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Tryggheten att äga en Merlo ökar ytterligare

Hüllert Maskin
starkare än någonsin

Anneth
förstärker

Det är glädjande för mig att berätta att
Hüllert Maskin står starkare än någonsin.
Detta gagnar naturligtvis oss själva, men
är också till stor nytta för alla maskinentreprenörer runt hela Sverige som äger
och använder Merlos maskiner.

Nu stärker Hüllert Maskin sin
försäljningsorganisation ytterligare.
Anneth Hermansson ska stödja återförsäljarnätets arbete med försäljningen av Merlo.
Anneth Hermansson stärker Hüllerts säljorganisation.

Samtidigt som 2018 har börjat mycket bra
med stark maskinförsäljning och ett väl
fungerande rikstäckande nät av serviceverkstäder, så händer just nu mycket inom
den koncern där Hüllerts ingår.
Hüllert Maskin ägs av moderbolaget Vara
Maskinimport AB som nyligen förvärvade
Ottosson Truck AB. Ottosson har agenturen för Hyundai gaffeltruckar i Sverige.
Företaget har sitt säte utanför Sölvesborg,
samt serviceverkstäder i Norrköping och
runt om i övriga södra Sverige.
Dessutom har Vara Maskinimport startat
ett helt nytt bolag, Svenska Jekko AB, med
säte i Vara. Detta nybildade bolag har den
svenska agenturen för Jekko minikranar.
Vad innebär då detta för alla de maskinentreprenörer som äger Merlo teleskoplastare, kan man kanske undra?
Jo, den koncern som Hüllert ingår i har nu
tre starka ben att vila på, nämligen Merlo
teleskoplastare, Hyundai gaffeltruckar och
Jekko minikranar. Vart och ett av bolagen,
alltså Hüllert, Ottosson och Svenska Jekko
arbetar var för sig.
På dessa sätt är allting precis som vanligt.
Merlos ägare finner sina säljare och sin
service på samma sätt som tidigare. Användarna av Hyundai gaffeltruckar får allt de
behöver genom Ottosson Truck – och alla
som nu satsar på Jekko minikranar hittar
sitt hos Svenska Jekko.
Skillnaden, den är att moderbolaget Vara
Maskinimport står ännu starkare, vilket
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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Anneth Hermansson känner redan maskinbranschen väl. Hon kommer
från en tjänst hos Norje Smidesfabrik AB, som tillverkar och
säljer redskap och tillbehör till entreprenadmaskiner. Därmed
har hon under många år ansvarat för leveranserna av Norjes
gaffelställ, planeringsskopor och kranarmar till Merlo.
Hos Hüllert Maskin ansvarar hon nu för kontakterna mellan
Hüllerts huvudkontor och alla landets återförsäljare av Merlo.
På sikt kommer hon även att ansvara för försäljning av Merlos
maskiner till industrisektorn.

naturligtvis gör att dotterbolagen också är
starka. På längre sikt kan man dessutom
se möjligheter till att systerföretagen samarbetar och att det innebär många fördelar
att tre aktörer inom lyft- och materialhantering finns i samma koncern. Men exakt
hur samarbetsformerna kommer att se ut
framöver, det får tiden utvisa.
Man kan också se nyheterna inom koncernen
som en bekräftelse på att Hüllerts framgångar med Merlo under mer än 20 år
fortsätter när koncernen expanderar på det
här sättet. Framöver finns en stor potential
för fortsatt tillväxt, och alla tre företagens
erbjudanden till kunderna står för styrka
och trygghet!
Med detta vill jag inbjuda till ytterligare

läsning i det nya numret av Merlo News.
Detta är Merloägarnas tidning och jag
påminner gärna om att Merlo är det
marknadsledande teleskoplastarmärket
i Sverige. Jag önskar oss alla ett bra 2018!
Vi ses på mässorna!
Hüllert Maskin och Merlo finns med på
följande maskinmässor i år.
• Svenska Maskinmässan på Solvalla
31 maj - 2 juni.
• Borgeby Fältdagar 27-28 juni.
• Stora Nolia, Piteå 4 - 12 augusti.
• Load Up North, Boden Arena,
30 augusti - 1 september.
• Entreprenad Live, Göteborg
6 - 8 september.
• Elmia Lantbruk 24-26 oktober.

Nils-Gunnar Burge
VD, AB Hüllert Maskin

Ansvarig utgivare: Nils-Gunnar Burge.
Redaktionell produktion: MT Förlag AB.
Foto (där inte annat anges): Mats Thorner.
Tryck: Strokirk-Landströms Tryckeri AB, Lidköping. Upplaga: 5.000 ex.

– Vi är inte många kvinnor som jobbar på säljsidan i maskinbranschen.
För mig är det en rolig utmaning att vara en av få och jag är
väldigt glad för förtroendet, säger hon, övertygad om att hon
har ett försprång, eftersom hon redan känner branschen och
själv är känd av många branschkolleger.
Anneth Hermansson kommer att utgå från Hüllerts nyinrättade kontor hos systerföretaget Ottosson Maskin AB utanför
Sölvesborg.

Nya Treemmes koncept
– smart redskapsbärare
Merlos redskapsbärare Treemme:s senaste modell MM135MC finns nu
till försäljning i Sverige. Maskinen är en mångsidig redskapsbärare för
alla säsonger med fyra punkter för montering av redskap, samt kraftuttag fram och bak.
Treemme är konstruerad och byggd av Merlo
i Italien där man under många år sålt den
som en mycket användbar 4-säsongsmaskin. Nu har tekniken och utformningen
uppgraderats och i den nya modellserie
som nu finns även i Sverige har Treemme
utvecklats till en mycket ändamålsenlig
redskapsbärare.
Treemme har fyra fästpunkter för redskap –
bak och fram, på högersidan och framtill
mellan hytten och fronten. Hytten är
vänsterplacerad och för exempelvis
vägkantsslåtter får maskinen därmed både
bättre sikt och bättre viktfördelning än om
man använder andra lösningar.

En av Treemmes starkaste egenskaper är just
att den för många arbetsuppgifter är mer
ändamålsenlig att bära redskap, jämfört
med andra maskiner, eftersom den är
byggd för tunga redskap. Ett exempel
är viktfördelningen vid användning av
klipparm och aggregat för vägkantsslåtter,
som Treemmen klarar utan att snedbelastas. Ett annat är trepunktsfästet fram
som är byggt och dimensionerat för att
skjuta tunga redskap framför maskinen,
till exempel snöslunga.
Treemme har Merlos väl beprövade hydrostatiska och steglösa transmission med max
transporthastighet på 40 km i timmen.
Den har fyrhjulsstyrning och permanent
fyrhjulsdrift.

FAKTA TREEMME MM135MC:
Vikt: 8-9 ton
Motor: 4-cyl Deutz TD, 3,6 liter, Steg 4
Effekt: 100 kW (135 hk)
Max hastighet: 40 km/t
Transmission: Steglös MCVTronic med
EPD, Eco Power Drive
Fyrhjulsdrift: Ja
Fyrhjulsstyrning: Ja, inklusive
krabbstyrning
Lyftkraft frontlyft: 3000 kg
Kraftuttag fram: 75 kW (102 hk)
Lyftkraft trepunktslyft bak: 2500 kg
Kraftuttag bak (tillval): 70 kW (95 hk)
Pumpkapacitet: 120l/min 350bar (för
sidoklippare m.m.)
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Jacob Heyman, David Andreasson och Fredrik Strömberg
är tre av fyra maskinförare som håller Upplyft igång.
Maskinföraren Linus Skoog saknas på bilden.

”Inte större än
att vi känner
alla kunder!”
– Det är så det fungerar idag!
Dessutom har Upplyft sedan länge satsat
på en varierad maskinpark. Störst är en
Merlo Roto 60.24 och en Merlo Roto
40.30. Man har också en Merlo 38.13 och
en mindre Merlo 25.6.
Till det kommer också den senast beställda,
en Merlo 30.9.
Bland redskapen finns personkorgar,
materialkorgar, plogar, skopor, gipsok,
svängbara gafflar, kranarmar och vinschar.
– Målet är att alltid hålla maskinparken
modern och fräsch och att våra maskiner
kan leva upp till de strängaste miljökraven
även i centrala Göteborg.
Läget är också viktigt. Nu finns Upplyft
med maskiner och lokaler i Västra Frölunda
med många byggarbetsplatser inom rimligt
avstånd. Just byggbranschen är Upplyfts
främsta kundgrupp och uppdragen man
får handlar om allt från enstaka timmar,
till längre åtaganden.
– Nyligen fick vi till exempel en långtidsuthyrning för vår lilla Merlo 25.6,
berättar de.

Fem maskiner med bredd

ger Upplyft rätt strategi
Fem Merlo teleskoplastare i olika storlekar, fyra
maskinförare och en strategi som bygger på närhet till
kunderna: Det är strategin för Upplyft AB i Göteborg,
som också satsar på förarutbildningar.

4

– Företaget har precis gått igenom ett generationsskifte. Min far, Mojje Andreasson,
har gått i pension och nu är det jag och
personalen som driver verksamheten
vidare, berättar nuvarande ägaren David
Andreasson.

Han har tagit över och driver företaget
tillsammans med tre maskinförare och
fem maskiner. Siktet är inställt på att
fortsätta i samma skala som hittills och att
vårda den styrka det innebär att inte vara
större än att man står nära kunderna, men
samtidigt kan erbjuda en maskinpark som
möter både stora och små behov.
– Vi tror starkt på konceptet med närhet. Det
finns många fördelar med att den som
svarar i telefon vid en förfrågan också
känner till kunden, kundens behov och
kanske till och med var alla grejer finns
på en specifik byggarbetsplats, säger David
och Jacob.

Men servicen med maskinuthyrning har
också utvidgats något. Oftast handlar
uppdragen om att kunderna hyr in maskin
plus förare. Men emellanåt vill kunderna
hyra enbart maskinen och köra själva. Då
kommer Upplyfts roll som TYA-utbildare
in i bilden. Jacob är TYA-instruktör och
kan utbilda maskinförare. Det kan även
ske i samarbete med Hüllert Maskin vid
övningsfältet i Vara.
– Allt det här – de fräscha och moderna
maskinerna, våra maskinförare som är
kända av våra kunder, möjligheten till
utbildning och närheten till dem som
anlitar oss är ett bra utgångsläge för framtiden. Strategin är att vårda allt detta och
samtidigt växa kontrollerat och bibehålla
vår kvalité för framtiden, säger David.

David Andreasson driver företaget vidare.

FAKTA UPPLYFT
TELESKOPTRUCKAR AB:
Företaget startades ursprungligen av
Moje Andreasson och har haft Merlo
teleskoplastare i maskinparken sedan
1990-talet. Tidigare var Upplyft anslutet
till Haga-Mölndals Lastbilscentral, men
står numera på egna ben. Företaget
ägs av David Andreasson som nyligen
tog över efter föräldrarna Moje och Eva
Andreasson.

FAKTA UPPLYFTS
MASKINPARK:
Av Upplyfts teleskoplastare är
Rotomodellerna störst. Företagets
minsta maskin, en Merlo P25.6, har
i Merlos modellprogram ersatts av
efterföljaren Merlo 27.6, se spec här
nedan.
Även specifikationerna för Upplyft
senaste investering, en Merlo 30.9
finns här nedan.

MERLO 27.6:
Maskinvikt med gafflar: 4900 kg
Lyftkapacitet: 2700 kg
Lyfthöjd: 6,1 meter
Motor: 75 hk (55 kW)
Bomdämpning (tillval)

MERLO 30.9:
Maskinvikt med gafflar: 6700 kg
Lyftkapacitet: 3000 kg
Lyfthöjd: 8,6 meter
Motor: 115 hk (85 kW)
Bomdämpning (tillval)
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Merlo en affärsidé

som hållit i 23 år – hittills
När Alingsås Trucktjänst satsade på teleskoplastare 1995 var maskinens
mångsidiga förmågor själva affärsidén. Konceptet håller fortfarande.
Företagets nya ägare kör vidare, nu med fyra Merlo i maskinparken.

Det är snart 23 år sedan Alingsås Trucktjänst skaffade den första
teleskoplastaren från Merlo. Dåvarande ägaren Bengt Karlsson
(bilden till vänster) såg maskinens möjligheter, vågade satsa och
allt blev en framgång.
Bengt är fortfarande med i verksamheten. Men eftersom han
snart blir pensionär har han sålt företaget till Mattias Löfman,
som fortsätter med den framgångsrika strategin.

Då lossar Alingsås Trucktjänst byggmaterial från lastbilar och
lyfter sedan in materialet i huskropparna – ett återkommande
uppdrag som innebär en just-in-time-hantering av materialflödet.
Materialet kommer på plats i rätt tid utan att utsättas för väder
och vind. Under arbetet står en Merlo Roto uppställd för lyften
in i huskroppen, medan en Merlo 38.10 lossar materialet och
kör fram det till Roto-maskinen.

– Jag körde främst grävmaskin tidigare, men hade även skaffat en
begagnad Merlo. Så när jag fick möjligheten att överta Alingsås
Trucktjänst kändes det som rätt väg att gå, berättar Mattias.
Nu äger han företaget och dess fem maskiner, varav fyra är Merlo
i olika storlekar.
– Jag förvaltar verksamheten vidare genom att erbjuda teleskoplastare för alla slags uppgifter som uppstår i en stad som Alingsås.
– Det känns väldigt bra för mig att Bengt fortfarande är med
i verksamheten, samtidigt som han har fått möjligheten att få
vara lite ledig.

Med fyra Merlo kan Mattias alltid erbjuda rätt storlek och kapacitet
på maskinresurserna. Två äldre Merlo med 13 meters räckvidd,
en ny med tio meters räckvidd och lyftkapacitet på 3800 kilo
kombineras med en runtomsvängande och kraftfull Merlo
Roto 40.30. Den har en lyftkapacitet på fyra ton och lyfthöjd
på 30 meter.
– Tillsammans med redskap som kranarmar, vajerspel, klämaggregat, gafflar, skopor, svängbara personkorgar och annat
kan vi göra det mesta som efterfrågas. Med Merlo är ingenting
omöjligt, tycker Mattias Löfman.

– I Alingsås är korta uppdrag väldigt väl inarbetade. Kunderna ringer
när de behöver hjälp med lastning, lossning, lyfthjälp på byggen,
snöröjning och annat, och betalar för varje uppdrag. Här blir
det inte särskilt många långdragna
körningar, berättar han.
Men samma arbetsplats kan
komma ifråga regelbundet. Så
är det till exempel i närheten
av Alströmerskolan. Där bygger
Skanska sjuvåningshus och har
en inarbetad rutin med inlastning
av byggmaterial en gång i veckan.
Mattias Löfman.
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Men allt fungerar som det ska när han just nu kör som
underentreprenör till Peab vid byggnationen av Ängelholms
sjukhusbygge Hälsostaden.
– Det jag väntar på är att de nya modellerna av Roto-maskinerna i den
här storleksklassen ska komma från fabriken i Italien, säger han.
Glädjande nog lyder förhandsbeskeden från Merlo, att han blir
bönhörd senare i vår, eller till sommaren.
För Lars-Eriks verksamhet passar en mindre Roto-maskin. Den
han har lyfter 3 800 kilo och har en lyfthöjd på 14 meter.
– Det är lagom och maskinen är inte större än att den faktiskt tog
sig in i byggnaderna här under byggtiden. Med några centimeters
marginal kunde jag köra in byggmaterialet under tak. Jag tycker
min strategi att välja denna storlek fungerar bra, säger han.
Ett skäl är att han kombinerar lyftarbeten då maskinen periodvis
står uppställd och fungerar som lyftkran med kranarm och vinsch,
med service- och logistikarbeten då han distribuerar byggmaterial
inne på byggplatsen.
– Denna storlek gör att maskinen fungerar väldigt bra i alla dessa
situationer, tycker han.
Senare i år går det mångåriga projektet med Hälsostaden mot sitt
slut. Lars-Erik har funnits på området i omkring fyra år. Ännu
en etapp kan komma, men besluten för det finns inte än så länge.
– Jag har varit på det här byggprojektet väldigt länge och efter
detta kommer något annat istället.
Inte nog med det, i vår tar han återigen itu med sin potatisodling
på Bjärehalvön. Lars-Erik är en av de potatisodlare som förser
Sverige med den allra tidigaste färskpotatisen och i regel så sätter
man potatisen i jorden redan i slutet av mars och delar av odlingen
täcks med väv.
– Från början var nog tanken att teleskoplastaren skulle vara
komplement till jordbruket. Men det har blivit tvärtom och det
är jag glad för. Teleskoplastarna har under alla de här åren försett
mig med de funktioner och möjligheter som gjort att jag kunde
bli maskinentreprenör.

Lars-Erik har haft teleskoplastare i 30 år. Nu vill han byta till senaste
modell, ett investeringsbeslut kan komma senare i år.

”Maskinen
fungerar bra i
alla situationer”
FAKTA MERLO ROTO:

30 år med teleskoplastare

Lars-Erik köper snart nytt igen
Lars-Erik Gustafsson från Förslöv utanför Ängelholm är
en riktig teleskoplastarveteran. Det är snart 30 år sedan
han skaffade sin första och den nuvarande Merlon har
han haft i tio år.
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– Nu vill jag snart byta till en ny, igen. Det blir i så fall min fjärde på
de här åren, säger Lars-Erik, som alltså använder och sköter sina
maskiner väl innan han byter.
Den nuvarande Merlon är en runtomsvängande Merlo 38.14
från 2008. Den har gått 13.000 timmar, är något skavd och har
precis den patina man kan förvänta sig av en maskin som gått i
byggsvängen under tio år.

Den Merlo Roto 38.14 som Lars-Erik
Gustafsson haft i drift så länge är
en av de mindre Roto-modellerna.
Idag har den gått ur produktion, men
ersätts under 2018 av uppgraderade
modeller i motsvarande storlek,
nämligen Merlo Roto 40.16S och Merlo
Roto 40.18S. Dessa har då något ökad
lyftkraft och ökad lyfthöjd jämfört med
äldre modeller, men kommer att ha
ungefär samma maskinformat. De nya
modellerna är uppgraderade med ny
hytt, ny instrumentering och lever också
upp till de senaste miljökraven enligt
Steg IV Final. För mer information om
alla nyheter, kontakta Hüllert Maskins
säljare.
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Från 0 till 100
för Multibygg AB
Att erbjuda byggmarknaden
totalåtaganden är en av de
faktorer som bidragit till
framgången för Multibygg AB
i Kalmar. Företaget startade 2004
med åtta anställda. Nu har
Multibygg 100 anställda
och har därmed växt till ett
av de största byggföretagen
i Kalmar.

Vid gjutning används Merlo,
som levererar betongen till
formarna.

Det finns flera framgångsfaktorer för
Multibyggs fantastiska utveckling. En
är naturligtvis drivet hos ägaren Magnus
Petersson. Ytterligare en är hur maskinparken anpassats efter behovet och viljan
att erbjuda totalåtaganden, vilket ger den
stora fördelen att kunden bara behöver
vända sig till en enda part.
– Vi har en maskinpark som gör oss nästan
självförsörjande med maskinresurser för
det vi arbetar med, förklarar Magnus
Petersson.
Ursprungligen byggde Multibygg mest åt
privatpersoner. Men numera är kundkretsen bred med beställare som fastighetsägare, industrier, ett antal fasta kunder och
fortfarande en och annan privatperson.
Tanken med totalåtagande kräver bredd
på maskinparken. Multibygg har två
hjulgrävare, en hjullastare, en traktor,
två tornkranar, en mobilkran – och fyra
Merlo teleskoplastare.
– Eftersom vi erbjuder oss att utföra
såväl mark- som grundjobb, samt själva
byggandet så behöver vi en maskinpark
som täcker upp för det. Jag skulle säga
att vår maskinpark är idealisk för oss med
den utformning den har nu, säger Magnus
Petersson.

Merlo teleskoplastare och lyftkranarna dominerar alltså maskinparken. Multibygg har
tre Merlo ROTO, en 60.24, en 40.26 och
en 40.30. Därtill finns en stel Merlo 38.10.
Det ger Multibygg den effektivitet som
behövs. Teleskoplastarna och kranarna
svarar för hela materialflödet på byggarbetsplatserna och dessutom utvecklas
arbetsmetoderna kontinuerligt.
Ett exempel på det är att teleskoplastarna
tar hand om gjutningsjobben ända upp till
tredje våningen. Är byggena inte högre, så
räcker teleskoplastarna för att sköta hela
materialflödet och lyften av betong för
gjutningarna.
– De når så långt och vi har sett att
teleskoplastarna är effektiva för detta, vi
klarar oss inte utan dem. Därmed minskar
behovet av fasta tornkranar eller mobilkranar. Det är bra, säger han.
På ett av de senaste byggena i Köpingsvik
på Öland fungerade det just så nu i våras.
Maskinföraren Fredrik Egonsson var på
plats med Multibyggs 40.30 och maskinen
fungerade både som materialförsörjare
och för att lyfta betong på plats för
gjutningarna.

Byggnadssnickaren Magnus Petersson
startade Multibygg AB 2004. Idag har
han 100 anställda.

”Vi klarar oss
inte utan dem!”

Ibland räcker den dock inte till. Större markjobb
kräver till exempel större grävare än de egna
maskinerna. Men då hyr man in det som
behövs och totalåtagandet är fortfarande
ett faktum.
En annan princip är att maskinförarna kör
och sköter sina egna maskiner i möjligaste
mån. Det fungerar bäst, innebär välskötta
maskiner och trivsel hos maskinförarna.
Fredrik Egonsson förbereder en gjutning.
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Vätterbygdens särprägel

ger företaget styrka
Om man ber Tomas Molin peka ut styrkorna hos sitt företag, så nämner han personalen, de välskötta
maskinerna och ett målmedvetet tänkande kring företagets identitet.
Tomas Molin driver Vätterbygdens Kran AB
tillsammans med sin bror Krister Molin.
Ett familjeföretag som startades på 1970talet av deras far Sigge Molin, som ännu
idag engagerar sig i driften.
– Vi är 17 anställda och maskinparken
består av tio mobilkranar och fyra Merlo
teleskoplastare, berättar Tomas. Verksamhetsområdet är huvudsakligen Jönköping
med omgivande städer.

Ursprungligen har man arbetat med bara
mobilkranar. Men för 3-4 år sedan togs
beslutet att utöka med teleskoplastare och
idag är fyra Merlo i drift.
– Tidigare fanns ibland en skepsis mot
teleskoplastare. Det har vänt, våra fyra
Merlo har jobb hela tiden.
Uthyrningen sker alltid med förare. Det
gör att alla maskiner – mobilkranar och
teleskoplastare – normalt sett är knutna

”Jobb hela tiden”
till sina ordinarie maskinförare. Vinsten
med det är välskötta maskiner med vana
maskinförare och därmed kvalitet på det
utförda arbetet.
– Vi har namn om oss att hålla ordning
och reda och komma med bra maskiner
som är rena och snygga, säger Tomas.

Tomas Molin driver Vätterbygdens Kran AB tillsammans med sin bror. Mobilkranar och teleskoplastare finns i maskinparken.
Fredrik Molin till vänster är ansvarig för teleskoplastarna. Gustav Månberg kör en av ROTOmaskinerna. Alla Vätterbygdens teleskoplastare är gullackerade.

Detta goda rykte är en viktig del i den särsprägel
man vill att Vätterbygdens Kran AB ska ha.
– Dessutom har vi bestämt att alla
maskiner ska lackeras i vår profilfärg,
som är gult. Så våra Merlo, liksom våra
mobilkranar är gula och klarlackade.
Eftersom maskinerna sköts bra och
är rena ser de alltid nya ut, vilket förstärker
det faktum att vi tillhandahåller bra
maskiner med duktig personal, förklarar
han.
– Mest stolt är jag för den personal vi har.
Det är bra gubbar som jag trivs med och
allt fungerar jättebra.

Av de fyra Merlomaskinerna är tre ROTO.
En 40.30 MCSS och två stycken 40.26
MCSS. Den fjärde Merlon är en stel 40.17.
Men senaste investeringen är en mobil
tornkran från Liebherr med 60 meters
lyfthöjd, en MK 88, som därmed blir
den första mobila tornkranen i företagets
maskinpark.
– Kombinationen med mobilkranar
och teleskoplastare är rätt. Antingen är
teleskoplastarna i arbete på egen hand,
eller så fungerar de som servicemaskiner
på de platser där de stora mobilkranarna
arbetar.

FAKTA VÄTTERBYGDENS
KRAN AB
Vätterbygdens kran AB har över 40
års erfarenhet av mobilkranstjänster.
Uppdragen spänner från montering av
byggmoduler, flytt av hus, montering
av broar, komplicerade industrimontage
till lyft av taktegel, nedtagning av svåra
träd och lyftservice till företag och
kommuner.
Företaget har tio moderna mobilkranar
och fyra teleskoplastare. Depåer finns i
Jönköping och Eksjö. Kranar och maskiner
är utrustade med senaste teknik och
radiostyrning. Personalen har mångårig
erfarenhet och går kontinuerligt de
utbildningar som krävs.

Detta är ROTO
Merlo har ett mycket brett modellprogram. Av alla modeller är ROTO-maskinerna störst. Merlo ROTO-maskinerna
har maskinens överdel på svängkrans, så att maskinen är runtomsvängande. ROTO passar för både mobilt och
stationärt arbete, vilket gör maskinen mycket flexibel. Beroende på modell har ROTO en lyfthöjd på mellan 10
och 30 meter och lyftkapacitet upp till 5 ton. Alla ROTO har en transporthastighet på 40 km/timmen. Flera
ROTO-modeller kan beställas med kombinerad diesel- och eldrift.
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Tips på redskap som skapar effektiva Merlo:

Framgång för Merlo 27.6
Den uppgraderade Merlo 27.6 – Allfixaren – blev som väntat en stor
framgång. Sedan lanseringen hösten 2016 är efterfrågan på den lilla
Merlon stark och maskiner levereras kontinuerligt från Italien till
Sverige där de svenskanpassas av Hüllert Maskin.

För utemiljöer och väg:
Diagonalplogar
Vikplogar
Sandspridare
Sopmaskiner
För bygg, anläggning och återvinning:
Material- och planeringsskopor
Materialslodor
Kranarmar i olika utföranden
Chippers och tömmare för återvinning
Hjälpmedel för lyft av glas
Gipsvaggor
Hjälpmedel för övrig materialhantering
För entreprenad och jordbruk:
Hitchkrokar
Pallgafflar
Planerskopor
Spannmålsskopor
Schaktskopor
Säcklyftar
Stengrepar
Rangerkrokar
Övrigt:
Lastväxlarvagnar
Ledlampor
Dieselvärmare
Back- och flyttbara kameror för placering på t ex bommen

Merlo P27.6 är en uppgradering av den tidigare minsta Merlo-modellen. Maskinen väger strax under fem ton och är bara två 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 kompakta modellserie. Den
har allt man kan önska av en kompakt maskin som behöver ta sig
fram där det kan vara trångt men som ändå har stor kapacitet.

Modellnamnet avslöjar styrka och höjd
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.
Ett exempel: Nya Merlo 27.6 har en lyftkapacitet på 2700 kilo och 6
meters lyfthöjd, därav modellbeteckningen 27.6. Enkelt och informativt!

FAKTA MERLO 27.6:
Fullständigt modellnamn:
Merlo P27.6 Plus
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: 94 l/min vid 210 bar
Marschhastighet: 40 km/t (25 km/t med
50 hk-motor)
Bomdämpning BSS hydro-pneumatic

Den gångna snörika vintern har 27.6:an fått bekänna färg i snöröjningen
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Merlo i Sverige:
Försäljning 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: 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
ÅSARP
– Gunnars Maskiner, 0515-831 00
SKÖVDE
– Gunnars Maskiner, 0500-42 41 60
TÖREBODA
– Gunnars Maskiner, 0506-474 74
VARA
– Gunnars Maskiner, 0512-241 00
LIDKÖPING
– Gunnars Maskiner, 070-320 95 10
KUNGÄLV
– Gunnars Maskiner, 0303-22 10 10
REFTELE
– Kent Wilbertsson, 0723-08 42 22
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
VARBERG
– JS Rikt & Motor, 0340-13316
GETINGE
– Gunnar Nilsson Maskin, 035-180110
ÅSTORP
– Gunnar Nilsson Maskin, 042-50990
ESLÖV
– Gunnar Nilsson Maskin,
0413-574400
SÖLVESBORG
– AB Hüllert Maskin, Anneth
Hermansson, 070-193 73 03
GÄLLIVARE
KRISTIANSTAD
– OP Maskiner i Kristianstad,
044-207600
LULEÅ
TOMELILLA
– OP Maskiner i Syd,
0417-78330
SKELLEFTEÅ
LILLA JORDBERGA
– OP Maskiner i
UMEÅ
Syd, 0410-724420
ÖRNSKÖLDSVIK
STAFFANSTORP
ÖSTERSUND
– Maskingruppen,
ÅSARNA
046-205270
SUNDSVALL
GNARP

HUDIKSVALL
BORLÄNGE
UPPSALA (BJÖRKLINGE)
STHLM (MÄRSTA)
STHLM (V. HANINGE)

KARLSTAD
TÖREBODA
LIDKÖPING
KUNGÄLV VARA
GÖTEBORG
VARBERG
GETINGE
ÅSTORP
ESLÖV
STAFFANSTORP
LILLA JORDBERGA
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FLEN

NORRKÖPING
SKÖVDE
HORN
ÅSARP
GOTLAND
REFTELE
VÄXJÖ

LÄCKEBY

SÖLVESBORG
KRISTIANSTAD
TOMELILLA

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

På bilden personal, familjer och ett av barnen
som gläds åt att CBR-centret utvecklas.
Hüllerts julgåva användes för att bygga ut centret med
byggnaden på bilden, som används som samlingsplats
och för undervisning av föräldrar och barn. Amila
Lakmal från Childfund håller skylten.

Julgåva som gör nytta
Till sist i detta nummer av Merlo News, några bilder från Sri Lankas
landsbygd. Där har ett rehabcenter för handikappade barn stöttats av
Hüllert Maskin.
Varje år delar Hüllert Maskin ut en julklapp,
en donation i pengar, till något välgörande
ändamål. Det har blivit en tradition och
en av de mest avlägsna gåvorna har gått till
verksamheten i Sri Lanka. Det gäller ett
”CBR-centre”, det vill säga ett Community
Based Rehabilitation Centre som är beläget
utanför Andigama i Puttalam-distriktet i
norra Sri Lankas inland.
Verksamheten sköts av den lokal organisationen VOICE samt av den internationella
barnhjälpsorganisationen ChildFund.

I samband med att Hüllert Maskin skickade
ut julhälsningarna till alla kunder strax
före jul 2015, så skänktes det årets julgåva
till CBR-centret i Sri Lanka.
I mars 2018 besökte Merlo News redaktör
Mats Thorner – som själv stöttat centret
under många år – platsen ännu en gång
och tog bilderna.

Till just detta centret får ungefär 120 barn
med handikapp och funktionshinder
komma för behandling och träning och
deras föräldrar får samtidigt utbildning.
Syftet är att förbättra barnens livskvalitet
och ge dem bättre möjligheter att utvecklas
på ett bra sätt.

2016 skänktes julgåvan till Operation Smile.
www.operationsmile

AB Hüllert Maskin
Box 173, 534 23 Vara

FAKTA HÜLLERT MASKINS JULGÅVOR:
2017 skänktes julgåvan till Barnhjälpsorganisationen
Majblomman. www.majblomman.se

2015 skänktes julgåvan till CBR-centret i Sri Lanka.
www.childfund.org
(sök på begreppet CBR Centre Sri Lanka)
2014 skänktes julgåvan till insamlingsstiftelsen
Lena-Marias vänner. www.lenamaria.com
(klicka på menyn ”Stiftelsen”)

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

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

