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Tryggaste
maskinleverantören
Välkommen till ännu ett nummer av
Merlo News!
Denna gång har vår tidning lantbruket som
tema. I ett antal reportage berättar lantbrukande
Merlo-ägare själva om sina teleskoplastare och
hur de underlättar det dagliga arbetet.
En av de medverkande berättar hur Merlo gör
så att arbetsmiljön förbättras, samtidigt som
också djuren får en bättre levnadsmiljö.
En annan berättar hur Merlon tack vare sin smidighet och räckvidd innebär tidsbesparingar på
upp mot ett par timmar. Varje dag!
Läs reportagen ni också! Andra maskinägares
vittnesbörd om nyttan med en teleskoplastare
är den mest rättvisande beskrivning vi kan ge
er om Merlos teleskoplastare.
Jag vill också understryka att vi på AB Hüllert
Maskin tillsammans med våra återförsäljare
och verkstäder är en trygg leverantör. Vi står
starka även om konjunkturerna gungar lite.
Vi ﬁnns runt hela landet för att tillhandahålla
maskinresurser och ge service och support. Vi
ﬁnns kvar nästa år och åren framöver.
Merlo är det ledande teleskoplastarmärket i
Sverige sen åtta år tillbaka.
Hos oss i Vara och hos återförsäljarna över landet arbetar sammanlagt mer än 20 säljare som
kan ge mer information om utbudet av modeller
och om tillgången på nya eller begagnade maskiner för omedelbar leverans.
20 serviceverkstäder ﬁnns spridda över Sverige
som ger service och support. Nära 40 utbildade
servicemekaniker står till maskinägarnas förfogande och våra verkstäder har ca 30 servicebussar som åker direkt ut till Merloägarna vid
behov av service eller reparationer.

Sudergrisen AB gläds
åt låg förbrukning
– Väldigt smidig och bränslesnål!
Det säger Bengt Siggelin på gården Lilla
Almungs utanför Havdhem på Gotland
efter drygt två år med en Merlo 38.10.
Jordbruket och grisuppfödningen på
Lilla Almungs består egentligen av
verksamheter vid tre gårdar. Bengt
Siggelin och hans 15 anställda bedriver grisuppfödning, växtodling och
dessutom säljer man lagårds- och stallinredningar i bolaget Lifsungs AB.
På gårdarna finns 360 suggor och
varje år föder man upp 8 000 smågrisar, varav 6 000 stannar på gårdarna
ända fram till slakt.
– Merlon används i all vår verksamhet. Vi ströar bäddarna i grisstallarna, hanterar halm, kör flis, lastar och
lossar gods till Lifsungs och mycket
annat, berättar han.
– Maskinen går väldigt mycket
och fungerar bra. Räckvidden gör till
exempel att vi slipper öppna grindar
när vi strör i stallarna. Samma sak när

man lastar och lossar, det är bara att
köra ut bommen lite, så går det enkelt
och smidigt, tycker han.
Han är också nöjd med bränsleförbrukningen.
– Det märks att den är bränslesnål.
Men jag vet inte förbrukningen exakt,
vi håller på att införa ett system så att
vi kan läsa av alla ekonomiska parametrar maskin för maskin. När det är
klart har vi bra kontroll på alla våra
maskiner.
FAKTA:

Bengt Siggelin bedriver grisuppfödningen i bolaget Sudergrisen
AB. Lifsungs AB svarar för lagårds- och stallinredningar och är
även moderbolag för den övriga
verksamheten

FOTO: SUDERGRISEN AB

Trevlig läsning!

Nils-Gunnar Burge,
vd, AB Hüllert Maskin

Merlon på Lilla Almungs och en del av personalen. Från vänster Anders Elf, Bengt Siggelin,
Peter Wallin, Stefan Funkquist, Meelis Markna, Fanny Sjöberg och Emelie Svensk.
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Enklare djurhållning
på Ekefall tack vare
teleskoplastaren
Enklare utgödsling och smidigare hantering av ensilage- och halmbalar.
Det är några av fördelarna som gjorde att mjölk- och köttbonden Johan Carlsson
utanför Nässjö skaffade teleskoplastare. Nu upplever han dessutom fördelarna
med fyrhjulsstyrningen och fyrhjulsdriften.

Johan Carlsson driver gården Ekefall
i skogsbygderna strax utanför Nässjö. Ekefall har 160 hektar skog och 80
hektar åker och Johan driver gården
tillsammans med sin far.
Ekefall en av få lantbruk i bygden
och håller fast vid både de 25 mjölkkorna och uppfödningen av ungefär
140 stutar.
– Dessutom odlar vi spannmål, vilket gör att vi nästan är självförsörjande på korn, havre och rågvete, berättar han.
Underlättar
Att skaffa teleskoplastare har Johan
planerat för i många år.
– Jag insåg att en teleskoplastare
skulle kunna underlätta mycket. Det
gäller framförallt utgödslingen hos
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stutarna och för hanteringen av halm
och ensilage, säger han.
På gården hanteras ungefär 800
ensilagebalar och 400 halmbalar varje
år. Så nu har Johan flyttat balgripen
från traktorns frontlastare till bommen på teleskoplastaren.
Det innebär att det blir lättare att
stapla rundbalarna, enklare att lasta dem på släp och att han kan spara
mycket plats.
– Halmbalarna kan nu lyftas upp på
loftet ovanför kreatursbesättningens
djupströbäddar, förklarar han.
När han sedan halmar hos djuren
släpps halmen ned till bäddarna som
är glidande. Golvet lutar 12 procent,
vilket får djupströbädden att glida
nedåt så att de kan förnyas kontinuerligt under året.

Högsta gödselhögen
– Under sommaren gödslar vi ut allt
och gör rent. Sammanlagt handlar det
om ungefär 1 000 ton fastgödsel per
år. En fördel är att det går att lägga
gödseln på höjden. Jag har nog högsta gödselhögen i den här bygden nu,
skrattar han.
Johan kan använda alla sina redskap, precis som tidigare.
– Ett extra plus är kombiskopan
som jag köpte tillsammans med Merlon. Nu kan jag använda samma skopa
oavsett om jag kör gödsel eller om jag
vill skyffla grus.
Bränslesnål
– Positiva överraskningar med
Merlon är hur den tar sig fram med
fyrhjulsdriften och fyrhjulsstyrningen. Kritiska passager som jag tidigare haft med traktorn kör jag nu förbi
utan vidare. Den är också stadig och
har bra drivning med fyrhjulsdriften,
säger han.
Dessutom tycker han att den verkar bränslesnål, jämfört med om man
gör samma arbete med vanlig jordbrukstraktor.
– Det är ju en modern motor, konstaterar han.
– På det hela taget tycker jag teleskoplastaren innebär att det blir bättre
arbetsmiljö för mig och att maskinen
skapar förutsättningar för att även
djuren har en god miljö att leva i!

Jönssons Merlo kommer
lätt in i kycklingstallarna
– En fantastisk alltiallo-maskin!
Det säger bröderna Bengt och Mats Jönsson på Sångletorps gård utanför Genarp i Skåne.
Bröderna föder upp kycklingar och använder sin Merlo för alla sysslor på gården.
På Sångletorps gård föder bröderna Jönsson upp 800 000
kycklingar varje år. Denna storskaliga uppfödning och
behovet av en maskin som klarar utgödslingen ur kycklingstallarna var det som ursprungligen fick dem att satsa
på teleskoplastare. Det var redan för fem-sex år sedan.
Sedan vintern 2010 har de en ny Merlo P40.7 som charmat dem ytterligare.
”Bästa vi haft!”
– Merlon är den bästa vi haft och vi använder den dagligen. För allt från snöröjning på vintern till utgödsling,
spannmål, halmhantering, storsäckslyft, stenröjning med
stengrep, lossning och lastning, berättar de.
– Vid utgödslingen är maskinen svår att ersätta, eftersom Merlon är så nätt att den på ett bra sätt kommer in i
kycklingstallarna. Den är tillräcklig låg för att kunna arbeta där.
En annan viktig uppgift är hanteringen av halm.
Värmepannan på Sångletorp eldas med halm och
både vid skörd och under resten av året är det Mer-

lon som samlar ihop, staplar och hanterar halmen på gården. Bara till pannan går det åt 2-4 ton per dag och totalt
handskas bröderna Jönsson med 1 000 balar per år.
Det fina med halmhanteringen är bland annat Merlons
räckvidd som gör det möjligt att stapla halmbalar och därmed utnyttja gårdens utrymmen bättre. Det underlättar
även vid lastning på vagn ute på åkrarna.
Bengt Jönsson gör en förutsägelse som handlar om just
halmen. Han säger:
– Halmens roll som energiråvara ökar snabbt.
Det gör att teleskoplastarna kommer att bli en
allt mer uppskattad resurs på Sveriges
gårdar.
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I bröderna Jönssons kycklingstallar kan
Merlon komma in och sköta utgödslingen.
Den används även för spannmålshanteringen,
halmen och även med stengrep.

Bra med stengrep
Men Merlons förtjänster på Sångletorp är ännu fler:
– Den fungerar alldeles utmärkt för stenröjning med
stengrep, tvärtemot vad en del tror. Man lär sig bästa
arbetsmetoden för att köra med stengrep och på köpet
har man en alltiallo-maskin som går att använda till allt på
gården.
De båda bröderna berättar också hur växtodlingen
underlättats med Merlon.
– Vi odlar vete, rågvete och raps. En del används som

foder på gården. Men en del säljs och lastas på lastbil. Då
är det oslagbart att ha en maskin som klarar av att lyfta
lasten över höga flaklemmar…
Alltid till nytta
Bommens räckvidd är på det här sättet till nytta hela
tiden.
– Ta till exempel när man ska fylla på kombisåmaskinen.
Man behöver inte ens köra ner på åkern, man kan nå att
fylla maskinen från väg och man kan göra det ensam!

FAKTA:
Sångletorps gård har kycklinguppfödning, 150 hektar växtodling och
100 hektar skog.
Av de 1 000 balar som hanteras
varje år är ungefär 70 procent
fyrkantsbalar, resten rundbalar.
Sångletorps tillbehör som används med Merlon är; två skopor,
stengrep, balklämma, balspjut,
storsäckslyft och pallgafflar.
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VikingGenetics använder Merlo
När VikingGenetics bedriver sitt framgångsrika avelsarbete på gårdarna
Torsholm och Ågård utanför Falkenberg, så ger det avtryck på djurbesättningar över hela världen. Avelsarbetet kräver en gårdsskötsel av högsta
kvalitet och bland maskinresurserna ﬁnns en Merlo teleskoplastare.
VikingGenetics representerar en
verksamhet av världsklass. Företaget
ägs gemensamt av jordbrukare i Sverige, Danmark och Finland och köper
in tjurkalvar och prövar dem för avel.
Syftet med verksamheten är
naturligtvis att garantera en så bra
avel och avkastning som möjligt för
de nötbesättningar och länder som
köper spermadoserna.
Storleken på verksamheten imponerar. Totalt produceras närmare 4,7
miljoner strån – spermadoser – varje
år vid anläggningarna i Sverige och
Danmark. Försäljningen sker till länder över hela världen.

400 tjurar
Detta avelsarbete innebär samtidigt
att VikingGenetics har en omfattande
djurhållning.
Bara på gårdarna vid Falkenberg
finns drygt 400 tjurar som är under
uppfödning, i avelsarbete, eller som
under ett antal år väntar på utvärdering av avelsförsök.
Skötseln av dem har höga kvalitetskrav vad gäller exempelvis foder,
stallar och daglig omvårdnad.
Nio anställda ansvarar för arbetet och sköter om både djuren och
maskinparken.

Bland maskinerna finns en ny Merlo P40.7 som är mycket omtyckt av de
anställda. Att teleskoplastare är en
bra maskintyp för en nötbesättning
har man vetat länge.
Räckvidden minskar riskerna
– När man utfodrar, ströar, lastar
och lossar använder vi Merlon, berättar Sven-Inge Nilsson, Lotta Gustafsson och Bosse Johansson. När vi ströar betyder räckvidden att vi slipper gå
in till tjurarna, vilket är riskfyllt.
Även smittskyddet vid anläggningarna har höga krav. Klädbyte krävs om
man går mellan stallarna och därför
underlättar en bra maskinell utrustning väldigt mycket, säger de.

Sven-Inge Nilsson, Lotta Gustafsson
och Bosse Johansson om Merlon:
”Inchen är gudomligt bra vid krypkörning!”
”Hydrostatdriften sparar knäna, eftersom man så sällan behöver bromsa.”
”Bomdämpningen gör att maskinen går jämnt och ﬁnt.”
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”Konstigt att inte ﬂer
satsar på teleskoplastare”
Glada grisar!
Merlon används
bland annat till att
halma djupströbäddarna
hos gårdens suggor.

På Appuna gård i Östergötland har varje maskin
sin speciella roll att spela. Det gäller inte minst
teleskoplastaren vars räckvidd är till daglig nytta.

Appuna gård utanför Väderstad har
satsat på en teleskoplastarmodell
som har precis så bra lyfthöjd att den
kan användas för alla underhållsarbeten på gården. Appunas 13-metare
(Merlo P38.13) har den lyfthöjd som
behövs för att underhållet av gårdens
byggnader ska kunna skötas utan att
man behöver hyra in skylift.
– Därför har vi personkorg till
maskinen också, berättar gårdens
ägare Peter Rockler.
I drift varje dag
Men underhållsarbeten är bara en
liten del av allt det som maskinen
används till. Merlon går i drift varje
dag och används framför allt till halmhantering. Det handlar om upp mot

4 000 halmbalar som används varje år,
till energi och för djuren. Merlon kör
halm för att fylla på gårdens halmeldade värmepannor och för att halma
djupströbäddarna i den integrerade
svinproduktionen.
Totalt har Appuna upp mot 1 200
suggor och föder upp omkring 25 000
smågrisar varje år. Dessutom har man
slaktsvin samt växtodling på 400 hektar åker. Antalet anställda är 15.
Ända sen -98
– Vi var nog bland de första lantbruken som satsade på teleskoplastare. Det var 1998 i samband med
utbyggnad av djurstallar. Maskinen
kom ju väl till pass under byggnadsarbetena, berättar Peter Rockler.

FAKTA:

– Sedan dess är teleskoplastare en
självklar del av maskinparken. För mig
är det förvånande att inte fler satsar
på den denna maskintyp i lantbruket,
säger han.
På Appuna har man mycket
bestämda syften med alla sina maskiner. Peter Rockler förklarar:
– Vi har tre lastmaskiner varav teleskoplastaren är en. Var och en av dem
har sitt speciella syfte och ska vara
optimal för sina respektive arbetsuppgifter. När det gäller vår Merlo så
finns det ingen annan maskin som kan
ersätta den, säger han.

På Appuna gård
används Merlon
bland annat till att
halma djupströbäddar, lyfta in
halmbalar i gårdens
värmepannor, aska
ur pannorna, för
byggnadsunderhåll
och för snöröjning.
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Avsändare: Hüllert Maskin AB, Box 173, 534 23 Vara

Merlon spar timmar varje dag
Tidsvinsterna är betydande för Bo Sabelström och hans personal
tack vare deras nya Merlo 32.6. Maskinens smidighet och den
metodik som den tillåter sparar timmar av arbete varje dag.

Torggatan 56
534 23 VARA
Tel. 0512-30 00 30
Fax 0512-336 40

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

Kommer in enklare
Den lågbyggda och smidiga Merlon
med fyrhjulsstyrningen är enklare att
manövrera i lösdriftsstallarna och tar
sig in i utrymmen där traktorerna inte
får plats. Detta tillsammans med bommens räckvidd gör att man vinner tid
vid utfodring och utgödsling.
– Här är trångt och vi räknar med
att vi sparar upp mot två timmar varje
dag på att arbetet går smidigare, när
djuren är i lösdriftstallarna, säger Bo
Sabelström.
Den främsta arbetsuppgiften för
Merlon är utgödsling och hantering
av drygt 2 000 halmbalar per år.

ÅTERFÖRSÄLJARE

Bo driver företaget Naturvårdsteknik på Öland AB tillsammans med sin
sambo och sju anställda. Företaget
har entreprenad på naturvårdsarbeten i Ölands naturreservat och arbetar
också mycket med andra naturvårdsröjningar samt med stängselarbeten.
– I de sammanhangen är Merlon
en resurs för olika uppgifter, berättar Bo.
Men framför allt ska den användas
för djurskötseln på Horns Kungsgård
utanför Löttorp. Gården har drygt 300
nötdjur i lösdrift och maskinen ska ta
över flera av de arbetsuppgifter som
hittills skötts av gårdens traktorer.

Låga insteget
Till de plastade rundbalarna används
en balprocessor som klämmer sönder balen direkt inne hos djuren, samtidigt som den behåller plasten. Tack
vare bommens räckvidd kan djuren
fodras utan att stängsel eller grindar
är ett hinder. Maskinen når ändå.
Bo Sabelström tycker också att
arbetsmiljön blir bättre för den som
kör maskin.
– Merlons låga insteg gör det
enkelt att gå ur och i maskinen. Det är
stor skillnad mot att hoppa ut och in i
en traktor, tycker han.
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