skulle kostat 2 mil-
joner kronor.

– Det var 2005, berättar Åke Rasmussen själv, som är en 
av de anställda som kör teleskoplastaren vid värmeverket i 
Uppsala.

– Nu är vi inne på vår andra maskin, en Merlo Panoramic 
P38.13 Plus. Den är härlig att köra, säger han.

Tillsammans med sina arbetskamrater hanterar han 
stora mängder avfall från exempelvis sjukhus, företag och 
myndigheter.

– Vi tar hand om allt från kemikalier och sekretessbe-
lagda handlingar till sprutor och annat som innebär smit-
torisker.

Risk- och specialavfallet tas om hand separat och får 
inte blandas med de andra sopor som bränns vid anlägg-
ningen. 

– Numera hanterar vi det på pall och med hjälp av tele-
skoplastaren kan vi slänga materialet i de fack som leder in 
direkt till förbränningen, förklarar Åke.

Tillsammans med de övriga soporna genererar avfallet 
fjärrvärme till de boende i Uppsala.

Föreslog teleskoplastare 
och fick belöning!
När Åke Rasmussen på Vattenfall Värme i Uppsala fick idén att 
använda teleskoplastare vid risk- och specialavfallshanteringen 
var det ett så bra förslag att han fick en belöning…

Riskavfall från sjukhusen i Uppsala lastas av och slängs direkt i förbränningen.

V

venssons Motorverkstad är ett välkänt familjeföre-
tag i Kalmarbygden med över 20 anställda, som säl-
jer och servar jordbruks- och arbetsmaskiner sedan 

mer än 40 år. 
– Nu kompletterar vi med Merlos teleskoplastare, som är 

ett maskinprogram jag tror mycket på och som passar in i 
vårt övriga utbud av maskiner för jordbruket, park, skog och 
trädgård, säger vd:n Magnus Svensson.

Under den traditionella vårvisningen av maskiner tidi-
gare i år kom över 1.000 besökare, bland annat för att titta 
på Merlos teleskoplastare. (Stora bilden.)

Svenssons i Läckeby säljer Merlo!
Svenssons Motorverkstad AB i Läckeby 
strax norr om Kalmar ingår sedan års-
skiftet i Merlos svenska återförsäljarnät.
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”Merlos teleskoplastare är ett
maskinprogram jag tror mycket på!”

Magnus Svensson.

Åke Rasmussen.
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e båda grannkommunerna har gemensam teknisk 
förvaltning och har haft en Merlo Multifarmer i drift 
sedan sommaren förra året.

– Vi ville ha något slags multifordon som är godkänt för höjd-
jobb tillsammans med personkorg. Förut har vi hyrt in skyliftar. 
Nu behövde vi en höjdjobbslösning och samtidigt ville vi natur-
ligtvis ha en maskin som är så användbar som möjligt även för 
andra uppgifter, berättar förvaltningens driftchef Monika Gun-
narsson och maskinansvarige Anders Gerhardsson.

De hade redan tidigare förstått vad bommens räckvidd 
betyder för användbarheten. När de sedan fick veta att 
Merlos Multifarmer även är utrustad med trepunktslyft och 
kraftuttag, var saken klar. Kommunernas gemensamma tek-
niska förvaltning tog investeringsbeslutet. 

Merlon sparar pengar åt kommunerna 
Har man inte upptäckt teleskoplastarnas möjligheter tidigare, så är det 
dags att göra det i tider av ekonomisk tillbakagång.
Teleskoplastarnas mångsidighet gör nämligen att användarna kan spara 
utgifter – något som man nu gläder sig åt i Skara och Götene kommuner!

D – Nu använder vi maskinen till mängder av olika arbetsupp-
gifter – och upptäcker hela tiden nya möjligheter, berättar 
de och tar exempel:

• Höjdjobb med personkorg, som trädklippning. (Räckvid-
 den på höjden blir i praktiken ca 10 meter.)
• Materialhantering, med pallgafflar.
• Masshantering, med skopa.
• Gräsklippning, med klippaggregat både bak och fram.
• Släntklippning med släntaggregat.
• Snöröjning med vikplog.
• Spridning av isgrus.
• Sopvals på maskinen är ytterligare en möjlighet.

Men användningen stannar inte vid detta. Maskinföra-
ren Johan Hallberg vittnar om hur personalen hela tiden 

Maskinföraren Johan Hallberg är glad för det låga insteget, som gör det enklare att stiga i och ur maskinen. Anders Gerhardsson och Monika Gunnarsson berättar 
att kommunen fått en mångsidig maskinresurs som minskar behovet av inhyrda maskiner. Tidigare har kommunen hyrt grävmaskin för att lasta isgruset på höjden. 
Nu slipper man hyra extra maskiner, tack vare teleskoplastarens räckvidd.
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Merlon sparar pengar åt kommunerna 
upptäcker nya användningsområden. 

– Som när vi fäller träd. Vi kom på att vi kan öka säkerhe-
ten genom att använda teleskopbommen för att styra fäll-
ningen i rätt riktning.

Ännu en upptäckt av mångsidigheten var när isgrus las-
tades in i kommunens förråd inför vintern. Tidigare har gräv-
maskin använts för att lasta gruset på höjden. Nu används 
Merlon med skopa, utan behov av inhyrda maskinresurser.

En annan fördel är den låga höjden, 2,15 meter, som 
underlättar vid undergångar där traditionella traktorer inte 
kan passera.

– Att den är låg är också en fördel ur arbetsmiljösyn-
punkt. Insteget är enkelt och man drar sig inte för att gå ur 
och in i maskinen, säger Johan Hallberg.

Nu ökar intresset för Merlos teleskoplastare i hela Sve-
rige. Lågkonjunkturen innebär nytt tänkande till förmån för 
kostnadseffektiva maskinlösningar. Både kommuner och 
jordbrukare frestas av Merlons mångsidighet och maskinens 
varierade utbud av olika modeller.

Med vikplog och sandspridare är teleskoplastaren 
en vinterresurs – som tack vare sin låga höjd 

dessutom tar sig under alla låga passager.
Merlo är godkänd för höjdjobb och med person-

korgen når Johan Hallberg  tio meter upp i luften.

FAKTA Merlo Multifarmer 27.8

Merlos Multifarmer är en multifunktionell maskin 
med optimerade användningsmöjligheter för exem-
pelvis kommuner, industri, fastighetsförvaltning och 
jordbruket. Multifarmer används även för serviceen-
treprenad och av exempelvis Farmartjänst. 
Maskinens användbarhet är i det närmaste obegrän-
sad tack vare teleskopbommen, kraftuttaget och 
redskapsfästet (trepunktslyft). Tillsammans med det 
breda tillbehörsprogrammet gör det att maskinen 
kan växla mellan arbetsuppgifter och att en enda 
maskin kan sköta uppgifter som det traditionellt 
krävts flera olika maskiner för att klara av.

Specifikationer
(för komplett information, se våra produktblad):

Max lyfthöjd:  8,2 m
Max lyftvikt: 2700 kg
Maskinvikt:   6180 kg
4-cyl motor: 74,5 kW
Transmission:  Hydrostatisk
Transporthastighet:  40 km/t
Max hydraulflöde: 100 l/min
Höjd: 220 cm
Bredd: 204 cm
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an Karlsson borde veta vad han talar om. Han har 
arbetat som maskinentreprenör i närmare 40 år och 
haft teleskoplastare i maskinparken i nästan 25 år.

– Från början arbetade jag, min bror Hans och Hasse 
Kjellman enbart med hjullastare. Men när teleskoplastarna 
kom i mitten av 80-talet såg vi möjligheterna och bytte ut hela 
maskinparken. Sedan dess har vi bara haft teleskoplastare. 

– Allt som en teleskoplastare kan göra, det är det som är 
och har varit vår affärsidé, berättar han.

Och det har gått bra för dem. Under alla år med teleskop-
lastare har de alltid haft fullt upp att göra och ständigt hört 
hur omgivningen imponeras av maskinernas användbar-
het.

– Fortfarande är det många som inte riktigt har insett hur 
användbar en teleskoplastare är. Att den är som en liten 
mobilkran som man också kan använda som hjullastare 
– och att teleskopbommen innebär att man kan hantera 

”Teleskoplastarna 
är vår affärsidé!”
– En Merlo teleskoplastare är inte bara en maskinresurs. Det är en hel affärsidé!
Det säger Jan Karlsson som tillsammans med Hasse Kjellman driver Dala Maskin-
tjänst i Borlänge – ett framgångsrikt företag som helt och hållet baseras på vad 
teleskoplastare kan utföra!

J
material och annat både vertikalt och i horisontell riktning.

– Det är lite konstigt att inte fler inser alla möjligheter. 
Men jag tror att man måste se en teleskoplastare i arbete, 
för att förstå hur mångsidig och användbar den är, säger 
han.

Idag är det Jan och Hasse som är kvar i företaget och i 
vinter har båda haft full sysselsättning med företagets två 
maskiner. Hasse har arbete i Ludvika och Jan har under ett 
halvår varit med sin Merlo Roto 40.25 MCSS i Lindvallen i 
Dalafjällen.

– Jag kör som servicemaskin vid bygget av det stora 
äventyrsbadet och spaanläggningen Experium.
(Se www.experium.se)

Jans uppgift har varit att serva med materialhantering. 
Han har också lyft väggsektioner och takbeklädnad på plats, 
han har lyft betong under gjutningsarbeten, han har använt 
sin egenkonstruerade gips-jigg för att lyfta in gipsplattor i 
byggnaden – ja, han har gjort det mesta i både smått och 
stort under byggtiden.

På bommen på Jans maskin står det i förkortad klartext 
vad företaget heter och vad det förmår: ”DMT – 4 ton – 25 
meter”.

– När man ser Roton i arbete och får de uppgifterna, så 
har man hela vår affärsidé klar för sig, sammanfattar Jan 
Karlsson.

”Allt som en 
teleskoplastare 
kan göra är vår 
affärsidé!”

Jan Karlsson
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iskarhedens Trävaru AB i den lilla orten Fiskarheden 
strax söder om Sälen, det är en av den svenska trä-
varubranschens riktigt stora aktörer. Sågverket pro-

ducerar 300.000 kubikmeter sågade trävaror varje år, varav 
omkring 90 procent går på export! 

Vid anläggningen i Fiskarheden arbetar ett 70-tal 
anställda. I maskinparken finns höglyftande truckar för tim-
merhanteringen och traditionella gaffeltruckar för hante-
ringen av de sågade trävarorna, samt hjullastare.

Men sedan sommaren 2008 finns också en Merlo tele-
skoplastare vid sågverket. Maskinen är en runtomsväng-
ande Merlo Roto 38.16S med en lyfthöjd på cirka 16 meter.

– Många av våra byggnader och portar är väldigt höga. 
Därför behöver vi en servicemaskin som framför allt inne-
bär att vi kan nå högt och få en arbetsplattform på höjden, 
förklarar sågverkets ägare och vd Olle Larsson.

Tidigare har företaget hyrt in skyliftar eller teleskoplas-
tare vid behov, men till sist togs beslutet att investera i en 
egen Merlo, som levererades sommaren 2008. 

Roto servar 
Fiskarheden

Ett mervärde med maskinen har varit den resurs den inneburit 
under bygget av Fiskarhedens nya sorteringsverk, en inves-
tering på 120 miljoner kronor. Det nya sorteringsverket ersät-
ter det som förstördes vid en storbrand i december 2007.

– Merlon har varit i arbete 40-50 timmar i veckan under 
byggtiden. Teleskoplastaren har använts som servicema-
skin, både under uppförandet av den nya byggnaden och 
under inredningsarbetena i det nya sorteringsverket.

– Därför har vi inte behövt hyra in sådana maskinresur-
ser. Dessutom hade en inhyrd mobilkran aldrig klarat av allt 
det som teleskoplastaren kunnat göra inne i sorteringsver-
ket, säger Olle Larsson.

– Den här maskinen har motsvarat förväntningarna och 
jag är väldigt nöjd med att vi satsade på en Roto, det gör 
den ännu mer användbar.

I vår startar inkörningen av det nya sorteringsverket och 
Merlon övergår till att vara en ständigt tillgänglig resurs för 
höjdjobb och serviceuppgifter vid sågverket.

F

”Merlon har varit 
i arbete 40-50 

timmar i veckan”

Det har blivit fulla arbetsveckor för den 
första teleskoplastaren hos Fiskarhe-
dens Trävaru AB i norra Dalarna. Under 
ett drygt halvår har en Merlo Roto gått 
som servicemaskin vid sågverkets stora 
nybygge och framöver kommer den att 
vara anläggningens serviceresurs, som 
når både högt och långt.

Olle Larsson
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Avsändare: Hüllert Maskin AB, Box 173, 534 23 Vara
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SÖDRA SVERIGE ................... Sydmaskiner AB, 0413-55 55 30 / 0702-27 69 45
KALMAR LÄN..... .............................Svenssons Motorverkstad AB, 0480-42 97 40
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

Torggatan 56
534 23 VARA

Tel. 0512-30 00 30
Fax 0512-336 40

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

å säger man hos Marcusson & Jönrup AB i Varberg, 
som servar bygg- och anläggningsverksamheten i och 

runt Varberg med maskinresurser. 
– Vi har lastmaskiner, grävlastare, hjullastare och ett 

sorteringsverk i drift, berättar Magnus Jönrup, en av delä-
garna.

Dessutom har man sedan 20 år tillbaka även en teleskop-
lastare i maskinparken. Sen slutet av förra året är det en 

Muskel-Merlo till Marcusson & Jönrup
– Byggföretagen i stan vet att vi har 
teleskoplastare och vad dessa maskiner 
kan göra. Så telefonen ringer i ett. Det 
blir lite grann som taxiverksamhet!

S

Merlo P65.14HM, som ersatt en 20 år gammal amerikansk 
teleskoplastare av äldre snitt.

– Jag är nöjd med den här maskinen, säger Lasse Häger-
ström som kör Merlon de flesta av veckans dagar.

P65.14 är en riktig muskelmaskin som kan ta sig an många 
tunga uppgifter. Den lyfter 6,5 ton och har en räckvidd på 14 
meter vilket ger goda möjligheter att serva byggarbetsplat-
serna i Varberg med kraftfulla lyft.

Även i övrigt är maskinen potent. Den sexcylindriga 
motorn ger nära 150 hästkrafter och chassinivellering och 
sidoförskjutning av bommen underlättar vid all slags mate-
rialhantering.

Maskinen är också utrustad med backkamera och bom-
kamera.

Lätt att köra, tycker Lasse
Hägerström om den nya maskinen.

Marcusson & Jönrups Merlo lyfter bygg-
material och spar tid åt byggarna i Varberg.

Företagen i Varberg vet att vi har teleskoplastare, 
telefonen ringer i ett, säger Magnus Jönrup.


