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Samarbeten ger
Merlo effektiva redskap

Tack vare ett utvecklat samarbete med leverantörer av tillbehör och
redskap kan AB Hüllert Maskin erbjuda Merlo teleskoplastare som är
skräddarsydda för den svenska rentalbranschen och dess kunder.
Effektiva redskapslösningar i kombination
med modeller av Merlo, som är utvalda för
det arbete som ska utföras, ger oslagbara
teleskoplastare.
Därför jobbar Hüllert Maskin i mycket nära
samarbete med flera redskapsleverantörer. Tre av dem representerar starka
varumärken som Fjärås of Sweden, Starke
Arvid och Norje.

med extra tanke på rentalbranschen!

HYRESALTERNATIVETS fördelar gör att vi som
generalagent för Merlo har anpassat vårt
maskinutbud för att locka rentalbranschen
lite extra. Det märks tydligast på våra
RENT-modeller, som är ”avskalade” varianter på populära Merlomaskiner. Vinsten
med avskalningen är dels att vi kan erbjuda
ett lägre grundpris för investeringen, dels
att maskinerna är lite enklare och därmed
lättare att köra för ovana förare.
Vår första RENT-modell, Merlo P40.17
RENT blev succé direkt. Det är fortfarande samma effektiva teleskoplastare
som grundmodellen P40.17 PLUS. Men
motorn är lite mindre och reglagen lite

MERLO NEWS ges ut av AB Hüllert Maskin, Vara.
Besök/leveransadress: Torggatan 56, 534 50 Vara.
Postadress: Box 173, 534 23 Vara.
Tel: 0512-30 00 30, Fax: 0512-336 40.
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Merlo gav
mersmak

TT

Tekniska Verken i Linköping AB, som
driver Gärstads Avfallsanläggning
med intilliggande kraftvärmeverk,
satsar på Merlo. Igen. Den första var
en Merlo P25.6 som sedan några år
hanterat urlastning och stapling av
balarna med sopor, ungefär 400 ton
per skift. Nu investeras i den uppgraderade modellen Merlo P27.6 med
fullstor hytt och ytterligare 200 kilos
lyftkapacitet. Dessutom är ytterligare
en Merlo på väg till anläggningen.
Vid kraftvärmeverket eldas
600.000 ton avfall varje år och
blir till fjärrvärme och el.

Tips på redskap som skapar effektiva Merlo:

Merlo,

UNDER DE SENASTE ÅREN har vi på AB Hüllert
Maskin sett hur rentalbranschens intresse
ökar för Merlo teleskoplastare. Merlo
är en perfekt resurs för just uthyrning
eftersom mångsidigheten är lockande för
entreprenörer, för enstaka lyftjobb eller
för andra uppdrag där denna maskintyp
visar sina allra bästa sidor.

Joakim Bark, Product Manager för de två
förstnämnda, summerar samarbetet om
Merlo så här:
– Tillsammans med AB Hüllert Maskin
arbetar vi ständigt framåt för att utveckla
lösningar som både passar branscher inom
bygg och anläggning och för företag som
arbetar med underhåll av vägar och
allmänna ytor i stadsmiljöer. I slutänden är
det alltid kundens behov som står i fokus!

SENASTE NY

enklare. Lyftkapaciteten och räckvidden är
dock densamma som på PLUS-modellen.
VI ERBJUDER RENT-modeller därför att vi vill
möta branschens behov av ändamålsenliga
hyresmaskiner. Branschens kunder behöver
kostnadseffektiva lösningar som ger exakt
de resurser de behöver för stunden. På det
här sättet anpassar vi vårt modellutbud till
vad som efterfrågas, vare sig kunden är
entreprenör eller ett rentalföretag.
Under det här året kommer ytterligare
RENT-modeller. Både de större runtomsvängande Merlo ROTO och modeller
ur kompaktserien, som precis förnyats.
Merlo P27.6 (se bilden ovan) är exempel
på ett av våra säkraste kort. Det är en
moderniserad efterföljare till den tidigare
Merlo P25.6, som nu har fullstor hytt
och lyfter 200 kilo mer än föregångaren
(2700 kg). Dess smeknamn ”Allfixaren”
säger allt om vad den kan, trots och tack
vare det smidiga formatet.

Ansvarig utgivare: Nils-Gunnar Burge.
Redaktionell produktion: MT Förlag AB.
Foto (där inte annat anges): Mats Thorner.
Tryck: Rolf Tryckeri AB, Skövde. Upplaga: 15.000 ex.

Vår nya RENT-modell Merlo ROTO
40.18 är ett annat exempel i andra änden
av skalan. En fullstor runtomsvängande
teleskoplastare med lyfthöjd på 18 meter.
Däremellan finns ytterligare modellalternativ som passar alla ändamål. Tala med
våra säljare för mer information.
LÄS MER i detta nummer av Merlo News
om oss, vår serviceorganisation och om
rentalföretag som satsat på Merlo.
Glöm inte att Merlo är det marknadsledande teleskoplastarmärket i Sverige,
samt att vi har en stabil och rikstäckande
verksamhet för försäljning och service.
Väl mött under 2017!

Nils-Gunnar Burge
Vd, AB Hüllert Maskin

För utemiljöer och väg:
Diagonalplogar
Vikplogar
Sandspridare
Sopmaskiner
För bygg, anläggning och återvinning:
Personkorgar
Material- och planeringsskopor
Materialslodor
Kranarmar i olika utföranden
Vinschar
Chippers och tömmare för återvinning
Hjälpmedel för lyft av glas
Gipsvaggor
Hjälpmedel för övrig materialhantering
Lastväxlarvagnar
För entreprenad och jordbruk:
Hitchkrok
Pallgafflar
Planerskopor
Spannmålsskopor
Schaktskopor
Säcklyftar
Stengrepar
Rangerkrokar

Listan slutar inte här!

Merlo för
pastoratet
Vara Pastorat, vars kyrkogårdsförvaltning sköter 25 kyrkogårdar,
har beslutat investera i en Merlo
33.9. Maskinen kan användas såväl
för snöröjning som för att dra en
lastväxlarvagn med grävmaskin.
Modellen ingår i modellserien ”Medium range” och finns även i en version
för rentalbranschen med det exakta
modellnamnet TF33.9 G RENT.

ROTO för rental
Två modeller av ROTO för rentalbranschen lanseras i år. ROTO 38.16S och
ROTO 40.18S. ”S” i modellnamnet står
bland annat för transporthastighet
40 km i timmen. Båda maskinerna har
fjädrat chassi. Siffrorna i modellnamnen
ger information om lyftkapacitet och
lyfthöjd. De är 3,8 ton respektive 16
meter för den förstnämnda maskinen,
och 4 ton respektive 18 meter för
den andra. Se bild på sidan 14.

Användarens behov bestämmer maskinens funktioner
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Tommy Börjesson är Persson Hyrmaskiners
depåchef i Göteborg. Depåns Merlo P25.6
har blivit populär, inte minst för jobb i
parkeringshus där den kompaktbyggda
maskinen kan arbeta utan problem.

Dessutom har de lång räckvidd tack
vare teleskopbommen, berättar Tommy
Börjesson.

FAKTA PERSSON
HYRMASKINER AB:
Persson Hyrmaskiner AB har
huvudkontor med depå i Stenungsund.
Depåer finns också i Kungälv, Uddevalla
samt den på Ringön i Göteborg. Totalt
har man nära 20 anställda på de fyra
orterna och omkring 4 000 små och
stora hyresobjekt.
Persson Hyrmaskiner har utvecklats
mycket positivt under en lång följd
av år, vilket uppmärksammats. 2013
utsågs företaget till Årets Företagare
i Västra Götaland, av organisationen
Företagarna.
Företagets motto är att alltid hitta rätt
hyreslösningar till varje enskild kund,
samt att skräddarsy avtalen beroende
på behov och längden på hyrestiden.

I Göteborg har 25.6:an använts vid många
beläggningsarbeten inne i parkeringshus
och omdömena från dem som hyr är goda.
– Många återkommer och vill hyra den
igen. De uppskattar mångsidigheten och
även att transporthastigheten är så hög
att den snabbt kan flytta sig själv mellan
olika adresser. Även välväxta maskinförare
ger positiva omdömen, eftersom hytten
är så rymlig.
Under 2017 ska Tommy Börjesson marknadsföra
tillgången till Merlo teleskoplastare ytterligare. Han hoppas på förfrågningar som
gäller längre hyrestider. När de kommer ska
flottan med Merlo utökas med modeller
som passar till de projekt det då handlar
om, är det tänkt.
– Det är så mycket bygg- och anläggningsprojekt som är på gång i Göteborg,
så framtidsutsikterna för vår bransch är
riktigt goda. Det är fantastiskt roligt!

Högt betyg till Merlo
från Persson Hyrmaskiner
När Persson Hyrmaskiner AB etablerade depå i Göteborg
sommaren 2015 fick man ett jättebra läge och en jättebra
start. En av hyrmaskinerna som efterfrågas starkt är en
Merlo 25.6.
– En riktigt bra allroundmaskin som bland annat använts
vid många jobb i parkeringshus, berättar depåchef Tommy
Börjesson.

”En riktig allroundmaskin!”
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Persson Hyrmaskiners depå ligger på Ringön
precis vid den norra infarten till Tingstadstunneln. Det centrala läget ger närhet
och snabba kommunikationer till vilken
adress som helst i Göteborgsområdet och
satsningen blev en framgång från första
dagen.
– Jag hade tänkt lägga en del tid på att
marknadsföra etableringen i Göteborg.
Men det har jag inte hunnit ännu. Ryktet
om att vi finns i Göteborg har spridit sig
ändå och vi har haft fullt upp att göra ända
sedan starten. Det har gått jättebra, säger
Tommy Börjesson.

Fakta MERLOS NYA
ALLFIXARE:
Merlo 25.6 har nyligen ersatts med
en uppgraderad modell med något
högre lyftkapacitet (2700 kg), samt
fullstor hytt. Se bilder på nya 27.6, samt
specifikationer i faktarutan på sidan 13.

Persson Hyrmaskiner har fyra depåer och bred
inriktning på hyresobjekten man erbjuder
till hantverkare, anläggare och byggare.
Man hyr ut allt från handverktyg till byggredskap, liftar, vältar, grävmaskiner – och
teleskoplastare. Merlo finns sedan länge i
maskinparken och en utökning med fler
Merlo väntas.
– Vi har haft framgångar med framför allt
de små teleskoplastarna. De är lågbyggda
och kan arbeta där andra maskiner inte
tar sig in och matchar uppgifter som
man normalt använder hjullastare till.

Full fart på uthyrningen ända sedan starten. Malin Hellström, Tommy Börjesson, Eddie Rosendahl
och Dennis Freding är fyra ur personalen vid Persson Hyrmaskiners depå i Göteborg.
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Flexibel maskintillgång
lockar till rentallösningar
Alternativet att hyra maskiner blir allt vanligare, jämfört med att äga dem.
Det konstaterar Niclas Nyberg på Nyrent AB i Ulricehamn, som hyr ut
maskiner och redskap till byggbranschen.

– Det är flexibiliteten med att hyra som är det starkaste argumentet
för byggare och entreprenörer, menar Niclas Nyberg.
Han pekar på hur företag som behöver maskiner för exempelvis
materiallogistiken på ett bygge under lång tid, får ett bättre
grepp om kostnader och resurstillgång, när de hyr istället för
att äga maskinerna själva.
Det visar sig tydligt när byggprojekt drar ut på tiden, samtidigt
som nya startar. Då kan inhyrda maskiner på respektive projekt
överlappa maskintillgången, vilket inte fungerar om byggentreprenören äger en maskin själv. Långhyra av maskiner för varje
projekt blir betydligt billigare än om man måste korttidshyra
för att täcka upp exempelvis sådana överlappningar.
Nyrent i Ulricehamn AB startade för drygt tio år sedan och har sedan
dess haft en framgångsrik utveckling. Företagets motto är att
erbjuda effektiva maskiner med god service och att tillhandahålla
det bästa som marknaden har att erbjuda.
I uthyrningssortimentet finns allt från handverktyg till enstaka
grävmaskiner, hjullastare, vältar och mängder av andra stora och
små maskintyper.
Bland maskinerna finns fem Merlo teleskoplastare, varav fyra
P25.6 och en TF38.13. Samtliga teleskoplastare är ständigt
uthyrda. För närvarande (början av 2017) finns fyra av dem i
Stockholmsområdet och en i Malmö.
– Uthyrningstiden för just de här maskinerna är oftast mellan
ett och två år. De som hyr slipper allt underhåll och vinner
flexibiliteten det innebär att ha tillgång till maskinen så länge
de behöver, varken mer eller mindre, förklarar Niclas Nyberg.
Han konstaterar också att trenderna inom byggande gynnar
rentalföretagen just nu. Både på grund av fördelarna med hyresalternativet och rent allmänt därför att byggkonjunkturerna
är goda.

Att hyra in maskin för varje byggprojekt ger bättre grepp om
kostnaderna och förenklar planeringen, säger Niclas Nyberg.

FAKTA nyrent i ulricehamn AB:
Nyrent AB är ett familjeägt företag som ”knoppade av”
från Nybergs Entreprenad AB i Ulricehamn. Verksamheten
startade 2004 och har idag fyra anställda. Nyrent har
idag lång erfarenhet av hyresbranschen och uppdaterar
kontinuerligt maskinparken i syfte att kunna erbjuda ett
modernt utbud av verktyg, redskap och maskiner.

För rentalbranschen och alla andra
Alla Merlo som kommer till
Sverige anländer först till
Vara där de svenskanpassas
och kvalitetssäkras. Efter
leveranskontroll trailas de ut till
kunder över hela landet.

Teleskoplastare för materialhantering på
byggarbetsplatser är oslagbart. Vid inhyrning
av teleskoplastare kan den som hyr välja modell
exakt anpassat för varje projekt.
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AB Hüllert Maskins upplevelse- och utbildningscenter i Vara.

I Vara finns också ett unikt upplevelsecenter,
med utställnings- och utbildningslokaler
samt ett övningsfält för demonstrationer
och körutbildning med Merlo.
Syftet med centret är att ytterligare stärka
kontakten med maskinägarna inom rentalentreprenad- och jordbrukssektorerna.
Alla ska kunna få uppleva flexibiliteten
med teleskoplastare! Ingenting slår att
själv provköra en Merlo och det ska vara
lätt att få göra det. Samtidigt fungerar
centret som utbildningsplats för att ta teleskoplastarkort.
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FAKTA THOLMARKS
UTHYRNING AB:
Tholmarks Uthyrning AB har sex
uthyrningsdepåer i Växjö, Oskarshamn,
Södertälje, Norrköping, Linköping
och Finspång. En sjunde depå är
planerad att öppna inom kort i
Stockholmsområdet. För närvarande
har företaget mer än 40 anställda.
Tholmarks hyr ut och säljer bygg- och
anläggningsmaskiner, liftar, ställningar,
bygghissar, bodar och containrar till
byggbranschen, industrier och till
privatkunder.
Huvudkontoret ligger i Linköping med
depå, administration och verkstad.

Bosse Persson är en av Tholmarks Uthyrning
AB:s maskinförare. Tillsammans med en Merlo
ROTO 40.30 MCSS är han en helhetslösning för
dem som hyr in teleskoplastare. På bilderna vid
arbete på en byggarbetsplats i Linköping.

”Hyresalternativet
alltmer attraktivt!”
Ola Fredriksson, Tholmarks depåchef i
Linköping.

Bra förare + bra teleskoplastare
Tholmarks populära erbjudande
När Tholmarks Uthyrning AB hyr ut teleskoplastare med
förare, bildar kombinationen förare och maskin en så
attraktiv helhet, att resursen marknadsför sig själv. En
mångsidig maskin med duktig maskinförare som ser,
förstår och löser det som ska ske på ett projekt – det
är oslagbart.

– Det är till och med så att kunderna ringer och säger vem de vill hyra
in till ett jobb. De frågar alltså efter maskinföraren. Så därmed är
det upp till oss att förse våra förare med bra maskinresurser och
skapa förutsättningarna för att kunden blir nöjd, förklarar Ola
Fredriksson, som är Tholmarks depåchef i Linköping.
Den här strategin gäller speciellt för uthyrningen av teleskoplastare (och
en hjullastare). Det attraktiva ligger i det faktum att bra maskinförare
och bra arbetsredskap skapar den helhet som efterfrågas på
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byggarbetsplatser, industrier och även av
privata kunder. Kunderna vill ha maskiner
och personal som kan göra mer än bara
enstaka uppgifter.
– Teleskoplastarna är mångsidiga. De
kan till exempel lossa och lasta, köra grus,
arbeta med personkorg, lyfta in material i en
byggkropp och sköta hela materiallogistiken
på ett bygge. Med en bra förare och en
mångsidig maskin är ingenting omöjligt,
säger Ola Fredriksson.
I dagsläget har Tholmarks fem teleskoplastare
stationerade i Linköping och Norrköping,
varav fyra är Merlo. Det är tre ROTO-maskiner och det senaste nyförvärvet, en Merlo
TF38.10.

Tholmarks varumärke är starkt och den
grafiska profilen är viktig. Därför är alla
Merlo svartlackerade med företagets
logotype i rött och svart. Så när man ser
svarta teleskoplastare i de två städerna är
det Tholmarks Merlomaskiner som är
ute på jobb.
– Det blir nog fler teleskoplastare inom kort.
Min vision är att vårt erbjudande med förare
och teleskoplastare ska växa. Så snart vi får
nya kontrakt som löper över längre tid blir
det dags att investera i fler maskiner och att
rekrytera fler duktiga maskinförare, säger
Ola Fredriksson.
Att detta ska hända är troligt. De expansiva
städerna Linköping och Norrköping växer,

och den planerade dubbelspåriga järnvägssträckningen Ostlänken mellan Stockholm
och Linköping ska snart upp till beslut. Om
den förverkligas, innebär det många år av
investeringar och byggande.
Ola Fredriksson bedömer att tendensen
rent generellt går mer mot att hyra
de maskiner som behövs till bygg- och
anläggningsprojekt.
– Viljan att äga egna maskiner minskar,
samtidigt som byggherrar och entreprenörer
vill slippa engagemanget för service och
underhåll. Det gör hyresalternativet alltmer
attraktivt.
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Truckbolaget växer

25 Merlo i maskinparken
Truckbolaget AB i Örebro baserar sin verksamhet inom
uthyrning av maskiner på Merlo teleskoplastare. Företagets
innehav går i takt med Merlos utveckling av maskintypen.
Nyligen satsade man till exempel på en Merlo Duo-Power
med kombinerad el- och dieseldrift.

Truckbolaget är numera ett dotterföretag
till Hyrlift AB med kontor och verksamhet
i Örebro, Västerås och Eskilstuna och ingår
i en koncern med fyra företag (se faktaruta).
Hos traditionsrika Truckbolaget dominerar Merlo. Maskinerna hyrs ut med eller
utan förare och det finns inte mindre än
cirka 25 Merlo i maskinparken. Det är
allt från Merlos Allfixare (28.8) upp till
de stora runtomsvängande Merlo Roto.
Bland de senaste nyförvärven finns en
Roto 40.30MCSS Duo-Power.

– Historiken gör att vi kan konstatera
vilken pålitlig samarbetspartner Hüllert
Maskin är. Dessutom är Merlo det enda
teleskoplastarmärke som kan leverera
riktigt bra runtomsvängande maskiner.
Vi vet också att vi alltid får bra och smidig
backup från Hüllerts när det gäller service
och reservdelar, säger Rikard Rosander, vd
för Truckbolaget och Hyrlift.

Merlo P40.17 är också starkt representerad i
maskinparken, tack vare sina goda egenskaper för att sköta materiallogistiken på
byggarbetsplatser.

”Förare plus
maskin ger
logistiklösning”

Hyrlift-koncernens styrka är bland annat
samverkansförmågan mellan koncernföretagen, den långa erfarenheten och den höga
kompetensen hos medarbetarna. Samtidigt
täcker maskinparkens bredd de flesta behov
inom det här uthyrningssegmentet.
Men styrka utvinns på fler sätt. Att Merlo
är det helt dominerande maskinmärket
hos Truckbolaget beror på ett mångårigt
och mycket bra samarbete mellan företaget
och AB Hüllert Maskin.

– Det fina för kunderna som hyr in oss, är att
de ofta får en logistikfunktion på köpet.
När man hyr traditionella kranar är det
vanligast att någon på arbetsplatsen styr
arbetet. Men teleskoplastarens flexibilitet
smittar av sig på den roll som maskinföraren får. Resultatet blir att föraren och
maskinen blir en komplett funktion, som
ansvarar för ett effektivt materialflöde på
en byggarbetsplats.

Truckbolagets maskinförare Anders Danielsson är uthyrd med maskin till ett bygge i Örebro.

DETTA ÄR TRUCKBOLAGET
MED SYSTERFÖRETAG:
Truckbolaget startades 1965 av Hadar
Bäckström och drevs sedan vidare av
Lars och Anders Bäckström. Idag är
Truckbolaget ett helägt dotterbolag
till Hyrlift AB, som även äger Heroks
Byggvaruhus AB och Trafikbutiken AB.
Hela koncernen har ett 70-tal anställda.
Alla koncernens företag samverkar
för att erbjuda bygg- och
anläggningsbranschen attraktiva
lösningar inom sina respektive
affärsområden, eller tillsammans.
Företagsgruppen ägs av syskonen
Ingela Hellqvist och Rikard Rosander.

Ingela Hellqvist och Rikard Rosander.

(Foto: Kicki Nilsson)

Truckbolagets satsade på eldrift, en Merlo 40.30 MCSS Duo-Power.
Maskinförare Alexander Svärdh.
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Både 27.6 och 45.11 FÖR
MAXIMAL FLEXIBILITET

Nyförvärven till Gotland, som är först i Sverige. Cramos och
Visby Hyrmaskiners Merlo 27.6 och Merlo 45.11.
(Foto: Timmy Skinner)

Det är spännande modellval som Visby
Hyrmaskiner och Cramo gjort på Gotland.
Den lilla 27.6:an har allt man kan önska
av en kompakt maskin som behöver ta sig
fram där det kan vara trångt och då man
vill ha en kompaktmodell, som ändå har
stor kapacitet.
Den större 45.11:an är betydligt större
i formatet och ger därmed också mer
lyftkapacitet och lyfthöjd på 11 meter.
Här är specifikationerna för de två
maskinerna:

Den nya modellen har ny layout på reglage och
instrumentpanel.

Första Merlon gav mersmak

CRAMO i Visby beställde två till
För två år sedan kom Roger Gustafsson på Visby Hyresmaskiner, VHM, i kontakt med Merlo för första gången
och investerade. Nu har det blivit ytterligare två Merlo, nämligen de allra första nya modellerna av Merlo
27.6 och 45.11 som levererats i Sverige.
– Vi vill ge kunderna en bra dag på jobbet, det
är vårt motto, säger Roger Gustafsson!
Visby Hyresmaskiner är Gotlands största
maskinuthyrningsföretag och sedan en tid
också ombud för Cramo.
Det gör företaget till en komplett hyresdepå
för byggbranschen och industrierna på ön.
I det breda utbudet av verktyg, redskap
och maskiner finns allt från skruvdragare
till anläggningsmaskiner och lyftkranar
att hyra.
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Teleskoplastarna är en viktig del av utbudet
och de är helägda av Visby Hyresmaskiner.
Totalt finns fem stycken, varav tre alltså
är Merlo – och det är mot Merlo det väger
över allt mer. Roger Gustafsson berättar:
– Den första Merlon blev en positiv erfarenhet och detsamma gäller den service
vi får här på Gotland av Agro Maskin.
Så besökte han besökte Bauma-mässan
i München i våras och fick se de nya
modellerna TF45.11 och P27.6

– Jag föll genast för dem och beställde. Nu
är de på plats och har direkt kommit ut
på byggen för att sköta materiallogistik.
Synpunkterna från dem som hyr är enbart
positiva. I en del fall hyrs både maskin
och förare ut. Av de sju anställda hos
Cramo och Visby Hyresmaskiner har
fem förarbevis för körning av bland annat
teleskoplastarna.
– Alla berömmer den goda sikten från

FAKTA MERLO 27.6:
Nya Merlo 27.6 har fullstor hytt, alltså samma goda hyttmiljö som på betydligt större modeller.
På bilden är bommen höjd. I nedfällt läge är det helt fri sikt åt höger.

förarhytten. Både våra egna förare och
övriga som kör. Sikten är jättebra jämfört
med konkurrenternas maskiner. Dessutom
är insteget lägre vilket också får beröm. Det
har stor betydelse på arbetsplatser där man
ideligen måste hoppa i och ur maskinen.
Roger Gustafsson kan också ge ett av de
första svenska omdömena när det gäller
den nya 27.6:an:

FAKTA MERLO TF45.11:

”Alla berömmer
goda sikten”
– Väldigt smidig för i- och urlastning
av material från lastbilar som kommer
till byggena. Det är bara att gå rakt in i
maskinen, starta och sen är man igång
direkt. Okomplicerat och lättarbetat.

Maskinvikt med gafflar: 4900 kg
Lyftkapacitet: 2700 kg
Lyfthöjd: 6,1 meter
Motor: 50 eller 75 hk (37/55 kW)
Vridmoment: 170/265 Nm
4-hjuls- och krabbstyrning
Hydraulkapacitet: 210/94
Transporthastighet: 40 km/t (25 km/t
med 50 hk-motor)
Bomdämpning BSS hydro-pneumatic

Roger Gustafsson, ombud för Cramo i Visby.

Maskinvikt med gafflar: 9750 kg
Lyftkapacitet: 4500 kg
Lyfthöjd: 10,6 meter
Motor: 156 hk
4-hjuls- och krabbstyrning
Hydraulkapacitet: 210/152
Transporthastighet: 40 km/t
CS, Cab Suspension. Ger både högre
komfort och minskar samtidigt
bullernivåerna i hytten. Kan kopplas ur,
om så önskas.

(Foto: Timmy Skinner)
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Många modellnyheter

skapar nya möjligheter

SÄLJ, SERVICE OCH SUPPORT

TRYGGHETSL
ÖFTET

Hüllerts trygghetslöfte för HELA Sverige

Merlos senaste modellnyheter gör maskinerna ännu mer attraktiva.
Maskinerna finns i modeller för alla tänkbara arbetsuppgifter.
Merlos teleskoplastare finns i storleksklasser från de kompakta
mindre modellerna, vidare upp till de största runtomsvängande
ROTO-modellerna.
Fler och fler modeller kommer nu också som RENT, det vill säga
”avskalade” varianter på standardmodellen, som har lite mindre
motor, lite lägre transporthastighet och enklare reglage. Fördelarna
är lägre investeringskostnad och att dessa modeller är lite enklare
att köra och passar utmärkt som uthyrningsmaskiner.

Här är exempel på nyheter:

• Nya Merlo P27.6 Allfixaren är en uppgradering av den tidigare
minsta Merlo-modellen. Den väger knappt 5 ton och är bara
1,92 meter hög. Därför kan den arbeta i trånga miljöer, som till
exempel parkeringsgarage och under broar och utskjutande tak.
Merlo 27.6 har fått fullstor hytt och nya reglage. Den har två
motoralternativ
och ingår i Merlos
kompaktserie.
Andra kompakta
modeller är Merlo
TF33.7 ochiiiii
Merlo TF30.9,ii
som kommer till
Sverige underii
2017. Även de erbjuds med två motoralternativ.
• Nya Merlo TF33.9 är ett exempel på en mångsidig teleskoplastare
i modellserien Medium Range. Redan sålda maskiner används
bland annat inom byggbranschen och får dra släp upp till 20 ton.

VÄRT ATT VETA:

AB Hüllert Maskin har sålt
mer än 1000 teleskoplastare
sedan samarbetet med
Merlo inleddes 1995.
ger extra stabilitet. Alla stödbensmaskiner erbjuder extra stabilitet
och går att få med sidoförskjutning och chassinivellering som
underlättar arbetet vid precisionslyft.
• Merlos runtomsvängande ROTO-modeller får ofta långtidskontrakt på byggprojekt.
Två av dem finns som
RENT-modeller. Det
är ROTO 38.16S och
ROTO 40.18S. Båda
har transmission för
transporthastighet 40
km i timmen, samt
fjädrade chassin.
Merlo 40.18S
• Vissa modeller av Merlo Roto kan beställas med eldrift,
Duo-Power. De flesta har tiltbar hytt. Vid allt stationärt arbete
kan maskinföraren välja eldrift. Då drivs stödbenen, bommen,
den tiltbara hytten, samt all hydraulik för lyft och sväng med el.
Det är bara vid förflyttning av maskinen som dieseldrift är ett
måste. Roto-modeller
med Duo-Power:
ROTO 40.26, 40.30,
45.21 och 60.24.

Modellnamnet avslöjar styrka och höjd

Merlo 33.9.

• Merlo P40.17 är en väl beprövad teleskoplastare med 4 tons
lyftkraft och 17 meters lyfthöjd. Modellen är populär som
uthyrningsmaskin och finns även i RENT-utförande. Stödbenen
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Det finns många modeller av Merlo teleskoplastare och det kan
verka svårt att orientera sig i modellfloran. Men det är det inte, så
här hänger det ihop:
• Det stora antalet modeller belyser det faktum att det finns en
Merlo för varje behov.
• Sifferbeteckningarna i Merlos modellnamn ger bra information
om maskinernas kapacitet. De första två siffrorna anger
lyftkapacitet och siffran efter punkten anger lyfthöjd.
Två exempel: Nya Merlo 27.6 har en lyftkapacitet på 2700 kilo och
6 meters lyfthöjd. Merlo ROTO 60.24 är en rotomaskin, dvs den är
runtomsvängande, lyfter 6000 kilo och har lyfthöjd på 24 meter.

Karl-Fredrik Bengtsson, Jakob Burge, Tord Fredriksson och Thomas Larsson ansvarar för Merlos försäljning i Sverige, tillsammans med cirka 15
återförsäljare. Merlos sälj- och service finns över hela landet.

AB Hüllert Maskins trygghetslöfte till alla Merloägare är att erbjuda sälj, service och support över hela
Sverige. Som leverantör av Merlo lovar Hüllerts fortsatt kontinuitet med säkra leveranser och backup till
hela kundkretsen.
På bilden ovan ser vi de fyra personer som har
huvudansvaret för säljarbetet. Bakom sig
har de företagsledningen samt supportavdelningen och utbildningsanläggningen
vid huvudkontoret i Vara. Dessutom
förgrenas deras viktiga arbete för kunderna
ut mot serviceverkstäder och säljkontor på
cirka 30 orter runt hela Sverige.
Totalt svarar hela denna sälj- och serviceorganisation för tryggheten med att
äga en Merlo.
– AB Hüllert Maskin och Merlo står för stabilitet
och kontinuitet. Vi har representerat Merlo
i över 20 år och maskinägarna vet att de

Vi säljer inte
bara maskiner.
Vi skapar trygghet för ägarna!
inte behöver vara oroliga för att vi ska
försvinna, eller servicen upphöra, säger de.
– Kontinuiteten och värdet med att vi är
en stabil samarbetspartner är omvittnat
av våra kunder och det är vi stolta för. Vi
säljer inte bara maskiner. Vi lever också
upp till behovet av service och support
och bygger på så sätt varaktiga relationer
med Merloägarna, som får ett tryggt
maskinägande.
Vinsten med långvarigt samarbete går också åt
andra hållet. Hüllerts mer än 20 år långa
generalagentur för det familjeägda Merlo
i Italien innebär att italienarna påverkats

Johan Andersson är fältservicetekniker. Han är
en av alla de servicetekniker, som från 30 orter
över hela Sverige ger trygghet åt de som äger
en Merlo teleskoplastare.

av behov och önskemål från de svenska
användarna.
Ett exempel är att CE-märkta BM-fästen
monteras redan på fabriken i Italien på
flertalet maskiner för den svenska marknaden. Ett annat är leveranserna av både
stela och vridbara redskapsfästen.
Se sista sidan för komplett lista över säljkontor
och serviceverkstäder runt landet.

MERA TRYGGA FAKTA:
• Nära 30 serviceställen med säljare, 		
återförsäljare och verkstäder över hela
Sverige gör att hjälp, råd och stöd 		
aldrig är långt borta.
• 2 års fabriksgaranti gäller för alla 		
maskiner (2 år eller 2000 timmars 		
drift).
•	Möjlighet att teckna förlängd garanti
med maskinskadeförsäkring. Ger upp
till 4-5 års garanti.
•	Mer än 20 personer arbetar heltid vid
anläggningen i Vara, som ansvarar 		
för nyleveranser, utrustningar, teknisk
expertis, samt komplett lagerhållning
av reservdelar.
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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
LULEÅ
– Norrmaskiner AB, 0920-31100
SKELLEFTEÅ
– Norrmaskiner AB, 0910-589100
UMEÅ
– Norrmaskiner AB, 090-189315
– Kent Nilssons Bil & Maskin (service), 090-779780
ÖRNSKÖLDSVIK
– X-Maskiner AB, 0660-710 45
ÖSTERSUND
– X-Maskiner AB, 063-363 93
SUNDSVALL
– X-Maskiner AB, 060-52 56 56
HUDIKSVALL
– X-Maskiner AB, 0650-161 00
ÅSARNA
– Wagelins Entreprenad AB, 0706-831024
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 (MÄRSTA)
– Försäljning: Tord Fredriksson, 070-1937303
– Försäljning: Karl-Fredrik Bengtsson, 070-193 73 10
– Service: HVL Maskin, 08-58358650
STOCKHOLM (VÄSTERHANINGE)
– Truck & Hydraulservice, 08-50440010
FLEN
– Lasseth, 0157-70011
NORRKÖPING
– BARS Allrep Service & Tillv. 011-133586
HORN
– Ådala Maskinservice, 070-3304404
VARA
– AB Hüllert Maskin, 0512-300030
– Försäljning: Karl-Fredrik Bengtsson, 070-193 73 10
– Försäljning: Thomas Larsson, 070-193 73 02
– Service: 0512-300037
GOTLAND
– Agro Maskiner Gotland, 0498-272350
LÄCKEBY
– Svenssons Motorverkstad, 0480-429740
VÄXJÖ
– Svenssons Motorverkstad AB, 0470-529900
GÖTEBORG OCH HALLAND
– Försäljning: Jakob Burge, 070-193 73 20
– Service: Steens T&E, 031-58 44 95
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
GÄLLIVARE
– OP Maskiner i Kristianstad,
044-207600
TOMELILLA
LULEÅ
– OP Maskiner i Syd,
0417-78330
LILLA JORDBERGA
SKELLEFTEÅ
– OP Maskiner i
Syd, 0410-724420
UMEÅ
STAFFANSTORP
ÖRNSKÖLDSVIK
– Maskingruppen,
ÖSTERSUND
046-205270
ÅSARNA
SUNDSVALL
GNARP
HUDIKSVALL
BORLÄNGE
UPPSALA (BJÖRKLINGE)
STHLM (MÄRSTA)
STHLM (V. HANINGE)

KARLSTAD
FLEN

NORRKÖPING
GÖTEBORG

VARA

HORN
GOTLAND

GISLAVED
VARBERG
GETINGE
ÅSTORP
ESLÖV
STAFFANSTORP
LILLA JORDBERGA
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VÄXJÖ

LÄCKEBY

Detta är Merlo
Den italienska maskintillverkaren Merlos globala framgång med
teleskoplastare bygger på innovativt tänkande. För svenska
Merloägare betyder det att man får del av ledande teknik som
underlättar arbetet varje dag.
Som maskintillverkare är Merlo unik på många
sätt. Företaget är privatägt och satsar stora
resurser på produktutveckling. Det är ett
arbete som prisbelönats flera gånger.
Merlo var till exempel först med lågbyggd
bom för bättre sikt, runtomsvängande
maskiner, tiltbar hytt, hyttfjädring,
hydrostatisk drift (nu även MCVTronic),
hög transporthastighet, chassinivellering
och sidoförskjutning. Även lastarmsfjädring, vridbara redskapsfästen, kraftuttag
och trepunktslyft är uppskattade tillval
som blivit möjliga tack vare ledande
produktutveckling av teleskoplastarna.
Den svenska generalagenten AB Hüllert Maskin
spelar en viktig roll i den ständigt pågående
produktutvecklingen. Tack vare att Sverige
generellt sett har maskinentreprenörer som
uppskattar och använder ledande teknik,
så lyssnar Merlo på svenska önskemål.
Att AB Hüllert Maskin samarbetat med
Merlo i mer än 20 år och att Merlo är det
ledande teleskoplastarmärket i Sverige
påverkar naturligtvis också.

Merlos företagsledning sätter stort värde på
att ha AB Hüllert Maskin som svensk
partner. Den italienska företagsledningen
uppskattar trygga samarbeten och vet
att Hüllert Maskin tar hand om Merlo
i Sverige nu, nästa år och för överskådlig
framtid. Stabiliteten som erbjuds är lika
viktig för Merlo som för maskinägarna.

Merlos företagsledning var på på Sverigebesök
nyligen. Här tillsammans med AB Hüllert
Maskins ägarfamilj. Från vänster Jakob Burge,
Lina Burge, Paolo Merlo, Andrea Merlo och
Nils-Gunnar Burge.

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

