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K-E och Lefa i Gällivare
kör Merlo i gruvorna
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Magnus Lyft & Plåt ger
kvalitet med Merlo
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Patrik kör Merlo från
Borås Maskintjänst
Sidorna 4-5
Andreas skriver om utveckling, sid 2 • Merlo på 6 mässor 2019, sid 2 • Jimmy får uppgifterna ingen annan klarar, sid 10-11
Kyckling med Sterlings och Merlo, sid 12-13 • Nya Multifarmer, sid 14-15 • Gustaf och Peter säljer Merlo, sista sidan

Vi blir fler som
hjälper dig välja Merlo

Magnus MW Lyft & Plåt AB

pålitlig entreprenör

Vi blir allt fler medarbetare, som
arbetar med att sälja Merlo till svenska
maskinentreprenörer.
För ett tag sedan anställde vi säljaren
Gustaf Ehn som arbetar i Stockholmsområdet. Vid årsskiftet anställde vi säljaren
Peter Sjöström med placering i Umeå.
Och nu i skrivande stund söker vi ännu en
säljare, som ska stärka säljorganisationen
vid vår anläggning i Vara.

Andreas Tagesson.

servicenät får dessutom ständig bekräftelse av det faktum att Merlo är det
största teleskoplastarmärket i vårt land.
Nu blickar vi framåt. Med de förstärkningar av vår organisation som sker
och med den kontinuerligt pågående
utvecklingen, så andas vi optimism för
framtiden. Det gör också våra kunder
och flera av de reportage som finns med
i detta nummer av Merlo News andas
sådan framtidsoptimism.

MASKINMÄSSOR MED MERLO 2019:
MaskinExpo, 23-25 maj
Borgeby Fältdagar, 26-27 juni
Brunnby Lantbrukardagar 3-4 juli
Load up North, 29-31 augusti
Entreprenad Live, Knutstorp 12-14 september
Elmia Park, 24-26 september

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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Läs om Magnus Westman och hans
maskinval här till höger (sidan 3). Läs
också om Borås Maskinhjälp som satsade
på en Merlo 38.10 till uthyrning (sidan
4-5). Om Merlo i gruvbranschen berättar
K-E Karlsson Åker AB och Lefa Last AB
på sidorna 6-9. Och på sidorna 10-11 är
det Jimmy Vesterberg som berättar om
valet av Merlo Roto 40.30.
Glöm nu inte alla mässor under 2019 där
man kan se Merlos hetaste modeller! Se
listan här intill.
Jag önskar er alla trevlig läsning i detta
nummer av Merlo News.

Andreas Tagesson
Operativ chef, AB Hüllert Maskin

Ansvarig utgivare: Nils-Gunnar Burge.
Redaktionell produktion: Mats Thorner, MT Förlag AB.
Foto: Se respektive bild.
Tryck: Strokirk-Landströms Tryckeri AB, Lidköping. Upplaga: 7.000 ex.

Magnus driver sitt företag från Västberga söder
om centrala Stockholm. Det är en perfekt position
varifrån han och hans personal snabbt kan komma
på plats när kunderna behöver maskiner med
lång räckvidd och kapacitet att hantera lastning,
lossning och all slags materiallogistik på exempelvis
byggarbetsplatser.
– Vi kör på inringning med i stort sett alla tänkbara
lyft, samt också all slags lossning och lastning,
berättar Magnus.
De senaste åren har efterfrågan varit stor och
det har också kommit in en del oseriösa aktörer i
lyft- och teleskoplastarbranschen.
Styrkan för Magnus Westman och hans anställda är
företagets goda renommé som förknippar kvalitet
och pålitlighet med deras personal och maskiner.
– Vi har hållit på så länge att vi är etablerade
och har lång erfarenhet av vad vi håller på med,
konstaterar han.
I maskinparken finns fyra Merlo, varav tre stycken
Merlo 40.17 som lyfter fyra ton och har en lyfthöjd
på 17 meter. Man har också en liten Merlo 25.6
vars främsta styrka är det lilla formatet som gör det
möjligt att jobba där det är trångt eller begränsad
höjd. Den maskinen tar sig till exempel enkelt in
i parkeringshus och liknande miljöer.
– Jag är nöjd med våra Merlo och med redskapen
vi satsat på. Vi har kranarmar, personkorg, olika
slags gafflar och en av maskinerna kan manövreras
med fjärrstyrning.
Magnus Westman sköter också om sina maskiner
för att de alltid ska vara i perfekt skick.
– På de äldre maskinerna gör jag all service själv.
Det blir så efter alla år att man lär känna sina
maskiner och kan ta hand om en del av all service
på egen hand.

Foto: Mats Thorner

Sammantaget innebär allt det som pågår
att AB Hüllert Maskin befinner sig i
en kontinuerlig utveckling. Vi kan se
tillbaka på ett par decennium av stark
expansion för vårt företag och för Merlos
representation i Sverige.
Att vi förser Sverige med teleskoplastare
av hög kvalitet och med ett rikstäckande

Foto: Jonny Eklund

När det gäller Norrland, så innebär
en omorganisation att vi öppnar eget
säljkontor i Umeå. I samma stad finns
vår trogne servicegivare Kent Nilsson Bil
& Maskin AB, i Luleå finns Br Jönssons
Maskinservice och i Piteå finns Piteå
Maskinmek AB. Dessutom kommer vår
tidigare samarbetspartner Norrmaskiner
att serva Merlo ännu en tid. (Se alla
servicegivare i listan och på kartan på
sista sidan).

Med fyra teleskoplastare, två anställda och tio
års erfarenhet är Magnus Westman precis den
teleskoplastarentreprenör som kunderna vet att
de kan lita på.

Magnus Westman har fyra Merlo i drift och lång
erfarenhet av att jobba med teleskoplastare.

– När vi behöver hjälp så är det Truck & Hydraulservice i Haninge som kommer. Det fungerar
fantastiskt bra och att service fungerar så bra är
oerhört viktigt för oss maskinentreprenörer, säger
Magnus Westman.
Scanna QR-koden
för mer fakta!
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Prefabricerade byggelement lyftes på plats med Merlon.

Borås Maskinhjälp:
Maskinen som är en Merlo 38.10 gick från start på en
byggarbetsplats i Kråkhult i Dalsjöfors utanför Borås. Där
byggs 50 hyreslägenheter och 13 radhus i ett projekt som
ska ge nya bostäder på orten. Byggentreprenaden innehas
av Olofsson Bygg AB.

Foto: Mats Thorner

När Borås Maskinhjälp AB investerade i
företagets första teleskoplastare blev det
långtidsuthyrning från första dagen.

Foto: Mats Thorner

Första Merlon uthyrd direkt
Riktigt rolig maskin att köra, tycker Patrik Dahlgren.

– Maskinen används för materialhantering och lyft. Bland annat
lyfter vi prefabricerade väggelement på plats i huskropparna,
berättade Patrik Dahlgren som fått ansvaret att köra Merlon,
när Merlo News besökte Dalsjöfors i höstas.
Maskinen ägs alltså av Borås Maskinhjälp, som är ett gammalt
anrikt företag som startade redan 1947. Företaget är en stor
lokal aktör på hyresmarknaden i Borås med omnejd. Man hyr
ut allt från grävmaskiner och lastmaskiner till handverktyg
till bygg- och anläggningsbranscherna. Depåer finns i Borås
och Kinna.
En ledstjärna för företaget är att satsa på maskiner av etablerade
och kända märken som lever upp till godkända kvalitets-,
miljö- och säkerhetsnormer. Målet är också att förse marknaden
med bra tillbehör och redskap till maskinerna.
När företaget nu satsat på den första teleskoplastaren någonsin
föll valet därför på Merlo. Det blev en 38.10 och utrustningen
omfattar det bästa av allt. Det innebär att maskinen har
sidoförskjutning, nivellering, bomdämpning och hyttfjädring.

Foto: Mats Thorner
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Merlo 38.10 är en storsäljare i Sverige. Modellen är mycket
mångsidig precis som alla andra teleskoplastare. Storleksmässigt
befinner den sig i en klass som innebär att den har kompakta
yttermått och smidigt format, men ändå god kapacitet.
Kombinationen av fördelaktiga egenskaper gör den till en
storsäljare.
38.10 har inga stödben men når ändå 10 meter upp och är
tack vare sin låga tyngdpunkt och sin utformning stabil och
lätt att köra.
Merlo har för övrigt många modeller som är CE-godkända
för att användas med personkorg, utan att maskinen behöver
vara utrustad med stödben.

Foto: Mats Thorner

Under långtidsuthyrningen i Dalsjöfors är det maskinföraren Patrik Dahlgren som tar hand om den splitternya
maskinresursen.
– Jag har maskinvana sedan tidigare och fick förtroendet
att köra den nya maskinen från första dagen. Det är riktigt
roligt, tycker han.

FAKTA MERLO 38.10:
Allroundmaskin för industri, bygg
och lantbruk.
Maskinvikt: 8350 kg (CS-modellen)
Max lyftkapacitet: 3800 kg
Max lyfthöjd: 9,6 meter

Scanna QR-koden
för mer fakta!
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För mer info om maskinerna, scanna
QR-koderna:

Merlo 40.17
		

Merlo Roto
45.21MCSS

Foto: Jonas Westling

Med Merlo i gruvbranschen:
Lefa Last och K-E Karlsson
De är pionjärer med teleskoplastare i gruvbranschen, Lefa Last AB
och K-E Karlssons Åkeri AB i Gällivare. Efter många års erfarenhet
konstaterar båda att det går riktigt bra!

Conny Byström, Karl-Erik Karlsson och Janne Karlsson.

Låt oss först berätta om K-E Karlssons
Åkeri AB.
Företaget investerade i sin första teleskoplastare för ungefär tio år sedan.
Därefter har det blivit fler och just nu
finns tre Merlo i maskinparken.
– Vi arbetar i Malmbergsgruvan för
LKAB och följer oftast med byggnadssnickarna som bygger och underhåller
anläggningarna för bland annat vatten
och el. Vi bygger väggar och ventilationsschakt och sköter om pumpar och annat
som har med driften och underhållet av
gruvan att göra, berättar Janne Karlsson.
En stor del av arbetet pågår i tvåskift
och de tre maskinerna används som
servicemaskiner. Samtliga är utrustade
med personkorgar och eftersom arbetet
går i skift så krävs fem förare.

– De här maskinerna fungerar mycket
bra, och när det är dags för service så
finns det en auktoriserad verkstad, PA
Hydraul AB, här i Gällivare som tar hand
om service och eventuella reparationer.
Gruvmiljön ställer särskilda krav på
utrustning och säkerhet och företaget
lever upp till alla bestämmelser.
Senaste investeringen har dessutom tagits
emot väldigt positivt, en Merlo Roto
45.21MCSS DuoPower. Den kan köras
med antingen diesel- eller eldrift. Vid
allt stationärt arbete går det att använda
enbart el. Det är bara vid förflyttning
som dieselmotorn är enda alternativet.
– Vi såg att Merlo kom med det här
eldriftsalternativet och satsade på det
utan att egentligen ha varit ombedda
att göra det, berättar Janne Karlsson.
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Foto: Jonas Westling

Foto: Jonas Westling

DuoPower-maskinen
som fick sådant positivt
mottagande.
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Lefa Last

– Nu ser vi resultatet. När vi hade kört med den ett tag, så är
det den enda maskin som personalen vill arbeta i närheten av.
De övriga Merlomaskiner som ägs av K-E Karlssons är en
2016 års Merlo 38.10, samt ytterligare en Roto, nämligen en
Merlo Roto 40.26MCSS.

– Modellen är så flexibel. Den är mindre än exempelvis
Rotomaskinerna och det innebär att det är enkelt att komma
in och köra där det är trångt eller låg höjd. Ändå har den bra
lyfthöjd med sina 17 meter.
– En otroligt uppskattad servicemaskin.

Även Lefa Last AB som ägs och drivs av Anders Larsson
har lång erfarenhet av teleskoplastare inom gruvnäringen.
Anders företag är anslutet till BDX och arbetar uteslutande
i Bolidens stora dagbrottsgruva Aitik.
– Jag har hållit på här i Aitik i närmare 40 år. Sedan 2008
har jag haft Merlo. Min erfarenhet är att Merlo är en mycket
gemytligare maskin än vad konkurrenterna erbjuder. Den
är konstruktionsmässigt bättre byggd, den har bättre sikt,
bättre hytt och är på det hela taget trevligare att köra, säger
Anders Larsson.

Till sist något om Janne Karlssons far, Karl-Erik, som startade
företaget en gång och som vid 80 års ålder fortfarande är
aktiv i företaget.
– Farsan är fortfarande med och kör våra maskiner. Han
torde vara en av de äldsta maskinförarna i hela landet, säger
Janne Karlsson.

Foto: Jonas Westling

I höstas hade Lefa och Anders Larsson en anställd och två
maskiner. En hjullastare och en Merlo som används framförallt
inne i och runt anrikningsverket.
Merlon är en 40.17 Plus från 2017. Den används med utrustning
som skopa och gafflar, kranarm, personkorg, vinscharmar
och lyftarmar.
Maskinen används för allt från olika speciallyft inne i och
runt anrikningsverket, till att med pallgafflar lossa eller lasta
bilar, eller flytta material med skopa.

Foto: Jonas Westling

Foto: Jonas Westling

Anders Larsson.

Merlo 40.17 är smidig i formatet för att ta sig
in i byggnader och gruvgångar.

Jobb med ”allt möjligt” i
Aitik. Här besiktning av
lyftdon.
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Foto: Jonas Westling

Foto: Jonas Westling

Foto: Jonas Westling

Merlo 40.17 med kranarm ger
fantastiskt bra lyfthöjd och
räckvidd.
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Jimmy och 40.30 löser
de krångligaste jobben
När det är trångt, krångligt och andra säger att
det är omöjligt…
Då får Jimmy Vesterberg ta hand om uppgiften.
Hans verktyg är en Roto från Merlo och Hüllert,
som lyfter 4 ton och har lyfthöjd på 30 meter.
Jimmy Vesterberg, teleskoplastarförare med blick för
”omöjliga” uppdrag.

– Jag är nöjd att vi bytte till Merlo. Det är en smidig maskin
med bra sikt och med oändliga användningsmöjligheter,
säger Jimmy.

– De flesta jobb jag kallas till handlar om materialhantering
på byggarbetsplatser. Det blir mycket takjobb. Men jag är
också med vid fällning av besvärliga träd, berättar han.
Och så är det alla de där tillfällena då det handlar om besvärliga
och omöjliga lyft av de mest oväntade saker.

Företaget är anslutet till Foria i Södertälje och det är där som
Jimmy och hans Merlo fått omdömet att kunna lösa uppgifter
som ingen annan vill ta sig an – och som få klarar av.

– Jag har aldrig varit med om att lyfta ut pianon genom
fönster, skrattar han. Men stora kopiatorer blir det ibland!
Då används kranarm och sedan gäller det att fixa och trixa
så det som ska ut eller in, genom fönster eller dörrar, tas om
hand på ett bra sätt och att allt slutar lyckligt.
– Ofta kan det vara på millimetern att det går, säger Jimmy
och räknar upp sin redskapslista.

Jimmy är en av tre i företaget Stefans Krantransporter i
Nykvarn några mil från Södertälje. Jimmys pappa Stefan
och morbror Anders kör varsina kranbilar medan Jimmy
kör Merlon.
– Var och en av oss arbetar självständigt och jag är den som
kör teleskoplastaren.
För Stefans Krantransporter är den nuvarande 40.30-maskinen
den andra teleskoplastaren man satsat på. Men det är företagets
första Merlo.

JIMMYS REDSKAPSLISTA:
Gafflar, Kranarm, Vinscharm,
Materialskopa, Gripskopa,
Timmergrip, Grip med såg
Utökad hydrauliken med två
funktioner och returer
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Jimmy Vesterberg kör runt Nykvarn och Södertälje
men även längre bort vid behov. Rotomaskinen ingår
i maskinparken hos Stefans Krantransporter AB.

Foto: Mats Thorner

Foto: Mats Thorner

Foto: Mats Thorner

Scanna QR-koden
för mer info om
Merlo Roto 40.30!
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Att träffa Richard och Myy är ett möte
med två personer som älskar det de
håller på med. Varje dag, sju dagar i
veckan och året runt tar de hand om
kycklinguppfödningen och tycker det
är kul.

Merlo 35.7 får
kycklingarna att växa

Det säger kycklinguppfödarna Richard och Myy Sterling i
Linneryd några mil utanför Växjö. Paret driver kycklinguppfödning och i maskinparken finns en Merlo TF35.7, som är
en central resurs för att få den omfattande verksamheten att
fungera och flyta på.

Richard och Myy Sterling föder upp kycklingar.

Richard Sterling i 35.7:an.

– Vi gör allt med den. Den används i kycklingstallarna för
utgödsling, sopning, när vi strör kutterspån och även för att
fylla på med flisbränsle i gårdens värmepanna, som värmer
både stallarna och bostadshuset, berättar de.

Scanna QR-koden
för mer info om
Merlo 35.7

Foto: Mats Thorner

Foto: Mats Thorner

Merlon är en central resurs för driften.
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Att hålla rent är viktigt
vid kycklinguppfödning.
Borstaggregatet på Merlon
håller smutsen borta.

Foto: Mats Thorner

Ju bättre våra kycklingar har det, ju bättre går det för
vår jordbruksrörelse. Vi älskar verkligen arbetet med
kycklingarna.

Sterlings får kycklingarna dagsgamla
till gården och sedan sker uppfödningen
efter ett schema som innebär att
de vuxit klart efter 34 dagar, då de går
till slakt. Totalt föds 400 000 kycklingar
upp på gården varje år.

Foto: Mats Thorner

–Den här typen av uppfödning innebär
en uppstyrd verksamhet. Allt måste ske
metodiskt, noggrant och med strikt
hygien och följa alla regler. Då går allt
bra och är kul.
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Foto: Jonny Eklund

MERLO MULTIFARMER KAN:

Foto: Jonny Eklund

Foto: Jonny Eklund

Enkla och överskådliga reglage.
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Multifarmer 40.9 och dess systermodeller har trepunktslyft på sju ton och
kraftuttag med effekt upp till 133 hk. Den
har dessutom hitchdrag. Lyfthöjden är
nio meter och egenskaperna ger maskinen
förmågor som gör att den kan ersätta
en hjullastare eller en jordbrukstraktor.

Räckvidden innebär att det aldrig
behövs höglyftsskopa för att lasta högt.
Bommens räckvidd på nio meter gör att
balar och annat material kan staplas
högt, att snö kan lyftas bort, material
lyftas in i en huskropp eller arbeten ske
från en personkorg.

De nya Multifarmer-modellerna är
hundraprocentiga redskapsbärare, som
är tillverkade och utrustade för att alla
verksamheter inom entreprenad och
lantbruk, säger Jonny Eklund, marknadsansvarig hos Merlos svenska importör,
AB Hüllert Maskin.

Med skopa monterad kan den lyfta
fyra ton och fungerar bättre än en
motsvarande hjullastare eftersom den
når längre och högre och har betydligt
bekvämare insteg.

Fyrhjulsstyrning och krabbstyrning ger
en manövreringsförmåga utöver det
vanliga. Den nya hytten har hyttfjädring,
armstöd med multifunktioner och perfekt
runtomsikt.

– En teknikledande teleskoplastare som
har alla de egenskaper som man frågar
efter inom entreprenad och lantbruk.

MULTIFARMER HAR:
•
•
•
•
•
•
•

Foto: Jonny Eklund

Nya Merlo Multifarmer 40.9
för entreprenad och lantbruk
Äntligen finns den senaste versionen av Multifarmer 40.9 tillgänglig för leverans.
Maskinen är byggd och utrustad för mångsidighet inom både entreprenad och lantbruk.
Ett bra alternativ till hjullastare eller traktor.

• Användas för transport med släp
upp till 20 ton
• Lasta och lossa (med gafflar,
skopa, balklämma, spjut mm).
• Sköta en hjullastares 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.
• Användas vid fastighetsunderhåll.
• Viktfördelningen och den 		
effektiva transmissionen ger 		
mycket bra egenskaper vid 		
körning med vallmaskiner och 		
jordbearbetningsredskap.

Multifarmer 40.9 har kraftuttag och trepunktslyft.

Med en Multifarmer kan entreprenörer
lyfta, lasta, sköta materialhantering på
ett bygge och handlar det om jordbruk, så
kan lantbrukare effektivisera sin maskinpark. I jordbruksverksamhet kan man
sköta materialhantering samt lagligt
dra släp upp till 20 ton. Merlo 40.9
har en lyftkapacitet på fyra ton och en
lyfthöjd på nio meter, så man kan enkelt
lasta spannmål från planlager, packa i
plansilos, stapla balar och underlätta
underhållet på fastigheten.

Multifarmer har steglös transmission
med mycket hög dragkraft och passar
utmärkt för alla typer av fältarbeten.
De övriga Multifarmer-modellerna är
Multifarmer 34.7, 34.9 och 40.7
De första siffrorna i modellnamnet
avslöjar lyftkraften, alltså 3400 upp
till 4000 kilo. Den andra siffran berättar
lyfthöjden. För de här fyra modellerna
alltså från 7 upp till 9 meter.

•
•
•
•
•
•
•
•

7-9 meters lyfthöjd.
M CVTronic, steglös transmission.
EPD, Eco Power Drive.
Lastkännande hydraulik.
Trepunktslyft med kapacitet på
upp till 7000 kg.
Kraftuttag med 133 hk.
”Ring of steel” unikt chassi med
låg tyngdpunkt som också 		
minimerar skador vid påkörning.
FPT Tier 4 Final motor, 170 hk.
Lågt insteg.
Hyttfjädring.
Grammer luftfjädrad förarstol.
Armstöd med integrerad joystick
med multifunktionskontroll.
Värme, ventilation och AC med
flera luftinsläpp.
Förnyade enkla reglage.
Välvd framruta för bättre sikt.

FAKTA MERLO
MULTIFARMER 40.9:
Maskinvikt: 8800 kg
Lyftkapacitet: 4000 kg
Lyfthöjd: 9 meter

Scanna QR-koden
för mer fakta om
Multifarmer 40.9
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Merlo i Sverige:
Service

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

Nya säljare:

Gustaf i Stockholm
Peter i Umeå
AB Hüllert Maskin har två nya säljare i arbete, Gustaf Ehn säljer Merlo
i Stockholmsområdet och Peter Sjöström som bemannar det nya
säljkontoret i Umeå.
Gustaf Ehn tillträdde jobbet som säljare
i augusti förra året. Säljkontoret finns
i HVL Maskins lokaler i Arlandastad
och Gustafs säljområde är Stockholm,
Uppland, Gästrikland, Dalarna och
Västmanland.
– Merlo är maskinen för all slags materialhantering och det är roligt att se
hur Merlos modeller uppskattas mer
och mer av entreprenörer, byggare och
i lantbruket, säger Gustaf Ehn.

Peter Sjöström tillträdde som säljare
vid årsskiftet. Han bemannar nu det
nyöppnade säljkontoret i Umeå, som
servar en stor del av norra Sverige.
– Merlo är väletablerat i Umeå, men
även i övrigt i norra Sverige. Det finns
ett starkt förtroende för de gröna maskinerna och det är ett naturligt steg att
Hüllert Maskin öppnar eget säljkontor
i norr, säger han.
Både Gustaf Ehn och Peter Sjöström har
ett antal demomaskiner tillgängliga för
provkörning. Kontakta dem!

Foto: Jonny Eklund

KIRUNA
– Kiruna Fältrep, 070-345 03 64
GÄLLIVARE
– PA Hydraulservice, 0970-157 30
LULEÅ
– Norrmaskiner AB, 0920-311 00
– Br Jönsson Maskinservice & Allrep, 0920-25 06 50
PITEÅ
– Piteå Maskinmek AB, 070-314 06 86
SKELLEFTEÅ
– Norrmaskiner AB, 0910-58 91 00
UMEÅ
– Hüllert Maskin, 0512-30 16 20
– Norrmaskiner AB, 090-18 93 15
– Kent Nilssons Bil & Maskin, 090-77 97 80
ÅSARNA
– Wagelins Entreprenad AB, 070-683 102 4
GNARP
– LGL Maskin, 0652-200 67
– PL Hydraulik & Maskin, 0652-200 69
BORLÄNGE
– Börje & Söner Rep. & Däck, 0243-22 69 22
UPPSALA
– J Thorsèns Bil & Maskin, 0709-38 03 80
KARLSTAD
– KMT Service, 070-348 20 45
STOCKHOLM
– Hüllert Maskin, 0512-30 16 20
– HVL Maskin, 08-583 586 50
– Truck & Hydraulservice, 08-504 400 10
VÄSTERÅS
– Hydraul Mekanik i Västerås AB, 021-81 02 10
FLEN
– Lasseth AB, 0157-700 11
NORRKÖPING
– BARS Allrep Service & Tillv. 011-13 35 86
HORN
– Ådala Maskinservice, 070-330 44 04
TÖREBODA
– Gunnars Maskiner, 0506-474 74
LIDKÖPING
– Gunnars Maskiner, 070-320 95 10
SKÖVDE
– Gunnars Maskiner, 0500-42 41 60
VARA
– Hüllert Maskin, 0512-30 16 20
– Gunnars Maskiner, 0512-241 00
ÅSARP
– Gunnars Maskiner, 0515-831 00
SKENE
– Gunnars Maskiner AB, 033-722 58 70
GOTLAND
– Agro Maskiner Gotland, 0498-27 23 50
LÄCKEBY
– Svenssons Motorverkstad, 0480-42 97 40
VÄXJÖ
– Svenssons Motorverkstad, 0470-52 99 00
GÖTEBORG
– Hüllert Maskin, 0512-30 16 20
– Steens T&E, 031-58 44 90
KUNGÄLV
– Gunnars Maskiner, 0303-22 10 10
GISLAVED
– Kent Wilbertsson, 072-308 42 22
VARBERG
– JS Rikt & Motor, 0340-133 16
GETINGE
– Gunnar Nilsson Maskin, 035-18 01 10
ÅSTORP
– Gunnar Nilsson Maskin, 042-509 90
ESLÖV
– Gunnar Nilsson Maskin, 0413-57 44 00
KRISTIANSTAD
– OP Maskiner i Kristianstad, 044-20 76 00
TOMELILLA
– OP Maskiner i Syd, 0417-783 30
LILLA JORDBERGA
– OP Maskiner i Syd, 0410-72 44 20
SÖLVESBORG
– Hüllert Maskin, 0512-30 16 20
STAFFANSTORP
– Maskingruppen, 046-20 52 70

Foto: Mats Thorner

Försäljning & Service

Gustaf Ehn.
Peter Sjöström.

FÖR MER INFO:

• Peter Sjöström, tel: 070-727 91 00. Mail: peter.sjostrom@hullert.se
• Gustaf Ehn, tel: 070-276 69 06. Mail: gustaf.ehn@hullert.se
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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

