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Välkommen med
oss in i framtiden!
AB Hüllert Maskin storsatsar på att
utveckla företaget och förstärka säljoch serviceorganisationen för Merlo.
Det märks både nu och framöver!
Våren 2013 blickar jag tillbaka på det
gångna året, som var ett av de mest
spännande någonsin i AB Hüllert Maskins
historia. Vi har gjort en rad kraftfulla
investeringar för att möta en ökad
efterfrågan på Merlo teleskoplastare.
Intresset för Merlo gör att vi arbetar
målmedvetet, långsiktigt och offensivt
för framtiden. Se här:
• Vi har tagit vår fina utställningshall och
vårt unika övningsfält i bruk. Nu bedrivs
utbildningar, körövningar och maskindemonstrationer i Vara under bästa tänkbara förutsättningar.
• Vi har tagit våra utbyggda verkstads- och
lagerlokaler i bruk vid anläggningen i Vara.
• Vi har anställt en försäljningschef, samt tre
nya säljare.
• Vi har förstärkt den tekniska supporten.
• Vårt fokus på Merlo ska öka, samtidigt
som vi vårdar alla våra kundkontakter
genom en kontinuerlig förstärkning av
vår sälj- och serviceorganisation.
• Vi lanserar Merlos redskapsbärare
Treemme (läs mer på s 6-7).
• Redskapssortimentet till Merlo P25.6
utökas, vilket gör modellen till en ”allfixare”,
perfekt för bland annat kommunal- och
fastighetsförvaltning (läs mer på s 4-5).
• Vi ska bli ännu bättre på att nå ut till våra
kunder och ge dem bästa tänkbara information om Merlos möjligheter.
Läs mer om oss och Merlo i detta
nummer av Merlo News.
Välkommen med oss in i framtiden!

Nils-Gunnar Burge, vd AB Hüllert Maskin

Stärkt fokus
på Merlo

AB Hüllert Maskin förstärker sitt fokus på försäljning
och service av Merlo teleskoplastare. Dessutom lanseras
Merlos systermaskin, redskapsbäraren Treemme.
ARBETET FÖR MERLO i Sverige får ytterligare

en skjuts framåt tack vare den förstärkta
inriktningen mot Merlo.
Vårt nya fokus kommer att märkas.
Dels genom att både säljorganisationen
och servicenätet över Sverige utvecklas
och stärks kontinuerligt.
Dels också därför att modellutbudet
av teleskoplastare utvecklas. I Sverige sker
det bland annat genom att redskapssortimentet till Merlo blir mer mångsidigt och
anpassat för den svenska marknaden. På
det sättet skapas skräddarsydda maskiner
för olika branscher, precis så som maskinägarna vill ha det.
Ett exempel är Merlo P25.6, vars mångsidighet och bredd nu är mycket stor (läs
mer på sidorna 4-5).
Andra exempel är de nya Roto-modellerna 40.30 MCSS och 60.24 MCSS som
med lyfthöjd på 30 meter, respektive lyftkapacitet på 6 ton innebär längre räckvidd
och ökad styrka för arbeten inom
exempelvis byggbranschen.
Ännu ett exempel är lanseringen av Merlos redskapsbärare Treemme (läs mer på
sid 6-7).

– Merlo är marknadsledare i Sverige.
Varannan teleskoplastare som säljs är en
Merlo och användningen ökar. Därför är
det självklart att vi satsar på att möta den
ökade efterfrågan och att bygga ut serviceoch försäljningsnätet. Det kommer att
märkas genom en ökad lokal närvaro runt
om i landet, säger AB Hüllert Maskins
försäljningschef Jan-Erik Hovlin.
Satsningen på Merlo betyder samtidigt att AB Hüllert Maskin upphör med
försäljningen av Lännen grävlastare och
Lundberg redskapsbärare.
– Vi släpper dock inte servicen på Lännen och Lundberg. Vi fortsätter naturligtvis att vårda alla kundrelationer, oavsett
maskinmärken. Därför behåller vi både
service och reservdelsförsäljningen även
till dessa märken, förklarar Hovlin.
– Att jobba för långsiktiga och starka
kundrelationer är
en viktig del av AB
Hüllert Maskins
affärsidé, precis
som alltid!
Treemme 150 VR
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Nytt lastavkänningssystem
Från och med i år har vissa av Merlos modeller
ett nytt system för lastavkänning, CDC.
DET NYA SYSTEMET är utvecklat för att ge en säkrare körning och högre komfort.
Det känner inte enbart av lasterna, utan även bommens geometri. Avläsningen
sker bland annat med en sensor på bommens lyftkolv, vilket ger stor noggrannhet
för läget på bommen.
Momentan avläsning av utskjut, lyftvinkel och lastvikt ger stor säkerhet i
beräkningarna av geometri och lastkapacitet i varje moment.

Cingo smidig och skonsam
När Ellös Åkeri AB behövde en skonsam minidumper för arbeten i
villaträdgårdar och inomhus, valde man en Cingo från Merlo.
– Det är en stark, smidig liten rackare, säger Roger Karlsson efter ett
halvår med maskinen.
och redskapsbärare från Merlo och den finns nu även
i Sverige. Ellös Åkeri är bland de första
att satsa på maskinen. Företaget använder
den där utrymmena är små och där man
behöver en lastare som är skonsam mot
sin omgivning.
Cingon har gummilarver och kan lyfta,
lasta och transportera. Ellös Åkeri använder den bland annat vid arbeten i villaträdgårdar (till exempel dräneringsarbeten),
men även vid arbeten inomhus.
– Vi har kört ut sprängsten från en
källare med den, det går alldeles utmärkt,
berättar Roger Karlsson, som berömmer
både dess styrka och smidighet.
Manövrerbarheten medger körning där
det är extremt trångt. Framdrivningen kan
CINGO ÄR EN MINIDUMPER

Anders Svensson med Ellös Åkeris Cingo
M12.2 Plus vid arbeten i en villaträdgård.

fördelas individuellt mellan larverna, vilket gör att man kan vända den 360 grader
utan förflyttning framåt eller bakåt.
Förutom flak och skopa kan Cingo
använda redskap som pallgafflar, cementblandare, hydraulhammare, sopvals, snöblad, snöslunga och även teleskopbom.

FAKTA CINGO M12.2 PLUS
Vikt: 730 kg • Motor: Kubota diesel med elstart • Effekt: 14,7 kW (20 hk)
Drift: Hydrostat • Max hastighet: 5,2 km/t • Lastkapacitet: 1200 kg

Välkommen till Hüllert och Merlo på mässor 2013!
MaskinExpo ........................................................ Stoxa, 23-25 maj
Elmia Wood ....................................................Jönköping, 5-8 juni
Ekodag Slätte ....................................................Töreboda, 19 juni
Borgeby Fältdagar .........................................Bjärred, 26-27 juni
EntreprenadExpo Knutstorp ................. Kågeröd, 12-14 sept
Load Up North ................................................ Boden, 27-29 sept
Elmia Djur & Inomgård .......................... Jönköping, 23-26 okt
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EPD-transmission för Eco-körning
Merlos EPD transmission är utvecklat för att spara
bränsle, minska utsläpp, sänka ljudnivån och ge
en bättre körupplevelse.
EPD är en förkortning för Eco Power Drive och
finns i olika versioner beroende på modellserie.
Systemet kombinerar styrningen av motor och
hydrostat för att uppnå maximalt bränsleutnyttjande. EPD läser av trycket i hydrostaten,
maskinens hastighet, varvtalet på motorn och
vilket pedaltryck maskinföraren väljer. Därmed
vet systemet vad som pågår i varje ögonblick och
räknar fram det motorvarvtal som ger det bästa
bränsleutnyttjandet.
Föraren kan på CS-modellerna (P55.9, P60.9
och P75.9) välja tre körlägen, ”FINE”, ”ECO-drive”
eller ”FULL”.
FINE-läget är avsett för arbeten då det krävs
hög precision och låga hastigheter. ECO-läget
är avsett för normal körning utan behov av full
dragkraft och med FULL-läget ger maskinen det
motorvarvtal som innebär full dragkraft, utan
begränsning av varvtal eller hastighet. Kraft
prioriteras före bränsleekonomi.
CS-modellernas EPD-lösning involverar även
joysticken i varvtalsstyrningen, om föraren väljer
detta. På så sätt är motorns varvtal högt, enbart
när hydraulflödet kräver mer kraft, men går ner i
varv all annan tid, vilket spar bränsle.
Roto-modellerna MCSS har en annan variant av
systemet som vid normalkörning arbetar i ECOläget och automatiskt växlar över till FULL när
maskinen behöver mer kraft.
Mätningar av bränsleförbrukning visar att EPDtransmissionen spar mellan 15 och 34 procent
bränsle, beroende på vad maskinen arbetar med.

Trackunit i alla Merlo
Stöldskyddet Trackunit är standardmonterade i
alla Merlos nya maskiner. Trackunit är gps-baserat
och innebär att man kan hålla koll på var enskilda
maskiner – eller fordon – befinner sig.
Systemet är värdefullt, både som verktyg vid
spårning av stulna maskiner och som ett administrativt redskap som kan användas för intäktsunderlag, vid planering och för att hålla omedelbar överblick över en maskinpark.

Fler redskap gör P25.6 till
mångsidig “Allfixare”

TILLGÄNGLIGA
STANDARDREDSKAP P25.6
• Personkorg
• Vikplog
• Sandspridare
• Sopaggregat
• Kranarm
• Planerskopa
• Vridbara pallgafflar
• För ytterligare redskapsönskemål, samråd med
AB Hüllert Maskin!
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Nu ökar användningsmöjligheterna för Merlos kompaktbyggda
teleskoplastare P25.6. Maskinen som blivit en succé som mångsidig
servicemaskin har nu ett växande utbud av redskap. Det gör den till en
”Allfixare” för exempelvis kommunala jobb och för fastighetsförvaltning.
P25.6 LANSERADES i Sverige för ett par år

sedan och har därefter gjort ett segertåg
över landet. Den nätta lilla teleskoplastaren, 1,9 meter hög och 1,8 meter
bred, är den minsta Merlon. Men storleken till trots, så har den all den styrka
och räckvidd som behövs för att den ska
fungera utmärkt till mängder av olika
arbetsuppgifter.
P25.6 lyfter 2,5 ton och har en lyfthöjd
på 6 meter och används nu på svenska
byggarbetsplatser för materialhantering.
Den fungerar också utmärkt inom
transportsektorn för lastning, lossning och
för hantering av material inom industrin.
Åtskilliga är de lastbilschaufförer som
med förvåning sett hur snabbt och säkert
en liten Merlo P25.6 kan lasta av eller på
ett lastbilsflak.
Inom kommunala verksamheter och
fastighetsförvaltning finns oändliga
möjligheter tack vare maskinens mångsidighet och smidiga format. Snöröjning,
halkbekämpning, sopning och arbete i
personkorg, till exempel.

FAKTA MERLO P25.6
Vikt:
4500 kg
Lyftkraft:
2500 kg
Lyfthöjd:
5,9 meter
Motor:
55 kW (75 hk)
Max hastighet:
36 Km/h
Höjd:
1,9 meter
Bredd:
1,8 meter
Fyrhjuls-, tvåhjuls- och krabbstyrning
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Merlo P25.6 är CE-märkt redan från
fabriken i Italien och typgodkänd för
att arbeta med personkorg och fjärrstyrning.
En av den lilla teleskoplastarens mest
framträdande egenskaper är dess styrka,
samtidigt som formatet gör den väldigt
smidig att använda i miljöer där det är
trångt. Med sin begränsade höjd används
den ofta i parkeringsgarage och källare, där
inga andra materialhanterande maskiner
med den kapaciteten kan komma in.
Nu breddas användningsmöjligheterna
ytterligare. AB Hüllert Maskin har utökat
redskapssortimentet som passar P25.6.
Det gör att mångsidigheten blir ännu
bättre.
I samband med nylanseringen av Merlo
P25.6 med alla dess redskap har den fått
arbetsnamnet ”Allfixaren”. Smeknamnet
har myntats för att beskriva maskinens
mångsidighet och dess möjlighet att
komma till användning i de flesta sammanhang.

Hüllerts unika anläggning
för upplevelse och utbildning
På övningsfältet provkör Magnus Karlsson en
Merlo Multifarmer. I utställningshallen pågår
utbildning med servicetekniker från hela
landet. Så ser en vanlig dag ut vid AB Hüllert
Maskins upplevelsecenter i Vara.

Magnus Karlsson är växtodlare med 270 hektar
åker och 1300 slaktsvin och ser över sitt maskininnehav. För honom är övningsfältet den perfekta
platsen för att prova, uppleva och värdera vad en
Merlo i jordbruket skulle kunna betyda.
– Jag ska förnya hela maskininnehavet och har
tänkt att ”en traktor måste jag ju ha”. Men frågan
är om inte en Merlo Multifarmer skulle vara en
ännu bättre lösning, säger han.

Samtidigt som Magnus provkör pågår utbildning inne i visningshallen. Det är ett 20-tal servicetekniker som får utbildning av Merlos utbildare
från Cuneo i Italien.
Båda aktiviteterna visar vilken stor resurs
upplevelsecentret blivit på kort tid. Nu pågår
utbildningar och provkörningar/visningar i en
strid ström varje dag. En unik resurs för Merlo och
Merlokunder i Sverige.

Merlos ”syster” – Treemme

Smart redskapsbärare
med unik layout

Treemmes förarhytt med reglage.

Redskapsfästet framtill med kraftuttag och trepunktslyft.

Nu lanseras Treemme i Sverige, Merlos mångsidiga,
redskapsbärande systermaskin. Valdemars Maskinstation i
Vara är första svenska ägare och ska använda maskinen för
vägkantsslåtter och för borstning.
– Den är ändamålsenlig för sådana uppgifter vilket bland annat
ger bättre arbetsmiljö och smidigare
körning, säger Sören Eriksson.

SE TREEMME PÅ MASKINEXPO!

”För våra arbetsuppgifter är den
smidigare att köra och innebär
också en bättre arbetsmiljö”
Sören Eriksson
Sören Eriksson satsade på Treemme.
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FAKTA TREEMME MM 150 VR
Vikt: 7000 kg • Motor: 4-cyl Deutz TD, steg 3 • Effekt: 113 kW (153 hk) • Max hastighet: 40 km/t
Fyrhjulsdrift: Ja • Fyrhjulsstyrning: Ja • Komfort: Grammersäte med luftfjädring
Lyftkraft trepunktslyft: 2500 kg • Kraftuttag effekt: 130 hk (1000 varv/m)

Treemme är en beprövad
maskin som fungerar
som en renodlad
redskapsbärare.
Maskinens layout
med förarhytten
i fronten ger
den många
fördelar.

i Italien sedan lång tid tillbaka och
är alltså en beprövad maskin som används för mängder av olika
uppgifter i Italien och andra länder.
Maskinen är en kraftfull redskapsbärare med en egen design
och maskinlayout. Framträdande egenskaper är frontlyft
(trepunktslyft) och kraftuttag framtill, eller både baktill och
framtill.
Det ger unika möjligheter för bra placering av olika redskap
på maskinen och det är detta som Sören Eriksson på Valdemars
Maskinstation tagit fasta på:
TREEMME BYGGS AV MERLO

– Vi kör mycket vägkantsslåtter åt Svevia, Skanska och åt
privata väghållare. Tidigare har vi använt vanlig jordbrukstraktor
eller lastmaskin. Men på en Treemme kan slåtteraggregat med
kran få en bättre placering på maskinen, berättar han.
En av Treemmes starkaste egenskaper är just att den för många
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arbetsuppgifter är en mer ändamålsenlig redskapsbärare, jämfört
med en vanlig jordbrukstraktor.
– För våra arbetsuppgifter är den smidigare att köra och innebär också en bättre arbetsmiljö. Maskinföraren kan svänga fram
aggregatet på ett bra sätt och slipper obekväm arbetsställning
för att hålla uppsikt över arbetet.
Teleskopbommen med slåtteraggregatet sitter monterad på
maskinens sida och kan plockas av och på med ett snabbkopplingssystem. Kranen och aggregatet kommer från Slagkraft
AB i Vindeln.
Modellen som Valdemars Maskinstation satsat på heter
Treemme MM150 VR och väger 7 ton. Drivningen är hydrostatisk och maxfarten är 40 km i timmen. Maskinen har fyrhjulsstyrning och permanent fyrhjulsdrift.

Byggen, snö och katt!

Inget är omöjligt
med Erikssons Roto 60.24
Efter åtta års goda erfarenheter av en Merlo Roto 45.21, bytte Kenneth Erikssons
Bygg AB i Vetlanda till den starkaste Roton, en 60.24 MCSS. Lyftkraften på 6 ton
underlättar företagets arbete vid byggnadsarbeten och tunga lyft.

Thomas och Kenneth Eriksson.

Merlo 60.24 MCSS lyfter sex ton.

är ett framgångsrikt byggföretag
med drygt 20 anställda som arbetar framför allt i Vetlanda,
Eksjö och Sävsjö och främst med nybyggnad och ombyggnad
till industri och sågverk.
Redan 2004 skaffade man den första teleskoplastaren, en
Roto 45.21 som snabbt blev ett viktigt arbetsredskap.
– Som byggare blir man mer oberoende och har en enklare
planering när man kan arbeta med egna resurser. Då behöver vi
aldrig vänta på inhyrda maskiner, sammanfattar Kenneth och
Thomas Eriksson.
I maskinparken finns Merlon som fungerar som en mobil
och snabbt tillgänglig resurs varhelst den behövs. För tyngre
och mer permanenta arbetsuppgifter har företaget även en

fackverkskran och kombinationen av mobila och stationära
lyftresurser fungerar bra.

KENNETH ERIKSSONS BYGG AB

Hösten 2012 förnyades alltså maskininnehavet. Den äldre
Roton byttes mot en ny Roto 60.24 MCSS med 6 tons lyftkraft
och en räckvidd på 24 meter. Personkorg, vinsch med vajerspel
och pallgafflar hör till redskapen och resurserna har därmed
förstärkts.
– Lyftkapaciteten för den nya Merlon är två ton tyngre och
lyfthöjden är tre meter längre. Det var naturligt för oss att satsa
på den maskinen, eftersom det ofta varit så att vi tangerat vad
den gamla maskinen klarade av.
Med en åtta år nyare maskin upplever de också att hydrauliken

Sådärja, betongblocket på 2,5 ton är ingen match för Merlon. Blocket används som stöd vid byggkonstruktioner.
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”Lyftkapaciteten för den nya Merlon är två
ton tyngre och lyfthöjden är tre meter längre”
Med vinsch och vajerspel fungerar Merlon som mycket användbar maskin för lyft och materialhantering på byggarbetsplatser.

är modernare och fungerar mjukt och fint. Dessutom går den
nya Roton tystare vid transport på väg.
Med den nya har man redan haft nytta av den förbättrade
styrkan.
– Vi prefabricerade och lyfte tre stycken skrotfickor på plats
vid en mekanisk industri nyligen. Fickorna vägde fem ton styck
och det fungerade utan problem. Tack vare Merlons styrka
underlättades både tillverkningen av fickorna och arbetet med
att få dem på plats! Vi kunde konstruera dem i större stycken
och transportera dem på plats med vår egen lastbil.
Fördelarna med räckvidden erfar de också vid användning av
personkorgen. Nyligen byttes lysrör i taket i en industrihall med
hjälp av Merlon. Personkorgen fungerade som arbetsplattform
och bytet var ordnat på ett par timmar, jämfört med alternativet
att bygga ställningar under flera dagars arbete.
Som för alla Merloägare upplever de också att ingen arbetsuppgift är främmande:
– För en del år sedan blev vi kontaktade av två äldre damer
som bad om hjälp att lyfta ner en katt från ett träd. Den satt 18
meter upp i trädet och vågade inte ta sig ner. Det löste vi med
Merlon!
Varje vinter får de också ytterligare en uppgift som de aldrig
förutsåg innan de hade Merlo i maskinparken.
– Vi skottar snö från hustak. Det är bonus och en enkel
uppgift med de här maskinerna. Vi arbetar från personkorgen,
berättar de.
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Bättre Begagnat
höjde effektivitet
och säkerhet

Tråva-Produkter satsade på en begagnad Merlo Roto och ägaren Stefan Jonsson tycker det fungerar jättebra!

När Tråva-Produkter AB investerade i en begagnad Merlo Roto
45.21 MCSS förra året innebar det starten på smidigare och säkrare
montage av industrihallar. Nu är den enklare arbetsmetoden och höjda
säkerheten en viktig del av företagets erbjudande till kunderna.
litet byggföretag med nio anställda som specialiserat sin
verksamhet på konstruktion och montage av stålhallar till industrin.
Med den verksamheten har företaget alltid behov av lyfthjälp – såväl vid själva
monteringen av hallarna, som vid hantering av byggmaterialet.
– Tidigare hade vi enbart hjullastare, men nu använder vi Merlo med personkorg,
samt vinsch och vajerspel vid montagen. Det är mycket smidigare och även säkrare.
Det fungerar jättebra, säger företagets ägare Stefan Jonsson.
TRÅVA-PRODUKTER ÄR ETT

Taket lyfts på plats.
Smidigt och säkert med Merlo Roto.

Stefan Jonsson.

FAKTA: ”BÄTTRE BEGAGNAT!”
Bättre Begagnat är AB Hüllert Maskins
kvalitetsbegrepp för begagnade
Merlo-maskiner. Vid investeringen av
en Bättre Begagnat-maskin ingår:
- Instruktionsbok på svenska.
- CE-intyg.
- Brandbesiktning RUS 127.
- Förarinstruktion.
- Begagnat-garanti.
- Vid behov, förmedling av utbildning
till förarbevis.
Dessutom har maskinen servats,
kontrollerats, justerats och fått all
den omsorg som krävs för att den ska
leva upp till kundens förväntningar.
Investeringen i begagnat ska vara
trygg och AB Hüllert Maskins arbetssätt att bygga långsiktiga relationer
med alla sina kunder, utgår alltid
från att maskinerna ska fungera bra
och att service och support finns lätt
tillgängligt.
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Roto i guldgruvan

En helt ny Merlo Roto 45.19 MCSS togs
i bruk i vintras i Boliden Mineral AB:s
gruva i Kristineberg i Västerbotten.
MERLON SKA ARBETA i gruvan med bergförstärkningar

och med byggnationer som genomförs i Bolidens
byggavdelnings regi.
Kenneth Aasa och Repab AB levererade och utrustade maskinen för bland annat arbete med personkorg.
I vintras fick därför cirka 20 av de anställda utbildning
på maskinen. Allan Gustavsson från AB Hüllert Maskin
i Vara ansvarade för utbildningen under två intensiva
dagar.
Kristinebergsgruvan är en av flera i norra Västerbotten,
som ägs av Boliden Mineral AB. Den sattes i drift 1940 och
är den äldsta av de många gruvorna i området. Där bryts så
kallad komplexmalm innehållande zink, koppar, bly, guld och
silver, men även en annan malmtyp som innehåller enbart koppar
och guld.
Arbetet i gruvan lär komma att pågå för lång tid framöver. Prospekteringar för utvidgad brytning har visat på lovande förekomster av
ytterligare värdefulla malmer på djup mellan 800 och 1 300 meter.
Nästan 200 personer jobbar i Kristinebergsgruvan, samt ett 40-tal
inhyrda entreprenörer. Gruvan är därmed en av Lycksele kommuns
största arbetsgivare.

FAKTA:
Merlo Roto 45.19 MCSS är en beprövad
bästsäljare i modellfamiljen Roto.
Maskinvikt:
14 300 kg
Max lyftkapacitet: 4 500 kg
Max lyfthöjd:
18,7 m
Motor:
Iveco 6-cylindrig
Effekt kW/hk:
107/145
Hydraulkapacitet: 150 minutliter
Max hastighet: 40 km/t
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I vintras fick drygt 20 av de anställda
utbildning på maskinen, som bland annat
har utrustats för arbete med personkorg.

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

Merlo i Sverige:
Fösäljning och service

Service

GÄLLIVARE
– PA Hydraulservice, 0970-15730
PITEÅ (ÖJEBYN)
– Repab Entreprenadmaskiner, 0911-14540
UMEÅ
– Kent Nilssons Bil & Maskin i Umeå, 090-779780
GNARP – Försäljning: LGL Maskin, 0652-20067
– Service: PL Hydraulik & Maskin, 0652-20069
BORLÄNGE
– Börje & Söner Rep. & Däck, 0243-226922
UPPSALA
– RE Maskin & Lantbruk, 018-372208
KARLSTAD
– Däckmäster i Karlstad, 054-854666
STOCKHOLM (ARLANDASTAD)
– HVL Maskin, serv. 08-58358650, förs. 0701-937303
STOCKHOLM (EKERÖ)
– Drottningholms Entreprenad, 08-56032049
STOCKHOLM (VÄSTERHANINGE)
– Truck & Hydraulservice, 08-50440010
FLEN
– Lasseth, 0157-70011
NORRKÖPING
– BARS Allrep Service & Tillv. 011-133586
VARA
– AB Hüllert Maskin, 0512-300030
ÖSTERGÖTLAND (endast försäljning)
– Henrik Hermansson Forsa Gård, 0701-937317
GOTLAND
– Agro Maskiner Gotland, 0498-272350
LÄCKEBY
– Svenssons Motorverkstad, 0480-429740
GÖTEBORG (GUNNILSE)
– HVL Maskin, serv. 031-604940, förs. 0512-300030
GISLAVED
– Pär Mårtensson Service, 0371-14152
VARBERG
– JS Rikt & Motor, 0340-13316
GETINGE
– Gunnar Nilsson Maskin, 035-180110
ÅSTORP
– Gunnar Nilsson Maskin, 042-50990
ESLÖV
– Gunnar Nilsson Maskin, 0413-574400
KRISTIANSTAD
– OP Maskiner i Kristianstad, 044-207600
TOMELILLA
– OP Maskiner i Syd, 0417-78330
LILLA JORDBERGA
– OP Maskiner i Syd, 0410-724420
STAFFANSTORP
– Maskingruppen, 046-205270

GÄLLIVARE

PITEÅ (ÖJEBYN)

UMEÅ

GNARP

AB Hüllert Maskin förstärker

Tre nya Merlosäljare i Sverige
Satsningen på Merlo i Sverige gör att
Merlos svenska generalagent, AB Hüllert
Maskin, förstärkt med tre nya säljare,
varav en arbetar från huvudkontoret i
Vara. De två övriga finns på säljkontoren
i Stockholm och i Östergötland.

De tre nya säljarna är:
• Johan Ivarsson.
Johan är placerad vid AB Hüllert Maskins
huvudkontor i Vara och har arbetat i företaget
sedan 2008. Från årsskiftet fokuserar han helt
och hållet på försäljning av Merlo.
Johans telefonnummer är 0512-30 00 60.
• Janne Fagerström.
Janne har försäljningskontor hos Merlos
servicepartner i Stockholm, HVL Maskin
AB. Därifrån representerar han AB Hüllert
Maskin och Merlo i hela Stockholmsområdet
samt Uppland.
Jannes telefonnummer är 0701-93 73 03.
• Henrik Hermansson.
Henrik har säljdistriktet Östergötland och
Sörmland. Försäljningskontoret finns på Forsa
Gård mellan Mantorp och Skänninge.
Henriks telefonnummer är 0701-93 73 17.

Johan Ivarsson.

Janne Fagerström.

Henrik Hermansson.

BORLÄNGE

KARLSTAD
FLEN

GÖTEBORG

GETINGE
ÅSTORP
ESLÖV
STAFFANSTORP
JORDBERGA

STOCKHOLM

NORRKÖPING
ÖSTERGÖTLAND

VARA

VARBERG

UPPSALA

GISLAVED

GOTLAND

”Satsningen på fler säljare är i linje med
vår offensiv på den svenska marknaden”

LÄCKEBY

Jan-Erik Hovlin, försäljningschef AB Hüllert Maskin

KRISTIANSTAD
TOMELILLA

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

