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Nu lanseras Merlo Multifarmer 40.9!

Lantbruksmaskinen utan kompromisser
Aldrig tidigare har svenska lantbrukare erbjudits en maskin som är så perfekt anpassad och utrustad
för lantbrukets verksamheter, som nya Merlo Multifarmer 40.9. Nya Multifarmer är till 100 procent
en lantbruksmaskin, tillverkad och utrustad för att passa lantbrukets alla verksamheter.
– Multifarmer sätter en ny standard
för lantbruksmaskiner. En teknikledande
teleskoplastare som fått alla de egenskaper
som man frågar efter inom lantbruket.
Skillnaden jämfört med tidigare är att
Merlo byggt en lantbruksmaskin som inte
behöver kompromissa…
– Den har allt som behövs för att passa
lantbrukets samtliga verksamheter!
Så säger Jan-Erik Hovlin, stolt försäljningschef hos Merlos svenska importör,
AB Hüllert Maskin, när han presenterar
nya Multifarmer.
– Med en Multifarmer kan lantbrukarna
effektivisera sin maskinpark. Den fungerar för allt. Man kan sköta all materialhantering på gården samt lagligt dra tunga
släp upp till 20 ton.
– Merlo Multifarmer har med sin steglösa transmission mycket hög dragkraft,
och passar utmärkt för alla typer av fält-

arbeten och den nya hytten med hyttfjädring ger en hög komfort, fjädringen
är unik för Merlo.
Med en lyftkraft på fyra ton och en
lyfthöjd på nio meter kan man enkelt lasta
spannmål från planlager, packa i plansilos,
stapla balar och underlätta underhållet på
fastigheten.
Multifarmer 40.9 är byggd och utrustad
för att med sin utrustning och mångsidighet kunna ersätta traktor med frontlastare
eller hjullastare.
Med trepunktslyft på sju ton och
kraftuttag med effekt upp till 133 hk,
samt hitchdrag har Multifarmer samma
förmågor som en traktor. Med skopa monterad kan den dessutom lyfta fyra ton och
fungerar som hjullastare – med skillnaden
att den når mycket längre och högre och
har betydligt bekvämare insteg.
Det behövs ingen höglyftsskopa för att

lasta högt och med bommens räckvidd på
nio meter kan balar och annat material
staplas högt och förvaringsutrymmena
utnyttjas bättre.
Traktorbreda däck ger också en bärighet som minskar jordpackning och även
fungerar utmärkt när man packar silo.
Fyrhjulsstyrning och krabbstyrning
betyder dessutom en manövreringsförmåga utöver det vanliga.
Den nya hytten har föraren i centrum
med hyttfjädring, armstöd med multifunktioner och perfekt runtomsikt.
Merlo lanserade den första Multifarmer-modellen redan 2001. Sedan dess
har den tekniska utvecklingen av modellerna fortgått år efter år. Nya Multifarmer
40.9 representerar ett generationsskifte
och ett tekniksprång, samt att Multifarmers egenskaper nu spetsats ytterligare
i riktning mot den perfekta lantbruksmaskinen, utan kompromisser.
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NYHETER OM MULTIFARMER:

• Multifarmer 40.9 är den senaste teleskoplastarmodellen för jordbruket. Den lanserades
i Italien och Tyskland i somras och kommer nu
även till Sverige.
• Multifarmer 40.9 innebär ett tekniksprång
därför att den erbjuder ny teknik gällande
säkerhet, effektivitet, mångsidighet, samt
förbättrad förarmiljö.
• Multifarmer 40.9 belönades i somras med en
utmärkelse av tyska DLV Publishing för banbrytande maskinteknik inom lantbrukssektorn.

Multifarmer 40.9 kan:

FAKTA KOMFORT:

• Användas för transport
med släp upp till 20 ton.
• Lasta och lossa (med gafflar,
skopa, balklämma, spjut mm).
• Sköta hjullastarens sysslor,
men med lång räckvidd
på höjden och framåt.
• Stapla och lasta balar, spannmål och annat material på
höjden inne och ute.
• Komma in i stallar, portar och
ladugårdar med höjd på 2,56 m.

• Användas vid utfodring utan
att köra in i inhägnaderna.
• Sköta utgödslingen av
djupströbäddar.
• Viktfördelningen och den
effektiva transmissionen ger
mycket bra egenskaper vid
körning med vallmaskiner
och jordbearbetningsredskap.
• Användas vid fastighetsunderhåll.

Multifarmer 40.9 har:
• Bred däckutrustning
(600 x 26,5”).
• 9 meters lyfthöjd.
• M CVTronic, steglös
transmission.
• EPD, Eco Power Drive.
• Lastkännande hydraulik.
• Kraftuttag med 133 hk.

• Trepunktslyft med
kapacitet på 7000 kg.
• ”Ring of steel” unikt
chassi med låg tyngdpunkt
som också minimerar
skador vid påkörning.
• Deutz Steg 3B motor med
dieselpartikelfilter.

•
•
•
•
•
•

Marknadens bredaste hytt.
Lågt insteg.
Hyttfjädring.
Förnyade enkla reglage.
Låg ljudnivå.
Armstöd med integrerad
joystick med multifunktionskontroll.
• Välvd framruta för bättre sikt.
• Värme, ventilation och ac med flera luftinsläpp.
• Grammer luftfjädrad förarstol.

FAKTA M CDC:

Multifarmer 40.9 har nya passiva och aktiva
säkerhetssystem. Merlo M CDC-system (Merlo
dynamiska lastkontroll-system) innebär att
maskinföraren hela tiden har kontroll över att
maskinen inte överlastas eller att maximala
lastvinklar överskrids. Det innebär ökad säkerhet,
men även att maskinen och dess redskap aldrig
överansträngs av överlast.

FAKTA M CVTronic:

Multifarmer 40.9 har hög effektivitet tack vare
Merlos nya patenterade steglösa transmission
M CVTronic med EPD, Eco Power Drive.
Det elektroniska styrsystemet övervakar
motorvarv och dragkraft. Föraren bestämmer
själv förhållandet mellan varvtal, hastighet och
dragkraft. På det sättet levererar maskinen hela
tiden precis den motorkraft som behövs, vare sig
mer eller mindre. Resultatet är optimal styrka, till
minsta möjliga bränsleförbrukning.

FAKTA BRÄNSLEFÖRBRUKNING:

Multifarmer 40.9 har låg bränsleförbrukning.
Den nya transmissionen, EPD-systemet och den
moderna Deutz-motorn innebär en förbrukning
som är upp till 30 procent lägre än tidigare.

MERLO MULTIFARMER 40.9:
Maskinvikt:
Lyftkapacitet:
Lyfthöjd:
Motor:
Effekt:
Vridmoment:

8800 kg
4000 kg
9 meter
4-cyl Deutz, Steg 3B
115 kW (156 hk)
609 Nm

Trepunktslyft, lyftkapacitet: 7000 kg
Kraftuttag: 540/1000, 98 kW (133 hk)
Dragkapacitet: 20 ton
Mått: L 5295 mm. B 2520 mm. H 2560.
Markfrigång: 480 mm

Kårtorps Merlo motsvarar
kraven på KRAV-gården
I vardagen – och för det ovanliga eller extrema…
Kårtorps Säteris Merlo används dagligen och blir ofta
lösningen på det som ingen annan maskin klarar.

Kårtorps Säteri vid Kinnekulle i Västergötland är riksbekant för sin ekologiska
mjölkproduktion. Gårdens 340 kossor
producerar mer än 3 miljoner kilo Kravmjölk varje år och metoder och arbetsrutiner präglas av stort kunnande och hög
kreativitet. Verksamheten bedrivs av de
sex bröderna Jansson, med stöd av lika
många anställda.

Lars Jansson är den av bröderna som
med en maskiningenjörsutbildning i
botten (vid sidan av jordbruksutbildning
och lång erfarenhet) har järnkoll på alla
gårdens maskiner.
– Vår Merlo har vi haft i tre år vid det
här laget och det var en maskininvestering
vi gjorde efter många års undersökande av
olika alternativ. Redan på 90-talet såg vi
teleskoplastare första gången och började

inse alla möjligheter en sådan maskin erbjuder, berättar Lars.
Nu har man flera års erfarenhet och
resultatet är bland annat att man gått från
att ha fyra hjullastare till bara två, samt
Merlon. En maskin har kunnat sparas
in, alltså.
– Merlons bästa egenskap är dess mångsidighet. Vi använder den varenda dag och
man skulle kunna säga att det sämsta med
den är att den alltid är upptagen, eftersom
den är så användbar, säger han.
Merlon används bland annat för att
gödsla ut djupströbäddar från lösdriftsstallarna. Vidare används den för att sprida
de nya bäddarna, för övrig gödselhantering, för balhantering, som dragfordon,
för att bära stengrep, för ensilage, för
snöröjning…

”Merlons bästa egenskap
är dess mångsidighet”

Djurtransporter och skötsel av djurstallar (överst), samt att bygga gödselhögar på höjden (här ovan)
är ett par exempel på Merlons arbetsuppgifter på Kårtorps Säteri.
Lars Jansson är en av de sex bröderna som driver gården, med hjälp av lika många anställda.
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– Det är svårt att räkna upp allt, säger
Lars och visar hur maskinens bom når in
i beteshagar och stallar, kommer in där
ingen annan maskin är kompakt nog och
hur den används när inga andra möjligheter står till buds.
– Vi har till exempel räddat djur som
behövt lyftas, tack vare bommens räckvidd
och möjlighet att nå långt i stallar och
hagar.
Med Merlon kan de också lasta fullfodervagnen som används för att blanda
kornas foder.
– Med andra lastare behöver man högtippande skopor för att klara det, säger
Lars och demonstrerar också hur man kan
bygga gödselstackarna på höjden:
– Numera får all gödsel plats tack vare
att vi kan bygga högarna mycket högre!

FAKTA:
Kårtorps Säteri satsade på en Merlo
Turbofarmer 38.10. Maskinen
har permanent 4-hjulsdrift och
2-4-hjuls- och krabbstyrning.
Lyftkapacitet: 3800 kg
Lyfthöjd: 9650 mm
Mått: L 4340 mm (med fäste),
B 2230 mm, H 2480 mm
Maskinvikt: 8000 kg (med pallgafflar)
Motor: 4-cyl Deutz Steg 3
Effekt: 103 kW (140 hk)
Hydrostatdrift, max hastighet 40 km/t
Hydraulsystem: Variabel
lastavkännande, max flöde 135 l/min

Servicen avgörande hos Holmen
En väl fungerande service, det är A och O för ett bekymmersfritt
maskinägande. Det vet Jörgen och Sandra Andersson på Holmens gård
utanför Lidköping. Med en Merlo på gården vet de att servicen fungerar!
Jörgen och Sandra har haft teleskoplastare i maskinparken i många år. De bedriver växtodling på 325 hektar åker och har
även satsat på att hålla sig med maskinresurser som de hyr ut till andra jordbruk i
trakten, bland annat två tröskor.
– Ja, vi har lite av maskinstation och
det fungerar bra.
Med många maskiner vet de vad servicen betyder. Första teleskoplastaren var
av annat märke och när den krånglade var
servicen dålig och inte så tillgänglig som
man önskar.

– Efter bara ett par timmar var Merlon
igång igen och vi hade dessutom fått ordnat en nypressad slang. Det är bra service
och det är så man vill att det ska fungera,
säger Jörgen.
Merlon är alltiallo på Holmen. Modellen är en Turbofarmer 40.7, det vill
säga en stark Merlo som lyfter fyra ton
och når sju meter.
Maskinen har hitchkrok och bland
redskapen finns tre skopor, pallgafflar,
balklämma och balspjut.

– Vi använder den i våra planlager för
spannmål, för lastning och för hantering
av all halm. Vi både eldar med halm och
säljer.
Jörgen är också nöjd med Merlons
dragförmåga.
– Den orkar mer än man tror, till
exempel för att dra tunga lass med
halmbalar!

– Men med Merlo har det varit smidigt. Vi fick till och med service en ”dålig
lördag” då ett elfel på Merlon medförde
stillestånd, samtidigt som en hydraulslang
på en annan maskin gått sönder.

FAKTA:
Jörgen och Sandra Andersson
satsade på en begagnad Merlo
Turbofarmer 40.7, årsmodell 2010,
som gått 1400 timmar. Maskinen är
såld med garantier enligt AB Hüllert
Maskins koncept ”Bättre Begagnat”.
Maskinen har permanent
4-hjulsdrift och 2-4-hjuls- och
krabbstyrning.

Jörgen Andersson
använder Merlon till
bland annat balhantering
och i spannmålslagret.
Räckvidden, servicen och
att maskinen orkar dra
tunga släp är något av
det bästa med Merlon,
tycker han.

Lyftkapacitet: 4000 kg
Lyfthöjd: 7030 mm
Mått: L 4180 mm, B 2230 mm,
H 2480 mm
Maskinvikt: 7450 kg
Motor: 4-cyl Deutz Steg 3
Effekt: 103 kW (140 hk)
Hydrostatdrift, max hastighet 40 km/t

5

Merlon på Gussagården
kör lätt in i stallarna
I fyra år har Johan Stensson och hans två anställda på Gussagården utanför
Mörrum haft teleskoplastare som gårdsmaskin, nu vill de inte vara utan.
Mångsidigheten och formatet är några av de största fördelarna.

Gussagården har investerat och satsat
stort på kalkonuppfödning. Ett samarbete
med Ingelstad kalkon betyder att man
levererar upp mot 130 000 kalkoner varje
år. Ändamålsenliga maskiner är ett måste
för att den omfattande produktionen ska
fungera smidigt.
– Det bästa med teleskoplastare är tillgängligheten och smidigheten. Det går
att köra in i stallarna, Merlon är lätt att
köra och den går dessutom att använda till
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massor av saker utöver de dagliga sysslorna,
menar Johan Stensson på Gussagården.
Förutom att maskinen används när de
sju stallarna ska ströas med kutterspån
och när kalkoner ska levereras för slakt,
så används den även för att hantera flis
till gårdens stora flispanna.
– Vi har också byggt mycket under
senare tid och då använder man en sån
här maskin väldigt mycket. Tack vare den

FAKTA Merlo 32.6 TOP Basic:
Lyftkapacitet:
3200 kg
Lyfthöjd:
6400 mm
Mått: 	L 4220 mm, B 2000 mm, H 2150 mm
Maskinvikt:
6150 kg
4-cyl Perkins, Steg 3
Motor:
Effekt:
74,5 kW (100 hk)
Hydraulik:
Variabel, lastkännande pump, max flöde 91 l/m
Maskinen har permanent 4-hjulsdrift och 2-4-hjuls- och krabbstyrning.
Hydrostatdrift, max hastighet 40 km/t. Svenskanpassning med radio/cd, svensk
instruktionsbok, motorvärmare med grenuttag, brandbesiktigad med mera.

slipper vi numera att hålla oss med vanlig
lastmaskin. Merlon räcker, tycker han.
Service och bemötandet från Merlos
återförsäljare OP Maskiner i Kristianstad
får också toppbetyg:
– Vår första teleskoplastare blev förstörd i en brand. Dagen efter hade vi en
lånemaskin från OP på gården och sedan
fick vi en ny Merlo levererad snabbt.
Gussagårdens Merlo används bland annat när stallarna ska ströas med kutterspån
och för att mata värmeanläggningens flispanna, berättar Johan Stensson.

Basic, Comfort eller Innovation:
Valfrihet med olika utrustning
Gussagården satsade på en Basic-utrustad
Merlo. Tre utrustningsalternativ ökar valfriheten
vid investeringen, så att maskinen passar
verksamhet, behov och önskemål.
• Merlo Basic har grundläggande utrustning och
innebär en lägre investering. Trots enkelheten har
maskinerna alla garantier och all trygghet som
Merlos väl utbyggda servicenät i Sverige innebär.
Basic kan förses med skräddarsydd utrustning
efter ägarens önskemål.
• Merlo Comfort ger marknadens bästa föraroch arbetsmiljö. I utrustningen ingår bland annat
hyttfjädring, luftfjädrad förarstol, flowshare
hydraulsystem och elmekanisk joystick, liksom ac
med mera.
• Merlo Innovation har den bästa och senaste
teleskoplastartekniken från Merlo. Till exempel
chassinivellering, sidoförskjutning och Merlos
unika chassiram som gör maskinerna kompakta
med låg tyngdpunkt. Även bomdämpning, ac
med mera ingår.
FAKTA:
Merlo Basic
3 års maskinskadeförsäkring
Svensk instruktionsbok
Kör- och modellutbildning
Elmekanisk joystick med fram/back i samma spak
Merlo 32.6, 28.8, 34.7 och 34.10
går att få i Basic-utförande
Merlo Comfort
Merlos unika hyttfjädring
Elmekanisk joystick med fram/back i samma spak
Flowshare hydraulsystem
Luftfjädrad förarstol
Kampanjpaket 2013
Bomdämpning
AC
Agrikit
Diffspärr bak
Arbetslampor på bom
Dubbelverkande hydrauluttag bak
Merlo 40.7CS och 37.10
går att få i Comfort-utförande
Merlo Innovation
Chassinivellering
Merlos unika sidoförskjutning
Elmekanisk joystick med fram/back i samma spak
”Ring of steel”, kompakt chassi med lång
tyngdpunkt
Kampanjpaket 2013
Bomdämpning
AC
Agrikit
Diffspärr bak
Arbetslampor på bom
Dubbelverkande hydrauluttag bak
Merlo 41.7CS och 38.10
går att få i Innovation-utförande
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Merlo vann Jätsbergs jämförelser
• Bästa teleskoplastaren – som fortsätter överraska!
• Bra sikt, smidig och stark!
• Tryggt köp med fantastiskt bra bemötande!
Det är tre av de goda omdömen som
ägare och personal på gården Jätsberg
några mil söder om Växjö ger om sin nya
Merlo P38.10.
Berömmet har goda grunder, för när
Jätsbergs ägare Vilhelm Terling hade
bestämt sig för teleskoplastare som gårdsmaskin gjorde han en ordentlig marknadsundersökning tillsammans med sin
anställde, Micael Liljeblad.
– Frågan var vilket märke vi skulle
välja. Vi tog god tid på oss, provkörde och
samlade på oss argument och fördelar med
de respektive märkena. Till sist valde vi
Merlo, berättar de.

Micael Liljeblad och Vilhelm Terling.
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Jätsberg bedriver växtodling på över
200 hektar åker och har även amkor. Verksamheten innebär ett behov av mångsidiga
maskiner. Under lång tid har arbetet pågått med att modernisera maskinparken
och Merlon har en central roll på gården.

för att dra vattentunnan till nötboskapen.
– Vi hanterar också mängder med
rundbalar som kan staplas högre tack
vare bommens räckvidd. Samma sak med
halmen, nu kan vi utnyttja utrymmet på
höjden i våra byggnader och får plats med

”Nu kan vi utnyttja utrymmet
på höjden i våra byggnader
och får plats med mer”
– Vi fick maskinen leverad våren 2013
och sedan dess pågår en ”upptäcktsresa”
med att inse hur många uppgifter maskinen kan användas till, säger Micael Liljeblad, som är den som oftast kör Merlon.
Skopa, hydrauliskt gaffelställ, materialskopa, storsäckslyft, balspjut, balklämma
hör till utrustningen man satsade på från
början. Dessutom har maskinen försetts
med både backkamera och kamera på
bommen, samt hitchkrok med hydrauluttag för tippvagn.
Merlon används som dragfordon. Både
under slåttern och i övrigt under hela året

mer halm, säger Micael och Vilhelm som
även får uppdrag från omgivningen:
– Häromdagen var jag och planerade en
gräsmatta åt en granne. Utan att behöva
köra ut på gräset kunde jag dra skopan
och skapa en jämn yta, berättar Vilhelm.
Bra sikt, det smidiga formatet och
styrkan är tre av de bästa egenskaperna,
tycker de.
Till slut framhåller de också bemötandet från Merlos generalagent i Sverige, AB
Hüllert Maskin och från servicegivarna.
– Vi har fått ett fantastiskt bra bemötande, säger de.

FAKTA
Jätsberg satsade på en Merlo P38.10.
Maskinen har Merlos patenterade sidoförskjutning av bommen, chassinivellering,
bomdämpning, permanent 4-hjulsdrift
och 2-4 hjuls- och krabbstyrning.
Lyftkapacitet: 3800 kg
Lyfthöjd:
9650 mm
Mått:	L 4340, B 2230, H 2480 mm
Maskinvikt: 8000 kg
Motor:
4-cyl Deutz, Steg 3
Effekt:
103 kW (140 hk)
Hydraulik:
Variabel, lastännande 		
pump, max flöde 135 l/m
Hydrostatdrift, max hastighet 40 km/t.
Svenskanpassning med radio/cd, svensk
instruktionsbok, motorvärmare med
grenuttag, brandbesiktigad med mera.
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Tusentals ton för muskel-Merlon

på Russelbacka gård
Det bästa är räckvidden och det låga insteget till förarhytten!
Det säger Lars Persson på Russelbacka gård utanför Lidköping,
där man har två Merlo i maskinparken.
Russelbacka bedriver växtodling och har grisuppfödning. Gården levererar högkvalitativt spannmål till bland annat barnmatsindustrin.
Centrala maskinresurser i verksamheten är gårdens två Merlo. Den nyaste är Merlos
muskelmaskin Merlo P75.9CS som är med och hanterar de cirka 5 000 ton spannmål
som lämnar gården varje år. Lyftkapaciteten är 7,5 ton och räckvidden nästan nio meter.
– Merlons främsta uppgifter på Russelbacka är att ta hand om lastning av spannmål
och hanteringen av gödning och utsäde, berättar Lars Persson.

Komforten i maskinen är mycket god, bland annat tack vare Merlos hyttfjädring
CS. Jämfört med traditionella lastmaskiner så berömmer Lars Persson både maskinens
räckvidd och det låga, bekväma insteget i förarhytten.
Räckvidden gör till exempel att lastning och hantering av spannmål går lättare
och utan att maskinen behöver köra upp på materialet. Under sådden kan gårdens
såmaskiner lastas enklare. Den långa bommen gör att storsäckarna kan komma på
plats på ett enkelt sätt.
Sedan i år har Russelbacka satsat på ytterligare en Merlo, en begagnad Merlo 32.7,
som även den har specifika arbetsuppgifter.
– Vi använder den för utgödsling och halmspridning inne i grisstallarna, det går
utmärkt!

FAKTA:
Russelbacka satsade på en
Merlo P75.9CS. Maskinen har
chassinivellering, permanent
4-hjulsdrift och 2-4-hjuls- och
krabbstyrning.
Lyftkapacitet: 7500 kg
Lyfthöjd: 8620 mm
Mått: L 5100 mm, B 2400 mm,
H 2540 mm
Maskinvikt: 12000 kg
Motor: 4-cyl Deutz, Steg 3
Effekt: 103 kW (140 hk)
Hydraulik: Variabel, lastkännande
pump, max flöde 150 l/m
Hydrostatdrift, max hastighet
40 km/t. Svenskanpassning med
radio/cd, svensk instruktionsbok,
motorvärmare med grenuttag,
brandbesiktigad med mera.
Gårdens såmaskiner lastas enklare utan
demontering, tack vare Merlons räckvidd.
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Fyrhjulsstyrning oslagbart i plansilon
Krabb- och fyrhjulsstyrningen är ett par av fördelarna med Merlo teleskoplastare
när det är dags att lägga ensilage i plansilo. Merlos unika manövreringsförmåga gör
arbetet i silon enklare och effektivare.
Det är sommar, solsken och perfekt väder
för att lägga plansilo. På Hestra gård söder
om Tranås är aktiviteten hög. Bröderna
Oskar och Johannes Stjärne från Linnekulla Lantbruk i Ydre har maskiner och
personal för att lägga plansilo på gårdarna
i trakten och under några veckor pågår
arbetet under en stor del av dygnet.
En av maskinerna som deltar är en
Merlo 55.9 CS teleskoplastare.
– Vi har haft teleskoplastare som gårdsmaskin under många år. Nu vill man inte
vara utan den, säger Johannes Stjärne.
Just denna modell är en ny erfarenhet
för honom. Maskinen är helt ny och prov-

körs under arbetet med att lägga plansilo
– och det fungerar bra.
Johannes använder en stengrep för att
fördela gräset och packar det med hjälp av
grepen och maskinens tyngd. 55.9:an är
stark, den har en lyftkapacitet på 5,5 ton
och bommen når nio meter.
Jämfört med vanlig hjullastare har
Merlon flera fördelar. En är naturligtvis
bommens räckvidd, vilket ökar flexibiliteten i körningen.
– Andra fördelar är att man kan använda krabbstyrningen och köra maskinen på
diagonalen i plansilon, säger Johannes.

Krabb- och fyrhjulsstyrning gör underverk för manövreringsförmågan i trånga utrymmen.
I plansilon går det lätt att vända utan att backa, och risken för fastkörning mot väggarna elimineras.

En annan är fyrhjulsstyrningen som
gör det möjligt för att vända helt om inne
i plansilon, utan att behöva backa.
Dessutom är risken för att sjunka i gräset och fastna mot väggarna minimal. Om
det händer är det bara att koppla på krabbstyrningen och diagonalt ta sig loss.
– Teleskoplastare i jordbruket innebär
stor mångsidighet. Efter provkörningen
behöver vi nu bara ta en funderare på vilken Merlo som passar oss bäst. Det finns ju
många modeller med olika funktioner att
välja mellan och vi vill så klart ha det bästa
för vår verksamhet, säger Johannes.

Johannes Stjärne har haft teleskoplastare
som gårdsmaskin i många år.
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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 (BJÖRKLINGE)
– J Thorsèns Bil & Maskin, 0709-380380
KARLSTAD
– Däckmäster i Karlstad, 054-854666
STOCKHOLM (ARLANDASTAD)
– HVL Maskin, serv. 08-58358650, förs. 0512-300030
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

BORLÄNGE

KARLSTAD
FLEN

GÖTEBORG

GETINGE
ÅSTORP
ESLÖV
STAFFANSTORP
JORDBERGA
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Bevisen på att

Du tjänar på en Merlo!
AB Hüllert Maskin är ett stabilt företag med mycket gott
rykte. Hüllerts har sålt teleskoplastare i jordbruksbygder i
mer än 30 år och är sedan lång tid Merlos generalagent.
Policyn hos AB Hüllert Maskin är att arbeta
tillsammans med lantbrukare och maskinentreprenörer för ett tryggt och ekonomiskt maskinägande,
med närhet till service och support – oavsett i
vilken del av landet man har sin verksamhet.

Merlo är störst i Sverige sedan över tio år och
successivt förstärks nätet av återförsäljare och
serviceverkstäder, tack vare AB Hüllert Maskins
expansion.
Vid Hüllerts anläggning i Vara finns centrallager, personal för support, lokaler för utställning
och utbildning, säljare med egen erfarenhet av
jordbrukets maskinbehov, samt ett övningsfält
för provkörning och körutbildning.
Hos de cirka 15 återförsäljarna runt Sverige
finns likaså all den kunskap och service som behövs
inför en maskininvestering. På 25 orter runt landet
finns auktoriserade serviceverkstäder.

AB Hüllert Maskin
Box 173, 534 23 Vara

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

MERLO STÅR FÖR:
• Teknikledande maskiner
• Största teleskoplastarmärket i
Sverige, sedan mer än 10 år.
• Rikstäckande nät av återförsäljare
och serviceverkstäder.
• Bra maskiner och god service.
• Rätt utrustade maskiner för olika
verksamheter och önskemål.
• Olika utrustningsnivåer som anpassas
till önskad investeringsnivå.
• Tillgång till provkörning.
• Möjlighet till utbildning på vårt
övningsfält.
• Säljare med erfarenhet av och
expertis gällande jordbruksmaskiner.
• Nytt eller begagnat? Maskinerna
anpassas efter Ditt behov!

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

