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Sidan 2

NU 2 ÅRS
GARANTI

Nya modellerna
ännu smartare
* Flexibla modellval
* Mindre bränsle
* Ökad komfort
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Trygg maskin för allt – Våga testa själv!

”Merlo ger dig innovativ teknik, 
hög kapacitet, ekonomisk drift 
och hög komfort!”

Merlo satsar 1 miljard
Den familjeägda och innovativa teleskoplastartillverkaren Merlo firar 50-årsjubileum i år och satsar totalt nära 1 miljard kronor på att utveckla 
modeller och tillverkning inför framtiden. Satsningen består av tre delar: Utveckling och förnyelse av samtliga Merlos modeller. Ny kvalitetssäkrad 
tillverkningsprocess som innebär att alla maskiner modulbyggs vid fabriken i Cuneo. Ett nytt, hypermodernt reservdelslager som redan tagits i bruk 
och som ger snabbare tillgång till reservdelar till alla länder i Europa. ”Merlo ger dig innovativ teknik, hög kapacitet, ekonomisk drift och hög komfort!”

MERLO I ALLIANS MED AB Hüllert Maskin 
i Vara – det är en kombination som ger 
trygghet!

Merlo bygger innovativa teleskoplastare, 
som i Sverige levereras av kompetenta AB 
Hüllert Maskin. Maskinerna erbjuds i 
utföranden som passar vilken entreprenör, 
jordbrukare eller industri som helst. 

De svenskanpassas, säljs med 2 års 
fabriksgaranti och tillgång till service 
och support finns över hela Sverige.

Detta kundfokuserade arbetssätt 
innebär trygghet och detta har gjort Merlo 
till Sveriges vanligaste teleskoplastare. 

NU FÖRSTÄRKER VI våra satsningar 
ytterligare!

Från 2014 och framåt tar Merlo och 
AB Hüllert Maskin ett gigantiskt kliv 
mot framtiden. Merlos modeller förnyas 
liksom tillverkningsprocessen vid fabriken 
i Italien. Resultatet blir höjd kvalitet och 
ännu bättre möjligheter att beställa maskin 
med exakt den utrustning och de tillval 

man önskar. Förnyelsen innebär också att 
Merlo ytterligare utvecklat marknadens 
bästa förarkomfort. Dessutom kan ägarna 
glädjas åt lägre bränsleförbrukning, bättre 
sikt och att maskinerna lever upp till 
samhällets miljökrav.

Samtidigt fortsätter vi att bygga ut 
servicenätet, supporten och att satsa på 
de svenska Merlo-ägarna.

BÄSTA SÄTTET ATT UPPLEVA och förstå 
Merlos alla möjligheter är att prova själv. 
En Merlo är en maskinernas tusenkonstnär. 
En enda maskin som kan ta på sig en bredd 

av olika uppgifter som det annars krävs en 
hel maskinpark för.

Jag vill utmana dig att testa själv! 
Kontakta oss, berätta vad du vill ha ut 

av en maskin för entreprenad, jordbruk 
och industri och kom sedan till vårt 
upplevelsecenter! 

Vi låter dig prova själv på vårt övnings-
fält i en maskin med ett format och 
prestanda som passar din verksamhet bäst. 

Det du kommer att uppleva är att Merlo 
ger dig innovativ teknik med hög kapacitet, 
ekonomisk drift och hög förarkomfort.

Jag lovar att du blir positivt överraskad!

”Jag vill utmana dig att testa själv!”

Jan-Erik Hovlin
Försäljningschef, AB Hüllert Maskin



Här är de viktigaste nyheterna
för Merlo teleskoplastare med 
7-11 meters lyfthöjd:
MOTORERNA:
•  Deutz-motorer, godkända
 enligt miljökraven Steg 3B.
• Motorstyrka 122 eller 156 hk.
•  Upp till 609 Nm vridmoment.
•  Utrustade med reversibel fläkt.
•  Upp till 18 procent lägre bränsleförbrukning 

tack vare EPD, Eco Power Drive, som automa-
tiskt sänker varvtalet vid låg belastning utan

 att reducera styrkan.

TRANSMISSIONER:
Merlo levereras nu med två alternativa transmis-
sioner. Dels den välkända och beprövade hy-
drostattransmissionen, som nu är kompletterad 
med EPD, Eco Power Drive. Dels en ny patenterad, 
steglös transmission, M CVtronic, som även den 
samverkar med EPD. Den praktiska effekten av 
EPD vid körning, är att förhållandet mellan varv-
tal, hastighet och dragkraft effektiviseras. Föraren 
bestämmer nivån på EPD och sedan levererar ma-
skinen alltid precis den motorkraft som behövs, 
vare sig mer eller mindre. Resultatet är optimal 
styrka med minsta möjliga bränsleförbrukning. 

KOMFORTEN:
• Helt ny, rymligare hytt, den
 bästa på marknaden. Hytten
 är utvecklad för att möta höga
 krav på god förarmiljö. 
• Nytt ventilations- och värmesystem.
• Sänkt ljud, upp till 3 db (halverad ljudnivå).
• Förbättrad sikt.
• Ny inredning och nya reglage.
• Hyttfjädring och bomdämpning som tillval.
• Ännu högre säkerhet, bland annat tack vare
 M CDC-systemet med vågfunktion som 

automatiskt håller kontroll över att maskinen 
inte överlastas eller att maximala lastvinklar 
överskrids. Det innebär även att maskinen och 
dess redskap inte överansträngs av överlast.

ÖVRIGA TILLVAL BEROENDE PÅ MODELL:
• Multifunktionsarmstöd med joystick.
• ”Heavy Duty”, muskelbyggd modellserie med 

lyftkraft upp till 5 ton.
• Stela hjulaxlar, alt. sideshift med nivellering.
• Breda hjul 600/26,5.
• Trepunktslyft 7 ton.
• Kraftuttag 540/1000, 133 hk.
• Godkänd för 20 ton släpvagnsvikt.

Se nyheter för modellserien ROTO på sid 13.

Den nya hytten har högre 
komfort och bättre sikt.

Merlos nyheter innebär
ny innovativ standard
När Merlos nya modeller successivt lanseras i Sverige under 2014
och 2015 handlar det om en helt ny generation teleskoplastare.
Nya motorer, ny transmission, ytterligare höjd komfort och utvecklad 
teknik innebär att Merlo sätter en ny standard för framtiden.

MERLO hAR SATSAT motsvarande 1 miljard kronor på sitt utvecklingsarbete att 
förnya maskinerna från grunden och samtidigt bygga om hela tillverkningspro-
cessen. Vid fabriken i Italien går man successivt över till att modulbygga alla 
maskiner och ge användarna möjligheten att beställa maskiner enligt specifika 
önskemål.

Nyheterna skapar många fördelar för maskinentreprenörerna. Både i arbetet 
med maskinerna till vardags och när det gäller att få maskiner som är perfekt 
anpassade för hur de ska användas.

2 års fabriksgaranti
När Merlo och AB Hüllert Maskin 
tillsammans sätter en ny, kundfokuserad 
och trygg standard för teleskoplastare, 
så märks det även på garantin för nya 
maskiner. Från hösten 2014 säljs alla nya 
maskiner med 2 års fabriksgaranti!

Så tolkar du modellnamnet:
Siffrorna i Merlos modellnamn avslöjar 
lyftkapacitet och lyfthöjd. 

Exempel: Merlos 38.7 har lyftkapacitet 
3,8 ton och lyfthöjd 7 meter, medan den 
kraftigare Merlo 50.8 lyfter hela 5 ton och 
når 8 meters höjd.
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Murbitens teleskoplastare
blev egen affärsidé i nytt bolag

Merlos maskiner har förändrat arbetet hos företagsgruppen Murbiten 
i Göteborg med 50 anställda. Till exempel har behovet av bygghissar 
minskat och dessutom har arbetsmiljön blivit bättre för personalen.

IDAg ÄR TRE MERLO i drift. En P25.6, 
en P38.10 och en Roto 40.30 MCSS. 
Dessutom är en ny Roto 60.24 MCSS 
beställd. Verksamheten med maskinerna 
har knoppat av i ett eget företag, Murbiten 
Lyft & Maskin AB.

En av delägarna, Ingemar Porsefeldt, 
berättar:

– Konkurrensen i bygg- och entrepre-
nadbranschen är hård idag. Det gäller att 
tänka kreativt och utnyttja alla möjligheter 
som finns för att stärka den egna konkur-
renskraften. Våra teleskoplastare från 
Merlo har hjälpt oss att bli starkare.

Ingemar Porsefeldt pekar på hur 
byggarbetsplatserna blivit trängre för 
all slags materialhantering och logistik, 

att planering och effektivitet spelar en 
allt viktigare roll och att tidspressen är 
hård. För Murbiten har teleskoplastarnas 
smidighet och mångsidighet kunnat möta 
den utvecklingen på ett bra sätt. Mate-
riallyft direkt på plats för murning och 
fasadarbeten är ett exempel som minskat 
behovet av bygghissar. 

– Men det viktigaste av allt för oss, 
är nog ändå att maskinerna förbättrar 
arbetsmiljön för de anställda. Allt det vi 
jobbar med innebär tungt kroppsarbete. 
Därför är det mycket betydelsefullt när vi 
kan få materialet optimalt placerat. Det 
minskar riskerna för arbetsskador och det 
höjer samtidigt effektiviteten, säger han.

– Jag vet att maskinerna är lönsamma 
därför att de höjer effektiviteten, ökar 

Ingemar Porsefeldt.

”Jag vet att 
maskinerna är 

lönsamma därför 
att de höjer 

effektiviteten”

konkurrenskraften och förbättrar 
arbetsmiljön. Det kan vara svårt att 
kalkylera vinsten i förväg. Man behöver 
tänka otraditionellt och se och förstå vad 
maskinernas förmåga betyder i pengar och 
för arbetsmiljön. Jag tror de har en god 
framtid för sig, säger Ingemar Porsefeldt.  
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Så används Murbitens Merlo teleskoplastare
Robin Pettersson, driftansvarig och maskinförare  >>>

Merlo Roto
60.24 MCSS / 40.30 MCSS:
Maskinerna används både där det
krävs hög lyfthöjd och styrka,
eller där arbetet är komplext
med byggarbete i vinklar
eller andra särskilda
omständigheter. Den
övervägande delen av
arbetet är genom uthyrning
till andra byggföretag, men också
för Murbitens egna projekt.

– Rotomaskinerna har tiltbar hytt och gör alltid 
ett bra jobb. De marknadsför sig själva genom 
sin mångsidighet och för att de är så attraktiva 
alternativ som jobbar snabbare och mer flexibelt 
än vid traditionell inhyrning av mobilkranar.
Modell: 60.24 MCSS 40.30 MCSS
Vikt: 18750 kg 19200 kg
Lyftkapacitet: 6000 kg 4000 kg
Lyfthöjd: 23,9 m 29,5 m
Hastighet: 40 km/t 40 km/t

Merlo P38.10:
Används på byggarbets-
platser för arbeten där
rörligheten och lyftkapaciteten
innebär ett effektivt arbete med
bra styrka och smidighet.

– Bomdämpningen och
mjuka däck innebär att man
kan köra och jobba snabbt.
Det blir en ”snäll” och effektiv
materialhantering. Funktionerna med
sideshift och chassinivellering innebär att det blir 
lättarbetat även där marken är ojämn och det 
krävs hög exakthet i lyften, säger maskinföraren 
Robin Pettersson.
Vikt: 7800 kg
Lyftkapacitet: 3800 kg
Lyfthöjd: 9,7 m
Hastighet: 40 km/t
Läs mer på sidan 3 om nya modellen av P38.10 
som lanseras i Sverige 2014.

Merlo P25.6 ”Allfixaren”:
Används till ”allt möjligt”. Den lilla
maskinen har kranarm, gafflar,
planerskopa, snöskopa och
personkorg. Tack vare den låga
höjden och fyrhjulsstyrningen tar
den sig in där andra maskiner har svårt att 
passera. Murbitens P25.6 har också utrustats med 
partikelfilter, eftersom den ofta jobbar i garage.

– Benämningen ”allfixare” passar jättebra på 
den här maskinen som klarar så många olika 
uppgifter. Den överraskar både oss själva och 
omgivningen med sin mångsidighet.
Vikt: 4750 kg
Lyftkapacitet: 2500 kg
Lyfthöjd: 5,9 m
Hastighet: 36 km/t
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Det spelar ingen roll vad det är för jobb som pågår eller 
vilken årstid det är. Allfixaren hos göteborgsföretaget 
LP Entreprenad AB är i arbete varje dag, året runt.

Betongrören ligger bakom buntarna 
med pvc-rör. Men det spelar ingen roll. 
Merlon når vad den behöver och lyfter 
ut med hjälp av gafflarna.

MASKINFÖRAREN MARTIN NIKLASSON är 
en ur LP Entreprenads personal som kör 
Merlon regelbundet och har mycket gott 
att säga:

– Vi tog den i bruk hösten 2013 och sen 
dess är den dagligen i arbete. Under vintern 
använde vi den för både entreprenadjobb 
och för snöröjning och halkbekämpning. 
Det fungerar bra, maskinen är väldigt 
smidig att köra, tack vare formatet och 
fyrhjulstyrningen.

LP Entreprenad har satsat på tillbehör 
som vikplog, sandspridare, pallgafflar, 
skopor och personkorg med fjärrstyrning. 

Det ger en maskinresurs som klarar 
snöröjning, höjdjobb, materialhantering 
och faktiskt även rena schaktjobb när 
maskinens egenskaper gör maskinförarna 
kreativa:

– Maskinens bom och räckvidd ger 
många möjligheter. Här på ett va-jobb har 
det visat sig att vi kan använda Merlon till 
återfyllnad. Genom att skjuta ut bommen 

blir återfyllningarna effektiva, smidiga 
och enkla, berättar Martin.

Så ena stunden används Merlon för 
återfyllning. I nästa stund lyfter den fram 
rör och annat material. Att betongrören 
ligger bakom högarna med pvc-rör spelar 
ingen roll. Med bommen når gafflarna 
precis vad som behövs för stunden, utan 
tidsödande omflyttningar.

Martin Niklasson.

Allfixaren Merlo P25.6 till
alla jobb, varje dag, året runt



7

FAKTA ALLFIXAREN:

Modell: P25.6 P28.8
Maskinvikt: 4750 kg 6400 kg
Lyftkapacitet: 2500 kg 2800 kg
Lyfthöjd: 5,9 meter 8,2 meter
Motor: Kubota 75 hk Kubota 101 hk
hastighet: 36 km/t 40 km/t
Längd: 3900 mm 4250 mm
Bredd: 1800 mm 2000 mm
höjd: 1920 mm 2150 mm

BåDA MODELLERNA:
• Stor hytt med lågt insteg
• Fri sikt åt höger
• Kan traktorregistreras
• Fram-, krabb- eller fyrhjulsstyrning
• Godkänd dragkrok
• Hydrauliskt bromsuttag (tillval)

FAKTA LP ENTREPRENAD AB
LP Entreprenad AB är ett kunskapsintensivt företag med 
lång erfarenhet som erbjuder kunderna skräddarsydda 
entreprenadåtaganden inom mark och anläggning, 
grönytor och gaturenhållning. Företaget har över 
100 anställda och en maskinpark anpassad till de tre 
arbetsområdena. 

Två modeller av ALLFIXAREN från Merlo
”ALLFIXAREN” LANSERADES i Sverige för några år sedan och finns 
i två modellvarianter. Dels P25.6 och den något större P28.8.

Med sina kompakta yttermått har de båda modellerna blivit 
en succé, bland annat tack vare tillbehörsprogrammet som är 
under kontinuerlig utveckling.

Allfixaren kan användas för snart vilken slags verksamhet 
som helst >>>

•	 Lastning/lossning
•	 Materialhantering	inom	industri,	anläggning	eller	bygg
•	 Snöröjning	och	halkbekämpning
•	 Sopning
•	 Gräsklippning
•	 Trädbeskärning
•	 Fastighetsunderhåll
•	 Sopcontainerhantering
•	 Transport	med	vagn
•	 Schakt	med	skopa/återfyllning	
•	 Arbeta	i	garage/stallar	där	större	maskiner	inte	kommer	in

Merlo P25.6 utrustad med däck och aggregat för gräsklippning.

”Allfixaren” har ett unikt redskapsprogram för kommuner, fastighetsförvaltning och 
entreprenad. Här utrustad med pallgafflar, personkorg och tippbar lastväxlarvagn.

Gå in på vår YouTube-kanal via vår 
hemsida, www.hullert.se. Klicka på fliken 
”Media” och se vad Allfixaren klarar!

Se Allfixaren på
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– Merlon gör vårt byggföretag mer oberoende 
och effektivare. Dessutom breddar maskinen 
verksamheten och ger till och med nya intäkter!

Tack vare Merlon är
Högås Bygg oberoende
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DET SÄgER RASMUS LINDAhL, vd och ägare 
av Högås Bygg AB i Munkedal i Bohuslän. 
Företaget har åtta anställda byggnads-
snickare och jobbar med husbyggnation, 
tillbyggnader och reparationer. För att 
minska behovet att hyra in utrustning så 
satsade Högås Bygg på att investera i en 
egen teleskoplastare.

– Vi började med en maskin av annat 
märke. Men snart märkte vi att det var 
smartare att satsa på en Merlo, som bland 
annat har bättre utrustning, snabbare 
transporthastighet och bra service.

Valet föll på en Merlo P38.10. 
– Nu är den med på alla byggarbets-

platser där vi jobbar. Vi använder den för 

Dessutom betonar Rasmus fördelen att 
många lyft som annars brukat göras för 
hand, nu kan skötas av Merlon.

– Det spar både tid och minskar de 
fysiska påfrestningarna för de anställda!

En bonuseffekt av maskininnehavet är 
allt det behov som finns hos andra företag 
i branschen. När Högås Bygg kommer ut 
på arbetsplatserna med teleskoplastaren 
dyker det ofta upp förfrågningar om hjälp 
från kolleger som arbetar i samma område.

– Det blir många förfrågningar om 
lyfthjälp, vilket gör att vi får intäkter vi 
annars inte skulle fått, berättar Rasmus 
Lindahl.

FAKTA hÖgåS BYgg AB:
Högås Bygg AB är ett framgångsrikt 
byggföretag som på kort tid fått ett 
mycket gott renommé i Munkedals-
området. Rasmus Lindahl startade 
verksamheten 2006 och nu är man 
uppe i åtta anställda. I maskin-
parken finns en Merlo P38.10 med
dumperkärra, samt en mini-grävare 
i 2-tonsklassen.

FAKTA HÖGÅS MERLO P38.10:
Maskinen har en lyftkapacitet på 
3800 kg och 10 meters lyfthöjd. 
Modellen har visat sig passa mycket 
bra för byggbranschen. Den är stan-
dardutrustad med sidoförskjutning 
och chassinivellering som gör det 
enkelt att finjustera positionen på 
bom och redskap, samt få bommen 
i vågrätt läge även vid arbete på 
ojämn mark. Högås Merlo P38.10 är 
utrustad med höj- och sänkbar drag-
bygel med godkänd dragkapacitet
upp till 20 ton. Se mer fakta på sid 3.

Tack vare Merlon är
Högås Bygg oberoende

”Vi har en egen resurs för lyft, 
materialhantering och för transporter.”

lyft, för materialhantering och även för 
transporter, berättar Rasmus. 

Till	Merlon	har	man	tillbehör	som	
skopor, gafflar, materialkorg och dessutom 
en dumperkärra som används såväl till 
transport av schaktmassor, som till 
materialtransporter och som resurs vid 
takomläggningar för att transportera bort 
gamla pannor och för att få nya på plats. 

– En av de allra största fördelarna med 
Merlon är oberoendet. Vi har en egen 
resurs för lyft, materialhantering och för 
transporter med kärran. Det gör att vi 
slipper väntetider eftersom vår egen maskin 
alltid finns till hands direkt. Jobben går 
snabbare vilket ökar effektiviteten.

Förutom traditionella tillbehör som skopor, gafflar och materialkorg, har Högås Bygg en dumperkärra för schaktning och diverse transporter.
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Så SÄgER MATS PORSgåRN, som tillsam-
mans med sin syster Eva Porsgårn äger 
och driver Kungsbacka Åkeri AB med 
23 anställda. I nära samarbete med AB 
Hüllert	Maskins	säljare	Thomas	Larsson	
har han introducerat Merlos teleskoplastare 
i åkeriets verksamhet. 

I dagsläget har man tre Merlo i maskin-
parken, ett innehav som bygger på de goda 
relationerna och konstruktiva samarbetet 
mellan åkeriet och Hüllert Maskin.

– Vi började använda en teleskoplastare 

Thomas möter Mats – igen

Mångårigt samarbete
om Merlo ger förtroende

redan i slutet av 80-talet. När det var dags 
för	förnyelse	fick	vi	kontakt	med	Thomas	
Larsson på AB Hüllert Maskin och fick 

Investeringar i maskiner ska grundas på goda relationer 
och förtroende. Då kan man bygga ett samarbete som 
gör båda parter starka tillsammans! 

”Maskininvesteringar ska grundas 
på goda relationer och förtroende.”

Mannes 430-milaresa
med i rekordboken
Minns ni Merlo-Manne Leo Tergujeff som 
våren 2014 reste genom hela Europa med en 
teleskoplastare?

Nu är hans bedrift med i Guiness rekordbok. 
Leo gjorde den 430 mil långa resan från Italien 
till Finland (genom nio länder) med en Merlo 
”Allfixare” P25.6 som en sista utmaning inför sin 
pensionering.

En rad sponsorer backade upp resan och på 
vägen passade Leo på att hälsa på kolleger och 
vänner i länderna han passerade. Vänskap han 
fått under alla sina år som produktspecialist hos 
Finlands generalagent för Merlo.

– Arbetet med Merlo blev en passion för 
mig. Så detta var rätt sak att göra inför min 
pensionering, berättade Leo när han reste genom 
Sverige. 
P25.6:an klarade resan med glans och den 
hydrostatiska drivningen klarade långresan utan 
problem. 

AB Hüllert Maskins kund-
centrum med övningsfält
Kundcentrumet för teleskoplastare är en unik 
satsning med utställningshall, undervisnings-
lokaler och övningsfält. 

Målet med anläggningen är att alla kunder 
ska kunna komma för att provköra och uppleva 
Merlos maskiner. Övningsfältet hjälper också 
många att hitta rätt maskinmodell för det arbete
man vill utföra.

Anläggningen finns vid AB Hüllert Maskins 
huvudkontor och verkstad i Vara i Västergötland. 

Mats Porsgårn och Thomas Larsson har samarbetat om Merlos maskiner 
i 15 år vid det här laget. Ett samarbete som bygger på väl fungerande 

maskiner som ger de resurser som Kungsbacka Åkeri behöver.
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MULTIFARMER
Nästa Merlo kan bli en 40.9
Ett intressant modellalternativ för många 
entreprenad- och åkeriföretag, som 
liksom Kungsbacka Åkeri AB har Merlo i 
maskinparken, är nya Multifarmer.

Modellen kommer i en ny modernare 
version och har då en rad egenskaper 
som gör den till en lika bra entreprenad-
maskin, som maskinresurs för jordbruket. 
Eller för bådadera branscherna!

Nya Multifarmer 40.9 har ny reglage-
layout, förnyad hyttmiljö, hyttfjädring och 
Multifunktionsarmstöd med joystick.

40.9 har, eller kan utrustas med;
• M CVTronic steglös transmission
• Trepunktslyft
• Kraftuttag
• EPD, Eco Power Drive med 18% lägre 

bränsleförbrukning.

Nya 40.9 är dessutom godkänd för
20 tons dragvikt, har en lyfthöjd på cirka 
9 meter och upp till 4 tons lyftkapacitet.

Se mer om nya modellerna på sidan 3.

FAKTA KUNgSBACKA åKERI AB:

3 Merlo teleskoplastare,
9 lastbilar, 5 hjullastare,
5 band- och hjulgrävare.

Företaget startades 1928 av Charles Porsgårn. På den 
tiden bestod vagnparken av hästdragna kärror. Idag drivs 
företaget av tredje generationen och är ett modernt åkeri- 
och entreprenadföretag med både åkeriverksamhet och 
entreprenadmaskiner.  Företaget har egen servicetekni-
ker, Kjell Alfredsson, som samarbetar med AB hüllert Ma-
skin i Vara för service och underhåll av Merlo-maskinerna.

”Roton är en helt underbar maskin.
Så flexibel och fin att köra.”

NÄR KUNgSBACKA åKERI satsade på Merlo 
så var det en naturlig följd av arbetet med 
att lossa lastbilar på byggarbetsplatser.

– Det skedde tidigare alltid med 
hjullastare. Men så upptäckte vi teleskop-
lastarnas fördelar vad gäller räckvidd och 
mångsidighet, berättar Mats Porsgårn.

Tre Merlo hos Kungsbacka Åkeri:
Från början satsade man på en Merlo 

P40.16. Men fram till idag har maskin-
parken ändrats och utökats till tre Merlo. 
En Roto 40.30 MCSS med 30 meters 
lyfthöjd och lyftkapacitet på 4 ton, en 
P40.17 och en liten P28.8

– Roton är en helt underbar maskin. Så 

Nya Merlo Multifarmer 40.9 lanseras snart i Sverige och är ett intressant modellalternativ 
för Kungsbacka Åkeri AB, liksom för många andra åkeri- och entreprenadföretag.

möjlighet att prova Merlo, berättar Mats.
Testet	blev	lyckat.	Merlos	40.16	blev	

ett lyft jämfört med den första maskinen. 
Istället för en bullrig äldre teleskoplastare 
med dålig arbetsmiljö, som ingen ville 
köra, så tog man 2001 i bruk en maskin 
som leder teknikutvecklingen inom det 
här maskinsegmentet.

Merlon blev också premiären för det 
samarbete som sedan dess pågått mellan 
Kungsbacka	Åkeri	och	säljaren	Thomas	
Larsson från Hüllert Maskin.

Att samarbetet nu pågått i 15 år märks 
när	Mats	och	Thomas	möts.	Stämningen	
är familjär och för Kungsbacka Åkeri står 
relationen för trygghet i maskinägandet. 
Och	för	Thomas	och	Hüllert	Maskin	
handlar det om att vårda kundrelationen 
på lång sikt, eftersom det är lönsamt.

– Det är lönsamt för båda parter, 
konstaterar Mats Porsgårn. Det skapar 
ömsesidig styrka när investeringar och 
driften av maskinerna bygger på ett förtro-
ende och trygghet för investeringarna.

flexibel och fin att köra. Vi använder den 
mycket med jibb och vinsch för servicejobb 
och lyft på byggarbetsplatser.

Samtliga maskiner arbetar framförallt 
i Kungsbacka där de går mellan olika 
byggarbetsplatser för att lyfta och sköta 
materialhantering.
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FÖR SOFIA MOBILKRANARS vd och ägare 
Göran	Tillman	och	för	maskinföraren	
Kalle Johansson är leveransgenomgången 
första steget inför ägandet och använ-
dandet av den nya Merlo Roton. Maskinen 
representerar en viktig investering och blir 
omgående en betydelsefull maskinresurs 
för företaget. Därför är genomgången så 
angelägen. 

– Vi åker till Vara och kontrollerar 
att specifikationerna stämmer med 
beställningen, provkör och får värdefull 
information och kunskap om maskinen. 
Genomgången innebär trygghet med att 
allting är perfekt när den levereras till 
Stockholm,	sammanfattar	Göran	Tillman.

Merlon är den andra i Sofia Mobilkra-
nars maskinpark. Den första 40.26:an togs 
i bruk för ett par år sedan.

– Vid den leveransgenomgången fick 
jag även en körutbildning och tillfälle 
att provköra och lära mig maskinen 
här på Hüllerts övningsfält, berättar 
maskinföraren Kalle Johansson. Nu kan 
jag koncentrera mig på den nya maskinens 

Tryggt
Merlo-
ägande
startar vid AB Hüllert 
Maskins och Merlos 
kundcentrum
När Sofia Mobilkranar AB fick sin andra Merlo 
Roto 40.26 var leveransbesöket vid Merlos 
svenska kundcentrum viktigt. En grundlig 
genomgång av maskin och leverans skapar 
trygghet när den nya maskinen tas i bruk.

”Genomgången innebär trygghet 
med att allting fungerar när vi får 

maskinen levererad till Stockholm.”

Sofia Mobilkranar AB:s maskinförare Kalle Johansson och vd Göran Tillman.

Sofia Mobilkranars förare Kalle Johansson får instruktioner 
av AB Hüllert Maskins Anders Johansson. Genomgången är 
viktig för ett bekymmersfritt maskinägande.
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Därför investerar Sofia 
Mobilkranar AB i Merlo 
teleskoplastare
Sofia Mobilkranars vd och ägare
Göran Tillman berättar:

”Vi har 20 anställda och en maskinpark bestående 
av åtta mobilkranar, fyra vibrohammare, två 
teleskoplastare, samt hjullastare och bilar. Vi 
fokuserar på spontnings- och grundläggnings-
arbeten men vår mångsidiga maskinpark ger oss 
stor bredd inom all slags byggverksamhet.

Vi satsar nu på vår andra Merlo Roto med 26 
meters lyfthöjd. Man kan se det som en naturlig 
utveckling när byggbranschen förändras mot mer 
av prefab och att effektiva logistiklösningar på 
byggarbetsplatserna blir allt viktigare. Förr var små 
mobilkranar och byggnadsställningar vanliga. 
Nu ersätts detta allt oftare av materialhantering 
och lyft som lika gärna kan utföras av en 
teleskoplastare.

Jag tror inte teleskoplastarnas höga kapacitet är 
riktigt känd ännu, men det kommer. Branschen har 
vaknat upp för den här maskintypens möjligheter.”

Sofia Mobilkranars Merlo Roto är utrustad med 
personkorg, kranarm, vajerspel, materialkorg, 
gafflar och fjärrstyrning.

Merlo Roto, mångsysslaren
Roto representerar Merlos kraftfullaste modeller. 
Roto finns i ett tiotal olika modeller med lyft-
kapacitet upp till 6 ton och lyfthöjder strax 
över 31 meter. Hytt och bom är monterat på 
maskinens runtomsvängande överdel.

Tack vare sin mångsidighet kan Roto-
maskinerna fungera som kraftfulla material-
hanterare, såväl som arbetsplattformar med 
personkorg och som mindre mobilkranar. 

Roto-modellerna i MCSS-serien roterar 
oändligt på sin svängkrans och har en stödbens-
konstruktion som ger stor flexibilitet på ojämna 
underlag och i trånga utrymmen. Alla modeller 
är försedda med automatiska stabiliserings- och 
nivelleringssystem för högsta säkerhet. De har 
permanent 4-hjulsdrift, hydrostatisk transmission 
och en marschhastighet på 40 km i timmen. 

Maskiner ur modellserien Roto säljs med två 
års garanti. De har EPD (Eco Power Drive) som 
ger 18 procents lägre bränsleförbrukning med 
bibehållen styrka och vridmoment, samt ny 
motor godkänd enligt  Steg 3B.

utrustning och att allt är i ordning.
Leveransgenomgångarna när nya 

maskiner levereras har ett metodiskt 
upplägg. 

Precis	som	för	Göran	Tillman	och	
Kalle Johansson, så tas kunderna emot av 
både säljare och av supportavdelningens 
personal. 

Därefter sker genomgången av maski-
nens specifikationer och utrustning. 
Det är en ömsesidig kontroll av att alla 
anpassningar, eventuella påbyggnader och 

maskinens utförande är korrekt utförda 
och fungerar.

Samtidigt får maskinföraren en genom-
gång av alla funktioner. Vid behov ges 
även körinstruktioner och viktigt är även 
att förmedla tips och trix för körning och 
enklare felavhjälpning.

Genomgångarna i Vara är också värde-
fulla därför att de ger personkännedom. 
Från den dagen blir maskinägare och 
Hüllerts personal bekanta med varandra.

Anders Johansson ger servicetips och pekar ut nyheter i motorrummet på den nya Merlon.

AB Hüllert Maskins övningsfält vid 
anläggningen i Vara i Västergötland.
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PETERSON & hANSSON BYgg AB är med 
sina drygt 100 anställda ett av Hallands 
största byggföretag med en mycket bred 
verksamhet. Företaget upptäckte tidigt hur 
betydelsefull en teleskoplastare kan vara 
för ett byggföretag och idag spelar Merlo 
en viktig roll varje arbetsdag. 

– Vi skaffade den första teleskoplastaren 
i början av 90-talet. 2008 fastnade vi för 
Merlo och från i höstas har vi bytt till 
den senaste modellen av Merlo P40.17, 
berättar en av företagets ägare, Bo-Lennart 
Thuresson.

Till	maskinens	utrustning	hör	bland	
annat personkorg som tillsammans med 
vanliga pallgafflar är ett par av de viktigaste 
redskapen på byggarbetsplatserna.

– Merlon och våra två lastbilar med 
kranar med upp till 18 meters räckvidd ger 
oss de flesta maskinresurser vi behöver på 
byggena. Vi kan bygga, formbygga, gjuta och 
sköta all materiallogistik utan att behöva 
hyra in fasta eller mobila byggkranar.

Fullt upp
för Merlon

hos PH Bygg

Merlo P40.17 har en huvudroll hos 
Peterson & Hansson Bygg AB i 
Falkenberg. Merlon bidrar till
att det stora byggföretaget
är nästan självförsörjande 
när det gäller 
maskinresurser.

FAKTA:
Peterson & Hansson Bygg AB, i dagligt tal PH Bygg, utför nybyggnationer åt 
kommun, landsting, privatkunder och jordbruket, samt har även serviceteam för 
underhåll och reparationer. Företagets strategi är att fokusera på kundernas önske-
mål och behov, med högt kvalitets-, service- och miljötänkande. PH Bygg arbetar 
huvudsakligen i Falkenberg, men även i grannstäderna Varberg och Halmstad.

Personkorgen på Merlon gör också att 
behovet av byggnadsställningar reduceras. 
Arbetshöjden på 17 meter gör att mate-
rialhantering och arbeten upp till sjätte 
våning fungerar.

Tre	ur	personalen	har	förarbevis	för	
teleskoplastare, men allra mest är det 
Magnus Ivarsson som kör Merlon.

 – Det är körning varje dag. Ibland 
får vi också förfrågningar från andra 
företagskolleger i branschen som vill hyra 
in den. Om det inte hindrar oss på våra 
egna byggen, så ställer vi upp, berättar han.

Magnus berättar också hur ett par av 
P40.17:s egenskaper gör den till vinnare. 
En är stödbenen som fälls ut framåt och 
inte innebär att arbetsbredden ökar när 
benen används.

– En annan är transporthastigheten 
på 40 km i timmen. Det gör att man kan 
förflytta sig mellan arbetsplatserna utan 
att det tar för lång tid, säger han.

Personkorgen är en av de viktigaste tillbehören 
för PH Bygg. Arbetshöjden på 17 meter gör att 
behovet av byggnadsställningar reduceras.
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Ena stunden höjdjobb i person-
korg. Andra stunden materialhan-
tering med lossning och lastning. 
Men alltid lika tryggt.

TRYgghETEN ÄR EN av de egenskaper som 
maskinföraren Jonas Nilsson framhåller 
när han berättar om sitt arbete i en Merlo 
Roto. Jonas är maskinförare hos kran-
företaget Sven Jinert AB och har lång 
erfarenhet av arbete med teleskoplastare.

Sedan i år kör Jonas en ny Merlo 
Roto 45.21 MCSS som är stationerad 
i Kristianstad. Det innebär körning i 
både Kristianstad och städer och orter 
däromkring. Ingen dag är den andra lik 

Jonas är trygg med Merlon
FAKTA:
Sven Jinert AB bildades för drygt 
25 år sedan och har sedan dess växt 
successivt till dagens verksamhet 
med 110 anställda och nära 100 
maskiner och fordon för lyft och 
transport. Företaget har huvudkontor 
i hässleholm och verksamhet 
med maskindepåer på 14 orter i 
sydsverige. Maskinparken består av 
mobilkranar, bilar för transport och 
lyft, samt gaffelmaskiner varav tre är 
Merlo teleskoplastare. 

Företagets vd och grundare Sven 
Jinert om samarbetet med AB hüllert 
Maskin:
”Vi uppskattar vårt samarbete med 
AB Hüllert Maskin som levererar våra 
Merlo. Hüllerts företagsfilosofi ligger 
nära vår egen, det vill säga att ta stort 
ansvar för vad som levereras och ge 
bra service och support till kunden.”

Pallarna med betongblocken lossas från bil, sorteras och transporteras in på byggarbetsplatsen. 
Tack vare Merlons räckvidd placeras pallarna så att murningsarbetet kan ske så effektivt som möjligt.
Merlon är trygg, man litar på maskinen, säger maskinföraren Jonas Nilsson (till höger).

eftersom maskinen med Jonas hyrs ut till 
både längre och kortare uppdrag.

– Merlon är smidig att arbeta med. 
Både i körning och när man arbetar i 
personkorgen. Vid arbete på höjd och 
med stödbenen ute så är den väldigt stabil. 
Det är tryggt, man litar på maskinen, 
säger Jonas.

Även vid materialhantering utnyttjar 
han styrkan och stabiliteten. På bilderna 
är det betongblock som lossas och flyttas 
in på en byggarbetsplats vid Bockatorpets 
strövområde utanför Kristianstad. Under 
några timmar lossas blocken från lastbil 
och körs in och placeras ut där väggar 
ska muras upp i områdets nya byggnader.
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Avsändare: Hüllert Maskin AB, Box 173, 534 23 Vara

GÄLLIVARE
– PA Hydraulservice, 0970-15730
PITEÅ (ÖJEBYN)
– Repab Entreprenadmaskiner, 0911-14540
UMEÅ
– Kent Nilssons Bil & Maskin i Umeå, 090-779780
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 (ARLANDASTAD)
– HVL Maskin, serv. 08-58358650, förs. 0512-300030
STOCKHOLM (VÄSTERHANINGE)
– Truck & Hydraulservice, 08-50440010
FLEN
– Lasseth, 0157-70011
NORRKÖPING
– BARS Allrep Service & Tillv. 011-133586
VARA
– AB Hüllert Maskin, 0512-300030
ÖSTERGÖTLAND (endast försäljning)
– Henrik Hermansson Forsa Gård, 0701-937317
ÖSTERGÖTLAND (HORN)
– Ådala Maskinservice, 0703-304404
GOTLAND
– Agro Maskiner Gotland, 0498-272350
GÖTEBORG (GUNNILSE)
– HVL Maskin, serv. 031-604940, förs. 0512-300032
GISLAVED
– Pär Mårtensson Service, 0371-14152
VARBERG
– JS Rikt & Motor, 0340-13316
VÄXJÖ
– Svenssons Motorverkstad AB, 0470-529900
GETINGE
– Gunnar Nilsson Maskin, 035-180110
KALMAR (LÄCKEBY)
– Svenssons Motorverkstad, 0480-429740
ÅSTORP
– Gunnar Nilsson Maskin, 042-50990
KRISTIANSTAD
– OP Maskiner i Kristianstad, 044-207600
ESLÖV
– Gunnar Nilsson Maskin, 0413-574400
STAFFANSTORP
– Maskingruppen, 046-205270
TOMELILLA
– OP Maskiner i Syd, 0417-78330
TRELLEBORG
(LILLA JORDBERGA)
– OP Maskiner i Syd,

0410-724420

Merlo i Sverige:

AB Hüllert Maskin
Box 173, 534 23 Vara

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

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

Fösäljning och service         Service
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Trygghet ingår
i maskinleveransen
Det här är Markus Branell, Andreas Jakobsson och Lars ”Dalla” 
Dahlgren – tre av de sex personer som ingår i AB Hüllert Maskins 
team för support, reservdelar och service.

Tre av de sex i supportteamet. Från vänster reservdelsansvarige 
Markus Branell, verkstadschefen Andreas Jakobsson och 
reservdelschefen Lars ”Dalla” Dahlgren.

DE SEX hAR ansvaret för att 
återförsäljare av Merlo, alla 
serviceverkstäder och alla 
kunder har tillgång till svensk-
anpassad Merlo-trygghet utan 
bekymmer. Ett åtagande som 
gäller för alla entreprenörer, 
kommuner, industrier, jordbru-
kare och andra som investerar 
i Merlos maskiner.

Tryggheten	ingår	som	en	
del av leveransen av Merlos 
maskiner i Sverige.

•	 Supportavdelningens	 sex	
anställda finns tillgängliga
vid AB Hüllert Maskins an-
läggning i Vara i Västergötland. 
De stöttar kunderna vid leve-
ranserna av nya och begagnade 
maskiner och återförsäljare och 
verkstäder genom att svara på 
frågor och dela med sig av sin 
kunskap. 

•	 Servicenätet	finns	tillgäng-
ligt över hela landet. Nära 30 
verkstäder från Gällivare i norr 
till	Jordberga	(Trelleborg)	i	
söder innebär hög tillgäng-
lighet till snabb service. Alla 
verkstäder har direktkontakt 
med teknikerna och ansvariga 
på support och med reserv-
delslagret i Vara.

•	 Reservdelar	 finns	 snabbt	
tillgängliga, dels från det 
svenska centrallagret i Vara 
och dels direkt från Merlos 
lager i Cuneo, Italien. 

Reservdelslagret i Cuneo är 
nyligen ombyggt till en hyper-
modern anläggning, vilket 
innebär att alla reservdelar kan 
levereras till Sverige inom 24 
timmar efter beställning.

•	 Utbildning	erbjuds	bland	
annat vid AB Hüllert Maskins 
anläggning i Vara. Lokaler, 
maskiner och ett övningsfält 
för körövningar betyder att 
all personal som behöver kan 
få den utbildning som behövs.

•	 Påbyggnader.	 Många	
Merloägare vill specialan-
passa sina maskiner för sin 
verksamhet. En perfekt 
tanke för en maskintyp vars 
främsta egenskap är mångsi-
dighet. Supportavdelningen i 

Sverige, teknikerna vid Merlos 
huvudkontor i Italien och alla 
våra svenska verkstäder runt 
Sverige samarbetar för att lösa 
önskemålen.

•	 Trailer.	 Oftast	 levereras	
Merlo med vår egen trailer 
från	anläggningen	i	Vara.	Till-
gången till vår trailer innebär 
snabbhet och hög kunskap hos 
personalen som kommer ut 
med våra maskiner till kund.

•	 AB	Hüllert	Maskin	ställer	
upp med svenskanpassade, 
innovativa maskiner, hög 
kompetens, bra service och 
support, samt snabba reserv-
delsleveranser. Allt detta 
betyder att trygghet ingår vid 
leveransen av en Merlo!


