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Upplev Merlo!
Det ska vara en upplevelse att investera i en
Merlo teleskoplastare från AB Hüllert Maskin!

Så har vi resonerat när vi skapat den anläggning som öppnat hos oss i Vara, med utställningshall och övningsfält. En upplevelse,
men inte bara för att det är roligt, utan också
därför att en maskininvestering representerar
ett stort beslut och ett viktigt redskap för
maskinägarna.
Med vår utställningshall kan vi flytta våra visningar och utbildningar om Merlo inomhus.
Vi kan dessutom erbjuda lokaler för de teoretiska delarna av utbildning fram till förarbevis
för teleskoplastarförare.
Körövningarna och demonstrationerna äger
rum utomhus, på övningsfältet, utanför
utställningshallens stora fönstervägg.
På det här sättet blir investeringen i Merlo
inte bara en investering och ett verktyg för
effektivare maskinentreprenad. Det blir också
en upplevelse – och det är jag glad att kunna
berätta!
Inte nog med det. Jag har fler glädjeämnen:
• Vi har förstärkt med Jan–Erik Hovlin som
försäljningschef.
• Vi ska förstärka vår service- och supportavdelning, för att kunna möta förfrågningarna
från de allt fler Merlo-ägarna runt Sverige.
• Merlo teleskoplastare är marknadsledande
för tionde året i rad, ett kvitto på att våra maskiner står för kvalitet, driftsäkerhet och den
mångsidighet en bra teleskoplastare ska ge.
• Två nya Merlo Roto-modeller har lanserats
och visats upp för första gången i Sverige. De
lyfter längre och tyngre än sina föregångare.
Välkomna till detta nummer av Merlo News
och till vår nya fina anläggning i Vara!

Nils-Gunnar Burge, vd AB Hüllert Maskin

Jan-Erik ny försäljningschef
AB Hüllert Maskin hälsar Jan-Erik Hovlin välkommen!
Sedan april är han försäljningschef samtidigt som
företaget expanderar och satsar på fortsatt tillväxt.
ATT JAN-ERIK HOVLIN börjat sitt arbete är
ett av många bevis på att Hüllert Maskin
expanderar och satsar offensivt för framtiden. En av de första sakerna som Hovlin tar itu med är att bekanta sig med personalen hos återförsäljarnätet över landet
och med många av kunderna.
Så här säger han själv:
– Hüllert Maskins offensiva strategi är helt i min smak. Satsningarna
på exempelvis den nya utställningshallen och övningsfältet för prov- och trä-

ningskörning är något unikt i Sverige.
Att arbeta som försäljningschef i sådana
sammanhang är mycket stimulerande.
– Man ska alltid satsa på att bygga
långsiktiga relationer med maskinägarna, erbjuda dem bra tillgänglighet till
service och även i övrigt arbeta för helhetslösningar som gynnar dem i deras
arbete, sammanfattar Jan-Erik Hovlin.
– Jag själv och företagsledningen har
samma visioner, vilket är skälet till att jag
tagit det här jobbet, säger han.
Hovlin har en gedigen erfarenhet.
Han har arbetat med maskinförsäljning
i snart 30 år, varav 15 år med försäljningsansvar. Mestadels har det rört sig
om maskiner inom jordbrukssektorn, så
entreprenadbranschen blir nu en spännande ny bekantskap för honom.
För mer info: Jan-Erik Hovlin har
telefonnummer 0512-30 00 66

Trepunktslyft på fler modeller
Nu erbjuder AB Hüllert Maskin montering
av trepunktslyft på fler Merlo-modeller.
Trepunktslyften kommer från danska HE-VA
och monteras efter önskemål. Det ökar mångsidigheten för maskinen ytterligare. (Multifarmermodellerna har trepunktslyft som standard!)
Lyften har allt från parkeringsläge då den
inte används, till fri rörlighet och kopplas då till
maskinens hydraulsystem. Den kan användas
kombinerat med hitchkrok. Lyftkapaciteten är
2500 kg och hydrauliken anpassas efter önskemål från ägaren. Ett av många användningsområden är för sandspridare.
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Smartare ﬂishantering med

Merlo på värmeverket
Det kommunala energibolaget Olofström Kraft AB har satsat på en Merlo P75.9 för
flishanteringen vid stans fjärrvärmeverk. Den mångsidiga maskinen används även
för höjdjobb som byten av lampor, för va-jobb och arbeten i de kommunala parkerna.
MÅNGSIDIGHETEN FÖR MASKINEN kommer alltså till sin rätt, när den kan användas både
på värmeverket och för andra uppdrag inom
kommunens verksamhet.
Teleskoplastaren som Olofström satsat på
är en Merlo P75.9CS med en lyftkapacitet
på 7,5 ton och lyfthöjd på nio meter. Med de
specifikationerna klarar den allt som en vanlig hjullastare klarar, men dessutom höjdjobb
upp till nio meter.
– Därför har vi också satsat på en personkorg till maskinen. Olofström Kraft AB svarar för elleveranser och vi kan använda den
till allt från ledningsjobb till lampbyten och
till att sätta upp julgransbelysningar, berättar tekniske chefen Per Ola Svensson och
maskinföraren Johan Olsson.

Vid värmeverket på Östra Ringvägen i Olofström går maskinen ungefär halva sin tid. Under
vinterhalvåret hanterar den stora mängder flis.
– Jag kör flis med maskinen, bygger stackar
och skopar in flisen till pannan. Även askhanteringen sköter jag med Merlon. Men den används
även för lossning och lastning av lastbilar, berättar Johan Olsson.
Maskinens CS-beteckning står för Cab Suspension, alltså chassifjädring, vilket både ökar
komforten och bidrar till smidighet i körningen.
Merlo P75.9 väger 11,5 ton och har en 4-cylindrig steg 3-motor som ger 103 kW. Drivningen
är hydrostatisk och max transporthastighet är 40
km i timmen. OP Maskiner i Kristianstad levererade maskinen.

Förutom ﬂishantering
och diverse jobb med
personkorgen sköter
Merlon tömning av aska
(bilden längst till vänster)
och avfallscontainrar
samt lossning och lastning
av lastbilar, berättar
maskinförare Johan Olsson.

”Med Merlon når vi utan att köra
upp på flisen – mycket bättre!”
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SEX SVENSKA MÄSSOR MED MERLO 2012:
22-25 maj: Logistik och Transport, Svenska mässan i Göteborg.
24-26 maj: Maskinexpo utanför Stockholm, Nordens största maskinmässa.
27-28 juni: Borgeby Fältdagar i Borgeby, Skåne.

22-25 augusti:
Lastbilsmässan på Elmia, Jönköping.
20-22 september: Entreprenadexpo på Ring Knutstorp i Skåne.
4-6 oktober:
Tierp Arena Festival, mellan Gävle och Uppsala.

Hall och övningsfält

unik satsning för visning, träning och utbildning
En unik anläggning och en unik satsning för att ge kunderna möjlighet att se, provköra, uppleva
och dessutom få utbildning på maskinerna! Så ska man sammanfatta AB Hüllert Maskins satsning
på utställningshall och övningsfält invid E20 i Vara.

Körning i kraftigt mot- och medlut.

Pall på ställage.

Rolf Johansson från Hagaborgs Service
demonstrerar precisionskörning på Hüllerts
övningsfält, med sin Merlo P40.17.

Nivellering.
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Lasthantering.

SATSNINGEN ÄR UNIK för Sverige. Målet är att kunna ge alla
intresserade en total upplevelse av vad en teleskoplastare från
Merlo kan innebära som maskinresurs.
• Utställningshallen gör det möjligt att se och lära om
maskinerna inomhus, oberoende av väder och vind.
• Övningsfältet innebär att maskinerna kan provköras
under realistiska arbetsförhållanden och att olika typer av
arbetsmoment kan provas och tränas.

I kombination kan utställningshallen med sina lokaler,
samt övningsfältet med sina träningsmöjligheter, användas för
utbildning av maskinförare. Både för enskilda arbetsmoment
och för körträning fram till teleskoplastarkort. Sådana utbildningar startar i Vara under 2012.
– Detta är en logisk satsning mot bakgrund av Merlos star-

ka position i Sverige. Den sker samtidigt som teleskoplastarna
blir allt mer efterfrågade, säger Hüllert Maskins vd Nils-Gunnar Burge.
– Det ökande intresset för Merlo gör att vi behöver en bra
visningshall och ett bra övningsfält, samtidigt som vi vill kunna erbjuda resurserna som behövs för utbildning av maskinförare.
Hüllert Maskins satsning på visningshall och övningsfält
har planerats i flera år. I Sverige är det unikt att maskinsäljande
företag gör satsningar av det här slaget.
– Vår vision är att bygga starka och goda relationer med alla
våra kunder. Verktyget för att nå dit är att ge dem mervärden
som både ökar tryggheten och lönsamheten i maskinägandet,
säger Nils-Gunnar Burge.

AB Hüllert Maskins övningsfält i Vara har övningsstationer för
bland annat följande träningsmoment med teleskoplastare:

Masshantering.

Precisionskörning med vajerspel.

Bomdämpning.
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Stödben i trång miljö.

• Pallställage, 6 m högt, för träning av
godshantering. Träning kan ske då
teleskoplastare flyttar gods från eller
till ställaget.
• Portal, där höjden kan varieras ned
till 2 meter. Träning kan ske då teleskoplastare med gods eller föremål
ska passera porten.
• Grusmassor och skopor. Träning kan
ske då teleskoplastare används för
masshantering och för massplanering.
• Maximala lyft. Träning kan ske då
förarna får prova maximala lyft med
teleskoplastare.
• Byte av hydrauliska redskap.
Övningsfältet har tillgång till olika
redskap och personkorgar för träning
av redskapsbyten.

• Precisionslyft. Träning kan ske för
precisionsplacering av hängande
föremål som körs och ska sättas ned i
tunna.
• Träningsmiljö för runtomsvängande
teleskoplastare, som hanterar gods.
• Precisionskörning. Demonstrativ
passage finns där förare får använda
stödben på begränsat utrymme.
• Körning uppför/nedför lutning.
• Körning i sidolutning, för demonstration av chassinivellering.
• Körslinga med gupp, för demonstration av bomfjädring.
• Övningsfältet tillsammans med
lokalerna i utställningshallen kan
användas för kurser, praktiska prov
och för utbildning fram till utbildningsintyg.

P25.6 löste problemet
på trånga Luleå-bygget
När PEAB bygger höghus åt Norrporten i Luleå spelar en Merlo
P25.6 en av huvudrollerna. Byggplatsen är trång så den smidiga
Merlon blev lösningen på problemen med materialhanteringen.
MERLO P25.6:AN I LULEÅ ägs av Fjällströms

Traktorarbeten AB som ägs av Christer
Fjällström. När han fick underentreprenaden på materialhanteringen vid bygget valde han att sköta jobbet med den
lilla P25.6:an.
– Byggplatsen är trång. Det finns i
princip bara en liten markremsa runt
om, så all materialhantering måste ske
smidigt och omedelbart. När byggnadens källartak är klart kommer all hanteringen att utgå från källaren, berättar
han.
Christer Fjällström insåg direkt att
han behövde en låg maskin som kan ta
sig in i utrymmen där maxhöjden är cir-

ka 2 meter. Med Merlon vann han både
möjligheten att köra där maxhöjden är
låg och smidigheten som den lilla fyrhjulsstyrda maskinen erbjuder.
– Merlon fungerar mycket bra, tack
vare att den är så kompakt och samtidigt
både stark och mångsidig med sin lyfthöjd, tycker han.
Fjällström har nu fullt upp på Luleåbygget i flera år. Byggnaden blir 13
våningar hög och ska stå klar 2014.
Intresset för Merlo P25.6 är stort över
hela Sverige och samtliga återförsäljare
har den hemma för provkörning.

Merlo P25.6 är den minsta av Merlos
teleskoplastare som säljs i Sverige. Dess
höjd och bredd gör att den är påfallande kompakt – både att se på och när den
arbetar. På många byggen får den smeknamnet ”gocart”, vilket både beskriver
dess smidighet och storlek. Merlo P25.6
kommer bäst till sin rätt i trånga miljöer, både inomhus och utomhus, där det
finns behov av en mångsidig maskin för
serviceuppgifter och lyft.
Trots det lilla formatet lyfter maskinen 2,5 ton och lyfthöjden är nära sex
meter. Maskinen kan även utrustas med
personkorg och en rad andra redskap.

Christer Fjällström har fullt upp med P25.6:an.

FAKTA MERLO P25.6
Vikt: 4500 kg • Lyftkraft: 2500 kg • Lyfthöjd: 5,9 meter • Motor: 75 hk • Höjd: 1,9 m • Längd: 1,8 m • Fyrhjuls- o krabbstyrning
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Nya Roto lyfter mer o längre
Wallast köpte första 30-metaren

Nu har Merlo Roto 60.24 och Roto 40.30 kommit till Sverige, vilket
innebär en utökning av modellpaletten med två nya runtomsvängande
teleskoplastare. De nya kan lyfta tyngre vikt och nå längre och Wallast
är en av de första att investera!
WALLAST AB I UMEÅ har en växande verksamhet tack vare företagets satsningar
på Merlo. I och med investeringen i den
första 40.30 som kommit till Sverige har
företaget fyra teleskoplastare, varav flera
är specialutrustade för exempelvis glasoch broarbeten.
Med 40.30-maskinen blir lyfthöjden
hela 30 meter! Wallasts maskin kommer
att visas på Maskinexpo i slutet av maj,
liksom den nya 60.24.
De nya Roto-modellerna har – precis som tidigare modeller i Merlos breda
utbud av Rotomaskiner – chassinivellering och en transporhastighet på 40 km
i timmen.
Båda drivs av en sexcylindrig turbodiesel på 175 hästkrafter. De har ock-

så ett nytt körprogram som kallas Eco
Power Drive (EPD) som kan hjälpa
maskinföraren att spara på dieseldropparna.
Men de främsta nyheterna ligger i
maskinernas storlek och styrka:
• Merlo Roto 60.24 MCSS klarar att
lyfta 6 ton och har en maximal lyfthöjd
på 24 meter. Det innebär att maximala
lyftkapaciteten är 2 ton högre än motsvarande tidigare modeller med samma
lyfthöjd.
• Merlo Roto 40.30 MCSS, klarar 4
ton och har en maximal lyfthöjd på cirka 30 meter. Det gör denna modell till
den av Merlos teleskoplastare som når
allra längst!

De nya Roto-maskinerna lyfter tyngre och
högre än tidigare. Wallast AB:s Mikael Wallrud
och Merlosäljaren Kenneth Aasa.
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SPECIFIKATIONER OCH UTRUSTNING

Roto 60.24 MCSS

Roto 40.30 MCSS

Lyftkapacitet (kg)
Lyfthöjd (m)
Lastvikt vid högsta lyfthöjd (kg)
Rotation
Motorstyrka (kW/hk)
Chassinivellering
Max hastighet (km/t)
Maskinvikt (kg)

6000
23,9
3000
kontinuerlig
129/175
Standard
40
18750

4000
29,5
1500
kontinuerlig
129/175
Standard
40
19200

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

Nytt samarbete stärker Merlo i söder
Merlos nät för försäljning och service växer. Tack vare ett nytt samarbete
mellan AB Hüllert Maskin och Gunnar Nilsson Maskin AB är nu Merlo
ännu mer lättillgänglig på maskinmarknaden i södra Sverige.
GUNNAR NILSSON MASKIN AB är en välkänd

FOTO: GUNNAR NILSSON MASKIN AB

aktör i branschen. I och med samarbetet
finns nu Merlo representerat med återförsäljare och serviceverkstäder i ytterligare
tre orter, Åstorp, Eslöv och Getinge.

– Det har länge varit vårt mål att
utöka nätet av försäljning och service för Merlo runt om i landet, säger
Nils-Gunnar Burge, vd för AB Hüllert
Maskin.

– Teleskoplastaren är en fantastisk
resurs för både entreprenadmaskinbranschen och jordbrukssektorn och det nya
samarbetet är en viktig förstärkning för
vår organisation i södra Sverige, säger
han.
Ulf Nilsson är ägare och vd för Gunnar Nilsson Maskin AB, och gör en liknande beskrivning:
– Merlos starka varumärke och dess
marknadsledande position i Sverige var
avgörande när vi beslutade att bli återförsäljare och serviceverkstad för Merlo,
säger han.
Totalt 13 säljkontor och 25 serviceverkstäder för Merlo finns nu runt om i
landet.

Ulf Nilsson, ägare och vd för Gunnar Nilsson Maskin AB

Räkna så här:
Uträkningen avslöjar en av de bästa
leverantörerna av teleskoplastare
Merlo teleskoplastare är
marknadsledande i Sverige
sedan 10 år tillbaka.

=

+

AB Hüllert Maskin
är generalagent för
Merlo sedan 17 år.

+

AB Hüllert Maskin har 33
års erfarenhet av att sälja
och serva teleskoplastare.

Resultatet (hittills) är mer än 700 sålda teleskoplastare!

Räkna med oss!
AB Hüllert Maskin
Box 173, 534 23 Vara

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

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