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Lyckseleföretag satsar på
Goda nyheter
för Merlo-ägare
Det går riktigt bra för Merlo i Sverige.
Se bara på detta:
• Vi på AB Hüllert Maskin kan nu räkna hem
det nionde året i rad, då Merlo är marknadsledande teleskoplastare i Sverige.
• Lanseringen av den nya modellen P25.6
har gått fantastiskt. Nu finns den nya ”lilla
stora” maskinen både ute hos kunder som
ger oss massor av positiv feedback och
snart ute hos alla våra återförsäljare, som
alltså kan erbjuda provkörning. (Se även
reportagen på sidorna 4-5.)
• AB Hüllert Maskin finns på plats med försäljning och service i Vara, Arlandastad, Göteborg och Borlänge, vilket innebär bättre
service och ökad tillgänglighet för alla
Merloägare. Dessutom finns det ytterligare
21 serviceverkstäder runt hela Sverige.
• Lanseringen av den lilla redskapsbäraren
Cingo tar fart i vår och blir en extra krydda i
det utbud av modeller som vi erbjuder från
italienska Merlo.
• Vårt deltagande på Maskinexpo ska bli
ännu bättre i år. Förutom ett intressant och
aktuellt maskinutbud, kommer vi i år att
erbjuda ännu bättre omhändertagande av
alla besökare.

Roto-maskiner med
specialutrustning
Tre teleskoplastare och fem personkorgar är den centrala resursen
för entreprenadföretaget Wallast AB i Lycksele. Med specialutrustade
Roto-maskiner kan företaget erbjuda höjdjobb med exempelvis glas
och plåt, samt arbeten under broar.
LYCKSELE-FÖRETAGET HAR de flesta av sina
uppdrag i Umeåområdet, där många och
omfattande byggarbeten ständigt pågår.
Med två helt nya Roto 40.25MCSS i
maskinparken kan Wallast nu erbjuda
unika resurser till sina kunder.
I skrivande stund är de specialutrustade Merlo-maskinerna på väg att levereras och det här är specialutrustningen
som Wallast AB har satsat på:

• En traditionell vridbar stor personkorg med viktkapacitet på 1 000 kg.
• En stor, vridbar och utfällbar personkorg (2,3-4,5 m).
• En glaskorg (första i Sverige). Korgen är utrustad med sugkoppar för lyft
och hantering av såväl glas som plåt.

• Personkorgen ”Space 11”. Denna tillämpning består av korg fastsatt på pelare, vilket innebär att Merlons ursprungliga lyfthöjd förlängs med
ytterligare 11 meter till totalt 36 meter.
Tillämpningen kan även användas vid
broarbeten. Merlon står då uppe på bron
och korgen kan vinklas nedåt för arbeten under bron.
Dessutom är de två nya Rotomaskinerna utrustade med både back- och
bomkamera, samt mycket bra arbetsbelysning. De har 14 stycken ledlampor som arbetsbelysning runt maskinen. Dessutom sitter det två ytterligare
xenonljus på bommen, för att få bästa
tänkbara arbetsljus vid arbeten i personkorgen.

Allt detta betyder att vi metodiskt stärker
våra positioner runt om i Sverige. Det är
goda nyheter för alla nuvarande och blivande Merlo-ägare.

Nils-Gunnar Burge, vd AB Hüllert Maskin

Wallast AB har satsat på två nya Roto och
fyra nya personkorgar, varav en ”Space” som
ger maskinen en lyfthöjd på 36 meter, samt
på en glaskorg för glas- och plåtarbeten.
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Se Merlo på Maskinexpo
Merlos succémaskin P25.6, någon av hjullastarutmanarna samt en Roto – det blir
huvudnumren i AB Hüllert Maskins monter
under Maskinexpo den 19-21 maj.
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Exakt vilka maskiner som kommer att visas
spikas ett par veckor före Maskinexpos
öppnande. Men redan nu är det klart att AB
Hüllert Maskin visar upp Merlos bredd vad
gäller maskinstorlekar och användningstillämpningar.
Det här är vad som kommer att visas på
Maskinexpo:

Cingo till Sverige

– minidumper för ALLT!
AB Hüllert Maskin introducerar nu Merlos minidumper och
redskapsbärare Cingo på den svenska marknaden. Lättkörd
och mångsidig är dess framträdande kännetecken och till
att börja med är tre storleksklasser aktuella för Sverige.
larvgående och kompakt
multimaskin vars användningsområden
är oändliga.
Förutom att lyfta, lasta och transportera kan den utföra en mängd olika
uppgifter tack vare ett brett utbud av
tillbehör. Poängen är just möjligheten
att snabbt och enkelt kunna använda
mängder av olika redskap på samma basmaskin. Det är bara fantasin som sätter
gränserna för Cingos potential.
CINGO ÄR EN

Maskinen är mycket lättkörd och
enkel att manövrera i trånga utrym-

men. Föraren fördelar kraften individuellt mellan larverna via en hydrostatisk
transmission. Den kan därmed rotera
360 grader utan att behöva köra framåt
eller bakåt.
Cingo finns i både diesel- och bensinutförande och mellanmodellen M10
har 20 hk (diesel). Hydraulsystemet
har två anslutningar och slangarna har
snabbfästen som standard.
Förutom flak och skopa kan Cingo
utrustas med tillbehör som pallgafflar,
teleskopbom, cementblandare, hydraulhammare, sopvals, personkorg, snöblad
eller snöslunga och mycket annat.
Redan idag finns ett antal Cingo i
drift i Sverige, efter önskemål från enskilda entreprenörer. Men från och med
i år sker lanseringen officiellt, genom att
Merlos generalagent i Sverige satsar på
att marknadsföra maskinen.

SPECIFIKATIONER OCH STANDARDUTRUSTNING, CINGO M6 – M12
Maskinvikt
Maximal lastkapacitet
Hydrauloljeflöde vid 3000 varv/m
Hydraulanslutningar
Bensin/dieselmotor
Marschhastighet
Hydrostatisk transmission
Snabbkoppling för verktyg
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340-730 kg
600-1200 kg
6,6-24 l/min
2 st
8,2-20 hk
5,2-6,9 km/h

• Minsta Merlon, P25.6. Maskinen lyfter 2,5 ton
och har på kort tid blivit en storsäljare. Se även
reportaget på sidorna 4-5 i detta nummer av
Merlo News!
• Någon av muskelmodellerna P75.9 eller
P55.9. Båda är konkurrenskraftiga utmanare
till traditionella hjullastare med en lyftkapacitet på upp till 7,5 ton. Tack vare den utskjutbara bommen har maskinerna en lyfthöjd på
nära nio meter.
• Någon av Merlos Roto-modeller, med
lyfthöjd på runt eller över 25 meter. Även
detta representerar en storsäljare till svenska
maskinentreprenörer.
• Dessutom kommer ytterligare en av Merlos
modeller att visas på mässan. För mer info om
vilken, kontakta AB Hüllert Maskin.
• Läs också mer om Cingo här intill. Även
Cingo kommer att visas på Maskinexpo.
Ytterligare en nyhet på Maskinexpo, är att
AB Hüllert Maskins monter kommer att bli
ännu mer besökarvänlig. Större utrymmen för
skydd mot väder och vind, samt fler sittplatser
innebär att förutsättningarna förbättrats för
ett bättre omhändertagande av besökarna.
Maskinexpo hålls på Barkaby flygfält den
19-21 maj. Läs mer på www.maskinexpo.se.

Ännu starkare Roto
En ny, ännu starkare Roto-modell med en
lyfthöjd på 24 meter lanseras av italienska
Merlo i slutet av detta år.
Den nya roto-modellen får modellnamnet
Roto 60.24MCSS. Dess lyftkapacitet blir hela 6
ton och lyfthöjden 24 meter.
Tillverkningen av den nya Roton inleds i år
och de första färdiga exemplaren beräknas
lämna fabriken i höst, eller mot slutet av året.
För mer info, håll utkik på www.hullert.se.

Med P25.6 stämde allt!
– Lätthanterlig, bra vid vägtransport och mycket smidigare än en hjullastare!
Så säger Gunnar Carlsson, ägare av SESAB, Säby Entreprenad och Släpvagnar
AB i Vintrosa strax utanför Örebro. Företagets Merlo P25.6 används både för
att hantera släpvagnar och för snöröjningsuppdrag i Örebro.
när det gäller
släpvagnar. Totalt säljer man upp mot
1 000 släpvagnar och hästtrailers varje
år och hanteringen av alla dessa släp är
en omfattande uppgift.
Verksamheten bedrivs från Säby, som
ligger vid Vintrosa ett par mil utanför
Örebro.
– Jag har hållit på med släpvagnar i
26 år vid det här laget, berättar Gunnar
Carlsson. Det kombineras med entreprenadverksamhet med snöröjning och
sandning under vinterhalvåren.

SESAB ÄR STORSPELARE

– Jag såg Merlos nya P25.6 på Barkaby maj 2010. Efter att ha testat flera
olika fabrikat, var det först med 25.6:an
som alla krav uppfylldes och allt kändes
rätt. Det lilla formatet är en fördel både

vid hantering av släpvagnarna och när
man röjer snö där det finns trånga passager och låga höjder.
Det dröjde dock till slutet av 2010
innan Gunnar tog beslutet och han fick
hem maskinen.
– Nu går den i verksamheten varje
dag och jag är jättenöjd.
– Tidigare har vi använt hjullastare
för att lyfta och flytta släpvagnarna här
på Säby. Nu gör vi det med Merlon. Det
är mycket smidigare. Bara en sån sak som
när man går in i och ut ur maskinen är
så mycket enklare när förarhytten finns
i marknivå, säger han.

Tack vare räckvidden kan Gunnar nu enkelt
lyfta fram släp som står inparkerade.

På tillbehörssidan har Gunnar utrustat Säbys P25.6 med skopa, vikplog, gafflar och sopvals.

”Smidig, lätthanterlig, bra
marschhastighet, enkel att kliva i och ur.”

Snöröjning och hantering av släpvagnar
är det Gunnar Carlssons huvudsakligen
använder Merlon till.
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– Bästa reklamen är att se den arbeta!
– Lättkörd, suverän svängradie, mycket stadigare än man tror!
Så säger maskinförare Thomas Nylander hos Kent och Daniels
Trucktjänst AB i Västberga i Stockholm. Företagets nya Merlo P25.6
används främst för lossning och för uppdrag på byggarbetsplatser.
THOMAS BERÄTTAR HUR han blivit positivt

överraskad av den lilla Merlons egenskaper.
– Det är lätt att börja köra maskinen.
Den är enkel att lära sig och det imponerar hur stadig den är även när man hanterar tunga och breda laster, säger han.

Kent & Daniels Trucktjänst AB har
totalt fyra teleskoplastare i arbete och
fem anställda.
Företaget arbetar mest med lossning
och med materialhantering på byggen.
Med den lilla Merlon kan de även skö-

”Det är lätt att börja köra maskinen.”
Thomas berättar också hur en del
långtradarchaufförer ser på 25.6:an med
skepsis.
– De tror inte att den ska klara av att
hantera materialet de har på flaket. Men
det gör den och när de ser vad den kan
blir de tysta. Bästa reklamen för den här
maskinen är att se den arbeta!
Själv är han också imponerad av förarkomforten.
– Jag trodde en så liten maskin
skulle vara stötig att köra. Men stolen
är bra fjädrad och tar hand om alla
ojämnheter.
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ta materialhantering inne i garage och
parkeringshus, tack vare maskinens låga
höjd.

Stort
intresse för
minsta Merlon
Merlo P25.6 är den minsta
av Merlos teleskoplastare
som säljs i Sverige.
P25.6 är en kompakt
teleskoplastare som är
1,9 meter hög och 1,8 meter
bred. Maskinen är påfallande kompakt
med lite av gocart-karaktär och har sina främsta förtjänster i trånga miljöer där det finns
behov av en mångsidig maskin för serviceuppgifter och lyft.
Trots det lilla formatet lyfter den 2,5 ton.
Lyfthöjden är nära sex meter.

P25.6 finns inom kort för provkörning hos ALLA återförsäljare!

FAKTA MERLO P25.6
Vikt: 4500 kg
Lyftkraft: 2500 kg.
Lyfthöjd: 5,9 meter
Motor: 55 kW (75 hk)
Höjd: 1,9 m
Längd: 1,8 m
Framhjuls-, fyrhjuls- o krabbstyrning

Snö och mat på bommen
Last- och containerhantering – och snöröjning. Så ser vardagen ut
för Merlon som går i dagligt arbete på Dafgårds utanför Lidköping.

NÄR MARCUS STÅHLGREN på Dafgårds AB i Källby utanför Lidköping hanterar containrar med organiskt avfall, då är det en
Merlo P72.10 som kopplar greppet på containrarna.
Dafgårds är Sveriges största familjeägda livsmedelsproducent och ett känt varumärke hos både privatkonsumenter och
storkök. Företaget har hela sin egen produktion förlagd till
fabriksanläggningen i Källby strax utanför Lidköping. Det är
en mycket stor verksamhet, omsättningen ligger kring 2 miljarder kronor och Dafgårds har 1 000 anställda.
Det innebär att det ständigt pågår en mycket omfattande

materialhantering vid anläggningen. Marcus uppgift är bland
annat att sköta materialflödet vid företagets miljöstation.
– Alla containrar med organiskt avfall skall tas om hand
och nya containrar komma på plats. Men eftersom Merlon går
att använda till så mycket, så får jag också ta hand om lossning
av gods och under vintern är det snöröjning som faller på mig
och Merlon, berättar Marcus.
Snörika vintrar som de senaste betyder samtidigt att snömassorna kan lastas ut utanför fabriksområdets stängsel. Merlon når tillräckligt långt för att hålla snön utanför stängseln.

Snöröjning, lossning av gods och hantering av containrar hör till Merlons huvuduppgifter, berättar maskinförare Marcus Ståhlgren.

”Eftersom Merlon är så mångsidig får
den ta hand om alla möjliga uppgifter.”
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8 000 ton ballast varje år

Vinninga Cementvarufabrik AB:s
vd och ägare Anders Holgersson
och maskinförare Reine Nilsson.

När ballast ska fyllas i silos hos Vinninga Cementvarufabrik AB, så är företagets starka
P101.10HM en ovärderlig resurs. Totalt hanterar Merlon ca 8 000 ton ballast varje år.
VINNINGA CEMENT FINNS utanför Lidköping i Västergötland
och är ett företag som haft en enorm tillväxt. Från bara fyra
anställda 2006 till över 20 anställda 2011 visar tillväxten, som
är ett resultat av ett växande produktutbud.
I Vinninga tillverkas prefabricerade betongprodukter för
lantbruks-, entreprenad- och byggsektorn. Det handlar om till
exempel lättklinkerblock, brunnsrör, L- och T-stöd, väggelement, sockelelement, balkar osv.
Produktionen innebär att man har en omfattande materialhantering.

– Vi hanterar ungefär 8 000 ton ballastmaterial varje år,
som grus, singel och lättklinker, berättar vd:n och ägaren
Anders Holgersson.
Detta är en uppgift för Merlon, som med sin styrka och lyfthöjd är den enda maskin som kan fylla på företagets silos.
– Men maskinen används också för annan lastning och
lossning av exempelvis armeringsstål och de färdigtillverkade
produkterna.
Merlo P101.10HM lyfter drygt 10 ton och har en lyfthöjd
på 9,8 meter.
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”Merlon hanterar
ungefär 8 000 ton
ballastmaterial varje år.”

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

HVL Maskin öppnar verkstad i Göteborg
Snabb service och dessutom ett säljkontor är resultatet av
AB Hüllert Maskins satsning på en ny verkstad för Merlo i Göteborg.
DET ÄR AB HÜLLERT MASKIN och HVL
Maskin AB i Arlandastad som ligger
bakom satsningen. Hüllerts är sedan
förra året delägare i HVL Maskin och
erbjuder sedan dess service och reservdelar till Merlos ägare i stockholmsområdet. Samtidigt öppnade Hüllerts säljkontor i anslutning till HVL:s verkstad.

Nu genomförs samma lösning även i
Göteborg. Hüllerts och Merlo får verkstad och reservdelsservice förlagd till
Göteborg i HVL:s regi och maskinägarna i göteborgsområdet kan därmed se
fram emot ökad trygghet och snabbare
tillgänglighet till service.
Verkstaden finns i renoverade och
iordningsställda lokaler på Långavallsgatan 8 i industriområdet Linnarhult nära

Från vänster, Niklas Nilsson, Per Castell och Janne Lindström från HVL Maskin.
Till höger, Thomas Larsson och Johan Ivarsson från Hüllert Maskin, som numera ﬁnns till kundernas
förfogande genom ett nytt säljkontor i anslutning till HVL Maskins lokaler i Göteborg.

Hjällbo strax utanför Göteborg. Samtidigt öppnar AB Hüllert Maskin sitt nya
säljkontor i samma lokaler.
Verkstaden har till att börja med tre

anställda servicetekniker, med Per Castell som chef. En servicebuss och två servicebilar står inledningsvis till personalens förfogande.

Räkna så här:
Uträkningen avslöjar en av de bästa
leverantörerna av teleskoplastare
Merlo teleskoplastare är
marknadsledande i Sverige
sedan 9 år tillbaka.

=

+

AB Hüllert Maskin
är generalagent för
Merlo sedan 16 år.

+

AB Hüllert Maskin har 32
års erfarenhet av att sälja
och serva teleskoplastare.

Resultatet (hittills) är mer än 600 sålda teleskoplastare!

Räkna med oss!
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
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