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Stark ökning för Merlo 2015
MASKINFÖRSÄLJNINGEN i Sverige ökade 
med en fjärdedel under den första halvan av 
2015. Det är ett trendbrott efter en ganska 
lång period då landets maskinentreprenörer 
tvekat inför att göra nya investeringar. Men 
nu har det vänt och försäljningen av alla 
slags entreprenadmaskiner ökar. 

Det är något vi gläder oss åt här hos AB 
Hüllert Maskin. Vår försäljning av Merlo 
teleskoplastare har tagit en fantastisk fart 
under 2015.

FÖR VÅR DEL kan det förklaras med den 
allmänt uppåtgående trenden samt det 
generella genombrott de senaste åren 
för teleskoplastaren som mångsidig och 
eftertraktad entreprenadmaskin, med 
oändliga användningsmöjligheter. 

Ökningen är också resultatet av vårt 
långsiktiga arbete med Merlo under 20 
år. AB Hüllert Maskin är en trygg partner 
som erbjuder ett tryggt maskinägande. 
Våra kunder har tillgång till ett stabilt 
servicenät som täcker hela Sverige och det 
lockar nu över allt fler till oss.

Intresset för Merlo ökar kraftigt, av 
alla dessa skäl.

En starkt ökande modell är Merlos 
”Allfixare”, alltså våra två minsta Merlo i 
4,7- och 6,5-tonsklass. Det är fantastiska 

maskiner, som tack vare sitt format 
kommer in och åt överallt, och som kan 
utrustats med så mycket olika redskap 
och applikationer att det börjar bli svårt 
att beskriva mångsidigheten. (Läs mer på 
sidorna 12-13.)

VÅRT TRENDBROTT HANDLAR också om 
Merlos favorit hos många entreprenörer 
och jordbrukare, Merlo 38.10. Denna 
modell byggs nu efter ett modulsystem, så 
att den som beställer en 38.10 får maskinen 
exakt så som man önskar. Med ny teknik, 
ny hyttmiljö, ny layout på reglage, lägre 
bränsleförbrukning och med en mjuk och 
följsam hydraulik. (Läs mer på sidorna 8-9)

DET FINNS YTTERLIGARE en god nyhet här på 
AB Hüllert Maskin. Den handlar om Lina 
Burges inträde som vice vd. Lina har arbetat 
flera år i företaget med administrativa 

uppgifter och personalfrågor. Hon ingår i 
företagsledningen och tillför ny inspiration 
och kreativa synsätt till alla oss andra. Jag 
vill passa på att välkomna henne till den 
ledande befattningen på Hüllert Maskin 
och för Merlo i Sverige.

TILL SIST. Det allra bästa sättet för att se 
och uppleva Merlo teleskoplastare är att 
provköra. Tack vare vårt upplevelsecenter 
kan vi enkelt välkomna alla intresserade att 
prova och uppleva på egen hand. Ta kontakt 
med oss (se sista sidan för telefonnummer), 
berätta vad du vill ha ut av din maskin och 
kom sedan till oss. Antingen hit till Vara, 
eller till någon av alla våra återförsäljare.

Det du kan prova är Merlo teles-
koplastare för alla uppgifter, försedda 
med innovativ teknik, hög kapacitet, god 
ekonomi och bra förarmiljö.

Välkommen!

Nils-Gunnar Burge
Vd, AB Hüllert Maskin

”Allt fler kommer till oss”

Lina och Nils-Gunnar Burge.
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Nu kommer
Heavy Duty
Merlos Heavy Duty-maskiner är kraftfulla 
teleskoplastarmodeller, tillräckligt robus-
ta för att klara av tufft arbete med tunga 
laster. I höst kommer senaste modellen 
av modellen Merlo 50.8 till Sverige.

Merlo 50.8 ingår i Heavy Duty-serien. 
Dess storlek och kapacitet gör att den 
betecknas som Merlos lastmaskin 
som kan konkurrera med traditionella 
hjullastare. 50.8:ans fördel gentemot 
hjullastarna är bland annat dess räckvidd. 
Den kan till exempel lasta på lastbil, utan 
att hindras av höga lemmar och den 
kan naturligtvis även lasta material och 
annat på höjden och helt konkurrera ut 
andra maskiner för sådana uppgifter.

Merlo 50.8 levereras med antingen stel 
framaxel, eller med sideshift och nivelle-
ring. Den har breda hjul (600/26,5) och 
om man önskar levereras den även med 
kraftuttag och trepunktslyft. Maskinen 
är godkänd för 20 tons släpvagnsvikt.

FAKTA MERLO 50.8 ”Heavy Duty”
Maskinvikt: 8,8 ton
Motor 156 hk
Vridmoment: 609 Nm
MCVtronic steglös transmission
MCDC med vågfunktion 
EPD transmission ger 18% 
lägre förbrukning
Kraftuttag 540/1000 133 hk (tillval)
Breda hjul 600/26,5
Godkänd för 20 ton släpvagnsvikt

Merlo 50.8 är en muskelmaskin för tunga 
laster och höjdlyft, såväl inom entreprenad 
som i jordbruket.

2 års garanti
Från hösten 2014 säljs alla nya 
Merlomaskiner med 2 års 
fabriksgaranti!

Så tolkar du modellnamnet:
Siffrorna i Merlos modellnamn 
avslöjar lyftkapacitet och lyfthöjd. 
Exempel: Allfixaren Merlo 25.6 lyfter 
2,5 ton och har lyfthöjd 6 meter. 

SENASTE NYTT

Merlos 38.10 har lyftkapacitet 3,8 
ton och lyfthöjd 10 meter, medan 
den kraftigare Merlo 72.10 lyfter 
hela 7,2 ton och når 10 meter.
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10 Merlo till armén

AB HÜLLERT MASKIN VANN den upphand-
ling av teleskoplastare som genomförts. 
Resultatet är inledningsvis leverans av 
tio stycken Merlo 72.10. Maskinerna 
har specialutrustats för sitt syfte, bland 
annat har de den specialbeställda lack-
eringen, entreprenaddäck för att klara 
terrängkörning och fästöglor för att kunna 
transporteras med transportflygplan av 
typ Herkules och C-17.
Teleskoplastarna ingår som en viktig del 

i den organisation som svarar för arméns 
transportlogistik, både i Sverige och vid 
uppdrag utomlands.
I upphandlingen ingår också att förse 
armén med fungerande system för service, 
reservdelar och utbildning.

Svenska Försvarsmakten har beställt och får levererat tio stycken 
Merlo 72.10 under hösten 2015. De tio maskinerna är militärgrönt 
lackerade och används för arméns transportlogistik.

BASFAKTA MERLO 72.10
Maskinvikt:   10500 kg
Lyftkapacitet: 7200 kg
Lyfthöjd: 9,4 meter
Motor: 74,5 kW (101 hk)
Vridmoment: 309 Nm
M CDC med vågfunktion (se notis)
Nivellering + sideshift

Enkel 40.17 för rental

MODELLEN HAR FÅTT NAMNET 40.17 RENT 
och är en ”avskalad” variant av grundmo-
dellen 40.17 PLUS.

Syftet med att lansera en enklare modell 
är dels att kunna erbjuda ett mycket 
attraktivt grundpris för maskinen. Dels 
att rent-marknaden ska få tillgång till en 
lättkörd maskin för ovana förare.

40.17 RENT har lite mindre motoreffekt 
och enklare reglage. Men maskinen är 
fortfarande samma slags effektiva teles-
koplastare som lyfter 4 ton till nästan 17 
meters höjd och hydrauliken (LS-system) är 
lika avancerad som på PLUS-maskinerna.
De tre först sålda exemplaren av modellen 
levereras till uthyrningsföretag. 

De första exemplaren av en modifierad Merlo 40.17 för 
uthyrningsmarknaden har levererats i Sverige.

BASFAKTA MERLO 40.17 RENT
Maskinvikt:   10300 kg
Lyftkapacitet: 4000 kg
Lyfthöjd: 16,7 meter
Motor: 56 kW (75 hk)
Vridmoment: 309 Nm
Nivellering + sideshift 

40.17 RENT har
ett attraktivt

grundpris.
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– Vi baserar hela vår verksamhet på en maskinpark med Merlo 
teleskoplastare och vårt goda samarbete med AB Hüllert Maskin. 
Det säger företagsledningen för Truckbolaget AB i Örebro, som 
är på offensiven för att öka sin maskinuthyrning ytterligare.

TRuCKBOLAGETS MASKINpARK består av 
inte mindre än 21 Merlo teleskoplastare. 
Det är allt från lilla Allfixaren Merlo 
28.8 upp till de stora runtomsvängande 
Merlo Roto.

Maskinerna är basen för företagets hela 
affärsidé. En ständig ström av beställningar 
på körning skapar i dagsläget en årsomsätt-
ning på upp mot 17-18 miljoner kronor.

”Teleskoplastarens flexibilitet smittar av sig. Resultatet 
blir en komplett funktion för effektivt materialflöde”

Enbart Merlo
hos offensiva Truckbolaget

14 av maskinerna hyrs oftast ut till-
sammans med maskinförare. De övriga är 
renodlade hyrmaskiner som bemannas med 
förare från det företag som hyr (och som i 
regel får sin utbildning av Truckbolaget).

Att Merlo är det allenarådande 
maskinmärket hos Truckbolaget beror 
på ett mångårigt och mycket bra samarbete 

mellan företaget och AB Hüllert Maskin.
– Historiken gör att vi kan konsta-

tera vilken pålitlig samarbetspartner 
Hüllert Maskin är. Dessutom är Merlo 
det enda teleskoplastarmärke som kan 
leverera riktigt bra runtomsvängande 
maskiner, berättar Rickard Rosander, 
Ingela Hellqvist och Johan Bäckström i 
företagsledningen.
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Numera ingår Truckbolaget i en 
koncern med fyra företag (se faktaruta). 
Samarbetet inom koncernen stärker Truck-
bolagets verksamhet i Örebro ytterligare 
och det pågår en ständig förnyelse och 
modernisering av maskinparken.

Det senaste tillskottet är en ren hyres-
maskin, den beprövade Marlo 40.17, som 
levererades i somras och som redan är 
uthyrd och bokad för flera år framåt. Det 
är ett byggföretag som hyrt och bemannar 
den med egen maskinförare och den arbetar 
nu vid ett stort bostadsbygge i centrala 
Örebro, nära den välbekanta silhuetten 
med Örebros vattentorn.

FAKTA TRuCKBOLAGET MED SYSTERFÖRETAG 

Truckbolaget fyller 50 år i år. Företaget startades 1965 av Hadar Bäckström, 
drevs sedan vidare av Lars och Anders Bäckström. Idag är det tredje 
generationen med Johan Bäckström som ingår i företagsledningen, sedan 
Truckbolagets blev helägt dotterbolag till Hyrlift AB, som även äger Heroks 
Byggvaruhus AB och Trafikbutiken AB. Hela koncernen har ett 60-tal anställda.
Alla koncernens företag samverkar för att erbjuda bygg- och anläggnings-
branschen attraktiva lösningar inom sina respektive affärsområden, eller 
tillsammans.
Moderbolag är Hyrlift AB med verksamhet i Örebro, Västerås och Eskilstuna.
Företagsgruppen ägs av syskonen Ingela Hellqvist och Rickard Rosander.

FAKTA MERLO 40.17

Merlo 40.17 är en väl beprövad teleskoplastare med hög lyftkraft och lyfthöjd. 
Modellen är populär som uthyrningsmaskin i byggbranschen. Maskinens 
manövrerbarhet är extra god tack vare sidoförskjutningen av bommen, vilket 
gör att man kan utföra lastning/lossning/lyft med millimeterprecision utan 
att behöva flytta hela maskinen. Stödbenen ger extra stabilitet och det unika 
utförandet gör att stödbenen inte går utanför maskinens arbetsbredd.

Maskinvikt: 10350 kg, lyftkapacitet: 4000 kg, lyfthöjd: 16,7 m, hastighet: 
40 km/t, längd: 5795 mm, bredd: 2400 mm, höjd: 2510 mm, stödben.

Truckbolagets och dess systerföretag går 
fortsatt på offensiven. Konjunkturerna är 
goda just nu i området med många byggen 
på gång och efterfrågan på teleskoplastarna 
är stor.

Det gäller både för långvariga projekt 
och för ren taxikörning med enstaka lyft, 
eller andra uppgifter.

– Det fina för företagen som hyr oss, är 
att de ofta får en logistikfunktion på köpet. 
När man hyr traditionella kranar är det 
vanligast att någon på arbetsplatsen styr 
arbetet. Men teleskoplastarens flexibilitet 
smittar av sig på den roll som maskinfö-
raren får. Resultatet blir att föraren och 

Ingela Hellqvist, Rickard Rosander och Johan
Bäckström leder Truckbolaget från det 

nya byggnavet med fyra företag, på 
Myrmalmsgatan i Örebro.

maskinen blir en komplett funktion, som 
ansvarar för ett effektivt materialflöde på 
en byggarbetsplats.

Att Truckbolaget firar 50-årsjubileum 
gör inte satsningarna mindre. Tillsammans 
med koncernkollegerna Hyrlift AB, 
Herok AB och Trafikbutiken i Örebro 
AB bildar man ett nav för byggbranschen 
i Örebro. De fyra företagen har kontor i 
samma lokaler på Myrmalmsgatan och 
med angränsande lokaliteter för Heroks 
byggvaruhus, samt för maskinpark och 
material som Truckbolaget och Trafik-
butiken tillhandahåller.
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Det här är AB Hüllert Maskins 
säljteam vid Merlos huvudanlägg-
ning i Vara i Västergötland. 

ÅTTA pERSONER med huvudansvaret för 
försäljningen av Merlo i Sverige och för 
Merlos serviceverkstäder och säljkontor 
på cirka 30 orter runt hela Sverige.

Tillsammans med experter, tekniker 
och övrig personal svarar de för tryggheten 
med att äga en Merlo.

– AB Hüllert Maskin och Merlo står för 
stabilitet och kontinuitet. Vi har represen-
terat Merlo i 20 år och våra maskinkunder 
vet att de inte behöver vara oroliga för att 
vi ska försvinna, eller servicen upphöra, 
säger AB Hüllert Maskins ägare och vd, 
Nils-Gunnar Burge, och fortsätter.

– Kontinuiteten och värdet med att vi 
är en stabil samarbetspartner är omvittnat 
av våra kunder och det är vi stolta för. Vi 
säljer inte bara maskiner. Vi lever också 
upp till behovet av service och support 
och bygger på så sätt varaktiga relationer 
med Merloägarna, som får ett tryggt 
maskinägande.

Sälj, support & service ger trygghet åt Merloägare i HELA Sverige

Vinsten med långvarigt samarbete går 
också åt andra hållet. Hüllerts 20 år långa 
generalagentur för det familjeägda Merlo 
i Italien innebär att italienarna påverkats 
av behov och önskemål från de svenska 
användarna. Ett exempel är att CE-märkta 
BM-fästen monteras på fabriken i Italien 

på maskiner för den svenska marknaden, 
utom på enstaka modeller. Ett annat är 
leveranserna av både stela och vridbara 
redskapsfästen.

Se sista sidan för komplett lista över sälj-
kontor och serviceverkstäder runt Sverige.

AB Hüllert Maskins säljstyrka, från vänster Karl-Fredrik Bengtsson, Tord Fredriksson, Nils-Gunnar Burge, 
Lina Burge, Jonny Eklund, Thomas Larsson och Stefan Johansson. (Henrik Hermansson saknas på bilden.) 

Hüllert Maskins övningsfält i Vara.

För övriga Sverige,

se kartan på sid 16
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Sälj, support & service ger trygghet åt Merloägare i HELA Sverige
Nyheter och fakta:
• Merlo har marknadsledande 

position i Sverige.
• Tack vare nätet av serviceverkstäder 
 finns Merlo representerat i hela Sverige.
• Merlos stabilitet och produktutveckling 

innebär trygghet för maskinägarna. 
• Sedan 2014 erbjuds två års (eller 

2000 timmars) fabriksgaranti. 
• Merlo har nyutvecklade motorer 

anpassade för senaste miljökraven. 
• Merlo teleskoplastare har marknadens 

bredaste hytt och bästa förarkomfort 
 med förnyad design på reglage 
 och displayer.
• Ny maskindesign innebär bättre sikt.
• Modulbyggda maskiner ger höjd 

kvalitet och större valfrihet.
• Merlos CVTronic med EPD, Eco 

Power Drive, ger bränslebesparing 
på upp till 18 procent.*

• Dynamisk lastkontroll MCDC med 
grafiskt lyftdiagram och vågfunktion.* 

• Multifunktionsarmstöd.* 
• Chassi med ”ring of steel” som 

minimerar skadorna vid påkörning.
• Hyttfjädring.*
• Nivellering och sideshift.*
• Trepunktslyft, 7 ton.*
• Kraftuttag på 133 hk.*
• Upp till 21 tons dragvikt, 29,5 meters 

lyfthöjd och 12 tons lyftkapacitet.
          * på vissa modeller.

Skräddarsy din Merlo!
• Modellprogram med utrustning för 

jordbruk, entreprenad, ”Heavy Duty”, 
industri/lager/lastning och lossning.

• ”Allfixaren” med unikt redskapsprogram 
för kommuner, fastighetsförvaltning 
och entreprenad.

• Merlo Roto med tiltbar hytt, oändlig 
rotation och flowshare hydraulik.

Merlos satsning:
Merlos fabrik i Italien bygger successivt om 
sina produktionslinjer. Satsningen innebär 
att Merlo går över till ett modulsystem 
när teleskoplastarna byggs. Det ger ökad 
effektivitet i produktionen och medför 
också höjd kvalitet på maskinerna. 
Samtidigt blir det enklare för kunderna 
att själva välja sina egna skräddarsydda 
maskinlösningar. Investeringarna i 
en modernare fabrik och ett helt nytt 
reservdelslager är på motsvarande 1 
miljard svenska kronor. Det hypermoderna 
reservdelslagret är redan taget i bruk.

DET ÄR ETT 20-TAL personer vid anlägg-
ningen i Vara som ansvarar för nyleveranser, 
utrustningar, för den teknisk expertisen, 
samt den kompletta lagerhållningen av 
reservdelar. AB Hüllert Maskin i Vara 
är Merlos nav i Sverige. 

Alla Merlo som kommer till Sverige 
anländer först till Vara och nu dröjer det 
inte länge innan det är dags att ta emot den 
1000:e svenska Merlon. I Vara svenskan-
passas alla maskiner och genomgår också 
en leveranskontroll innan de trailas ut 
till kunder över hela landet. I Vara finns 
också ett unikt upplevelsecenter, med 
utställnings- och utbildningslokaler samt 
ett övningsfält för demonstrationer och 
körutbildning med Merlo

Syftet med upplevelsecentret är 
att ytterligare stärka kontakten 
med maskinägare inom både 
entreprenad- och jord-
brukssektorerna. Alla ska 
kunna få uppleva och 
utbildas i hur 
man använder 

Det här är AB Hüllert Maskins service- och supportpersonal 
vid Merlos svenska centrum i Vara i Västergötland. 

teleskoplastare! Ingenting slår att själv 
provköra en Merlo och det ska vara lätt att 
få göra det. Det är en av Hüllert Maskins 
strategier för att bygga trygga och starka 
relationer med alla Merlos nuvarande och 
blivande ägare. 

Även det väl utbyggda nätet av nära 30 
serviceställen med säljare, återförsäljare 
och verkstäder över hela Sverige gör att 
hjälp, råd och stöd aldrig är långt borta.

Under 2015 har AB Hüllert Maskin 
dessutom satsat ytterligare för att fira 20 
års samarbete med Merlo och det faktum 
att man i Vara arbetat med maskiner till 

entreprenad och jordbruk 
under hela 70 år.

 

170-årsjubiléet firas samtidigt 
1som Merlo i Italien investerat 
motsvarande 1 miljard kronor 
på moderniseringen av Merlos 

fabrik och den globala 
reservdelsservicen.



8

MERLO 38.10 ÄR en av tre teleskoplastar-
modeller med 7-10 meters lyfthöjd och 
lyftkapacitet upp till 4,2 ton. 38.10:an är 
den av de tre som säljs mest och den har 
Deutz-motor godkänd enligt Steg 3B. 
Köparen kan välja mellan antingen 122 
eller 156 hk motor och får då upp till 609 
Nm vridmoment.

Merlo 38.10 
för entreprenad, jordbruk – och allt!

Läs här om Merlos teleskoplastare, modellen 38.10!
En maskin med toppmodern teknik, följsam hydraulik och miljövänlig 
motor, som används till nästan allt i massor av olika branscher. 

Martinssons Båtvarv AB utanför 
Henån på Orust har upptäckt alla förde-
larna med en Merlo 38.10.

– Sedan vi pensionerade vår hjul-
lastare och bytte till en ny Merlo har 
varje arbetsdag förändrats. Den långa 
bommen, styrkan i lyftet, krabbstyr-
ningen, sideshift-funktionen och den 

mjuka hydrauliken medförde en enorm 
förändring. Merlo visade sig vara det rätta 
för lyft och bogsering av båtar, master och 
motorer, berättar Håkan Martinsson.

– Det var som att komma till en helt 
annan värld, sammanfattar han.

– Till vintern blir det snöröjning här 
på varvets område också!

Merlons räckvidd, styrka, fina hydraulik och smidiga styrning 
är perfekt för hanteringen av båtar, master och motorer.

Håkan Martinsson.

Merlo 38.10 på entreprenadjobb. Tomas Emanuelsson.
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MARTINSSONS VARV AB: 
Martinssons är ett anrikt båtvarv 
med anor från 1940-talet. 
Idag är man åtta anställda och 
servar privata båtägare med 
vinterförvaring, service, trä- 
och plastarbeten, motor- och 
tillbehörsinstallationer. Varvet är 
auktoriserade servicegivare för 
Volvo penta och Yanmar.

HJÄLMSÄTER GÅRD:
Gården är på cirka 200 hektar och 
producerar spannmål, potatis och 
vall. Några hundra kalvar föds 
också upp på gården. Gården 
har 3,5 årsanställda och en bred 
maskinpark, varav Merlon är en av 
få maskiner som används varje dag 
året runt.

LINNÈS ENTREpRENAD AB:
Linnés i Kristinehamn AB 
startades 1959 och arbetar 
med fastighetsförvaltning, 
byggentreprenad, konsult-
verksamhet och maskinentreprenad. 
Företaget har många Merlo av olika 
modeller i sin maskinpark. 

MERLO 38.10:
Motor: Deutz, godkänd enligt Steg 3B
Motorstyrka: 122 eller 156 hk.
Vridmoment: upp till 609 Nm.
Dragkapacitet: 20 ton släpvagnsvikt.
Lyfthöjd: upp till 9,6 meter.
Lyftkapacitet: upp till 3800 kg.
Transmission: Hydrostat eller 
MCVTronic, båda med EpD.
Kraftuttag: (Tillval).
Maxhastighet: 40 km/t.
Säkerhet: MCDC last- och 
vinkelövervakning med vågfunktion 
och lyftdiagram i display.
Ekonomi: EpD, Eco power Drive samt 
lastkännande hydraulsystem.
Komfort: 
• Marknadens bredaste hytt
• CS, hyttfjädring (tillval) 
• Fram/Back i joystick
• Bomdämpning
• Stel framaxel, alternativt 
sidoförskjutning med 
chassinivellering.
Totalvikt 38.10, med gafflar 7900-
8350 kg beroende på tillval.
Dragkapacitet:
20 ton släpvagnsvikt.
Reversibel fläkt.

Maskinens styrka räcker till för båtlyft 
ur vattnet, eftersom maskinens lyftstyrka 
är tillräcklig. För större båtar används en 
stationär kran.

– Och när båtar ska täckas med presen-
ningar, lyfter vi dem på plats. Tidigare 
fick vi klättra på stegar för att få upp dem, 
vilket var både tungt och farligt. Det här 
är precis rätt slags maskinhjälp för ett 
båtvarv som vårt!

Linnés Entreprenad AB i Kristinehamn 
är en annan användare med många Merlo 
i maskinparken.

Tomas Emanuelsson är erfaren maskin-
förare hos Linnés och gläder sig åt att köra 
en 38.10 med senaste tekniken:

– Det är en smidig maskin som är 
allround. Mest uppskattar jag joysticken 
som gör att man har alla lyft- och bomrö-
relser samlade, samtidigt som jag har 
fram- och backkörningen i knappar. Det 
är enkelt och ger bra kontroll, tycker han.

– Och så är den nya modellen tystare!
Under sommaren 2015 har han kört i 

ett bostadsområde där man bytt yttertak 
på husen. 

– 38.10:an är så enkel att köra och 
smidig att manövrera på de här trånga 
utrymmena, säger Tomas Emanuelsson.

Jordbrukaren Tomas Hedström utanför 
Lundsbrunn berättar hur arbetet på gården 
Hjälmsäter underlättas med Merlon.

– Vi använder den varje dag året runt. 
Det är en allroundmaskin för arbete i 
jordbruket. Vi kör halm, använder den 
vid utfodring och för entreprenadtjänster. 
I vintras var maskinen på ett entreprenad-
jobb hos NCC och ofta ringer grannar och 
andra jordbrukare som vill ha hjälp med 
att byta lampor och få andra jobb utfört, 
som vanliga traktorer inte klarar av.  

– Det här är vår fjärde Merlo, säger 
Tomas Hedström, som vant sig vid att alltid 
ha en mångsidig maskinresurs tillgänglig.

”Vi använder den 
varje dag året 

runt. I vintras var 
maskinen på ett 
entreprenadjobb 

hos NCC ”

På Hjelmsäter Gård används Merlon till allt, året runt. Här för lastning av halmbalar.

Tomas Emanuelsson.

Tomas Hedström.
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1,5 ton värmegolvspackel i taget kommer upp till 
tredje våningen där det lastas av via balkongen.

Merlo i centrum hos Nybergs och Nyrent 
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DAN NYBERG VET vad han pratar om. Han 
har arbetat som maskinentreprenör i 37 
år och använt teleskoplastare så länge 
maskintypen funnits. Sedan 20 år tillbaka 
är det Merlo som gäller och för drygt tio 
år sedan knoppade Nybergs Entreprenad 
av till ytterligare ett bolag – Nyrent i 
Ulricehamn AB.

Nyrent hyr ut maskiner och redskap 
till byggbranschen. I princip allt från 
hammare, elskåp och laserinstrument 
till – ja, just det – teleskoplastare.
– Totalt sett har vi sex teleskoplastare i de 
båda bolagen och de används för både korta 
”taxikörningar” här hemma i Ulricehamn  
och till långtidsuthyrning över hela landet. 
Just nu har vi en maskin som gått 2,5 år på 
ett byggprojekt i Stockholm, berättar han.

Dan Nybergs sortiment av maskiner gör att 
han möter marknaden precis så som den 
fungerar. Rollen är att ha teleskoplastarna 
tillgängliga vid de ögonblick de behövs. 
För mindre projekt betyder det taxikör-
ning. Alltså att man hyr ut maskiner för 
enstaka lyft eller andra uppgifter under 
någon timme, eller för ett antal dagar. 
Eller för att sköta hela materialflödet på 
lite större arbetsplatser – och det är då 
som uthyrningen kan pågå under flera år.

– Teleskoplastare ÄR oslagbart för mate-
rialhanteringen på byggena, upprepar han 
och fortsätter:
– Men det gäller att ha rätt maskinstorlek 
och modell vid varje tillfälle. En Roto kan 
vara perfekt för stationärt arbete, men 
sämre när det är lite trångt. En liten Merlo 
25.6 kan å andra sidan vara helt perfekt för 
att ta hand om flödet av byggmaterial från 
lastbil, samt upp och in i byggnaderna. Eller 
så är kombinationen av båda modellerna 
den bästa lösningen för högsta effektivitet.

Hans resonemang avspeglas i Nybergs och 
Nyrents maskinpark. Företagen har allt 
från den minsta Merlon, Allfixaren 25.6, 
upp till runtomsvängande Roto 40.25. 

När Merlo News är på besök befinner 
sig Roton med 25 meters lyfthöjd, samt 
en Merlo 40.17 på hemmaplan. De fyra 
övriga maskinerna är långtidsuthyrda på 
andra orter.
– Här i Ulricehamn pågår många byggpro-
jekt just nu och vi har ett nära samarbete 
med flera byggare. Det ger uppdrag hela 
tiden.

Så följer vi 17-metaren ut på ett enstaka 
uppdrag. Det är två pallar med vardera 
1,5 ton värmegolvspackel som ska lyftas 
upp till tredje våningen i ett hus som 
renoveras. Byggarbetarna tar emot lyftet 
på en balkong och spar därmed både tid 
och fysisk påfrestning.
Vid spakarna sitter maskinföraren Johan 
Andersson.
– Oftast kör jag Roton, men idag är det 
40.17 som gäller, säger han och får lyftet 
på plats precis ovanför balkongräcket 12 
meter ovanför marken.
Strax efteråt ringer telefonen igen – och 
det är dags för ännu en ”taxikörning” med 
Merlo teleskoplastare.

Johan Andersson fokuserar när han 
manövrerar bommen.

Maskinföraren Johan Andersson med
Nyberg-företagens ägare, Dan Nyberg.

Merlo i centrum hos Nybergs och Nyrent 
– Teleskoplastare är oslagbart för materialhantering på byggarbetsplatser.
Det säger Dan Nyberg, grundare och ägare till Nybergs Entreprenad AB och Nyrent AB i Ulricehamn. 
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BJÖRNENS MASKIN & LYFT ENTREpRENAD AB 
är Björn Sundevalls verk efter flitigt arbete 
i entreprenadsvängen de senaste 15 åren. 
Han började med teleskoplastare redan 
år 2000, men därefter var det verksamhet 
med kranbil som dominerade fram till 
2007. Då kom Merlos teleskoplastare in 
i bilden på riktigt allvar och sedan dess 
är de en central del av hans affärsidé att 
erbjuda snabbt tillgängliga tjänster för lyft 
och materialhantering.

Det var en bra idé.
Verksamheten har växt och Björn har tre 
egna Merlo och en inhyrd i maskinparken. 
Tre maskinförare arbetar för honom och 
så kör han en maskin själv.
– Det är fullt upp hela året. Dels är det 
”taxikörningen”, alltså att bli inringd till 
snabba uppdrag på olika byggarbetsplatser. 
Dels är det långjobben när vi är på samma 
arbetsplats under långa tider. Och sedan 
är det snösvängen på vintern.

Allfixarmodeller med oändliga möjligheter 

Med chockrosa firmalogotype och en händelserik facebook-sida har Björn Sundevall i Åkersberga sett till att 
hans teleskoplastare finns i allas medvetande. Resultat: fullt upp att göra året om!

Maskinparken är perfekt anpassad för 
mixen. Björn har satsat på två Merlo 28.8, 
en 25.6 och så en inhyrd 40.17. En typ av 
uppdrag det blir mycket av är körning 
med den minsta maskinen, en 25.6, som 
ofta används för materialhantering och 
även asfaltering, i garage med låg takhöjd. 
25.6:an är bara 197 centimeter hög och tar 
sig in nästan överallt. 

Björn har dessutom valt en strategi för 
att bli känd.
– Det står ”Björnens Entreprenad” med 
rosa bokstäver på alla maskiner. Det sticker 
ut tillräckligt för att folk ska lägga det på 
minnet och därmed är mitt syfte uppnått, 
säger han och skrattar.
Dessutom använder Björn och hans förare 
Facebook väldigt flitigt.
– Jag har ett mål att vi ska ha en bild från 
något av våra jobb varje dag. Det är kul 
och på det sättet visar vi upp vad vi håller 
på med, förklarar han.

Det är effektivt. Björnens Entreprenad 
AB har mer än 200 följare på Facebook 
och antalet ökar hela tiden.
Vill du veta mer om Björnens Entreprenad, 
se hemsidan www.lyfterallt.se

En av Björnens Entreprenads 
Allfixare Merlo 28.8, på ännu 
ett uppdrag i Stockholm.

Följ Björn Sundevall på Facebook, där han så 
gott som dagligen lägger ut bilder på arbetet 
med maskinerna.

Full fart för Björnen året runt!
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Allfixarmodeller med oändliga möjligheter 

ALLT ÄR LÄTTARE och går snabbare med 
teleskoplastare, jämfört med vanliga jord-
brukstraktorer. Det är Jörgen Grindsjös 
erfarenhet efter många år med två tele- 
skoplastare, en Merlo 25.6 Allfixare och 
en Merlo 38.10.
– Allfixarens lilla format, det låga insteget, 
fyrhjulsdrivningen, krabbstyrningen och 
att det går enklare och snabbare att byta 
redskap ger en massa fördelar som innebär 
att arbetet går snabbare. Ett exempel är i 
snösvängen där vi nu gör samma arbete 
som tidigare, men med en maskin och en 

Med en ny strategi för maskinparken kan Jörgen Grindsjö i Svanesund på Orust jobba snabbare än tidigare. 
Snabbheten uppnås med Merlo i maskinparken, bland annat en Allfixare.

person mindre sedan vi fick in Merlo i 
maskinparken, berättar han. 

Jörgen driver Svanesunds Båt & Traktor-
service, i dagligt tal förkortat till SBT. I 
maskinparken finns de två teleskoplastarna, 
ett par jordbrukstraktorer, grävmaskiner, 
grävlastare och dumper. På uppdragslistan 
står alla slags mark- och anläggningsjobb 
samt väghållning.
Den varierade maskinparken komplet-
terat med massor av mindre maskiner och 
redskap, gör att Jörgen och hans tre anställda 

kan ta på sig både mindre och större uppdrag.
Så åker han med 25.6:an till en villatomt i 
Svanesund. Efter Merlon är en traktorkärra 
kopplad och lastad med grus.

Merlon klarar fint av att dra det tunga lasset 
och hur smidig maskinen är blir påtagligt när 
han ska backa in lasset på villatomten. Han 
svänger så kraftigt, att om manövern skulle 
gjorts med vanlig traktor hade bakhjulen 
tagit i kärran. Men med Merlon går det 
praktiskt taget att vända på en femöring.
”Allt går snabbare och enklare!”

Jörgen Grindsjö i Svanesund har två Merlo, varav en 25.6 som 
arbetar året runt med entreprenad och vinterväghållning.

”Allt går snabbare än med traktor!”

FAKTA ALLFIXAREN:
Merlo 25.6
Maskinvikt:   4750 kg
Lyftkapacitet: 2500 kg
Lyfthöjd: 5,9 meter
Motor: Kubota 75 hk
Hastighet: 40 km/t
Längd: 3900 mm
Bredd: 1800 mm
Höjd: 1920 mm 

FAKTA ALLFIXAREN:
Merlo 28.8
Maskinvikt: 6400 kg
Lyftkapacitet: 2800 kg
Lyfthöjd: 8,2 meter
Motor: Kubota 101 hk
Hastighet: 40 km/t
Längd: 4250 mm
Bredd: 2000 mm
Höjd: 2150 mm

BÅDA MODELLERNA:
• Stor hytt med lågt insteg.
• Fri sikt åt höger.
• Kan traktorregistreras.

• Fram- krabb eller fyrhjulsstyrning.
• Hydrauliskt bromsuttag (tillval)

Jörgen Grindsjö backar in ett lass grus på en
arbetsplats och gör en så snäv sväng att

det skulle vara omöjligt med traktor.
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ÖSTLuND ENTREpRENAD är en av Sveriges 
stora aktörer med teleskoplastare. Med 
15 teleskoplastare i maskinparken har 
företaget lång och bred erfarenhet och 
stort kunnande om denna maskintyps 
egenskaper och fördelar.
– Tillgången på teleskoplastare ökar och 
medför att de ersätter de traditionella 
hjullastarna på många byggarbetsplatser, 
säger Uffe Östlund, företagets grundare 
och ägare och han räknar upp många 
fördelar:

– En teleskoplastare är så flexibel. Den 
kan arbeta på höjden, för materiallyft 
eller för montage och kan även göra det 
som hjullastare normalt används för. 
Teleskoplastarna kan även minska behovet 
av en del körning med vanlig mobil- eller 
lyftkran.

När Mackan får bestämma 
blir det Merlo
En bra fungerande service-
organisation, jämnt arbetande 
hydraulik och bra hyttmiljöer är 
vinnaregenskaperna för Merlo 
hos Östlund Entreprenad AB i 
Uppsala.

Han är också mycket nöjd med hur servicen 
av Merlos maskiner fungerar.
– Vi arbetar nästan uteslutande i Stock-
holm- och Uppsalaområdet och därför är 
det HVL Maskin som svarar för servicen 
på våra maskiner. Det fungerar mycket bra, 
vilket vi behöver för att maskinägandet 
ska vara så effektivt och bekymmerslöst 
som möjligt, säger han.

Hos Östlund Entreprenad är det maskin-
förarna själva som har stort inflytande vid 
maskininvesteringar. Deras åsikt och vilja 
om vilket märke och modell som ska väljas 
väger tungt.

– Det är deras 
arbetsplats det 
handlar om och när 
det gäller Merlo så hör 
jag hur man berömmer 
hydraulik och hyttmiljö, 
berättar Uffe Östlund.

Marcus ”Mackan” Karlsson är en av maskinförarna hos Östlund Entreprenad. Liksom övriga 
maskinförare har Mackans vilja avgörande betydelse vid valet av maskinmodell. Han kör för 
närvarande en ROTO 40.26.ÖSTLuNDS ENTREpRENAD AB: 

Östlund Entreprenad AB har 
sitt säte i uppsala. Företaget 
grundades av uffe Östlund 2003 
och hade då fyra anställda. Idag är 
personalstyrkan uppe i 38 personer 
och maskinparken består av 
teleskoplastare (15 st), band- och 
hjulgrävare (8-10 st), minigrävare 
mm. Östlund arbetar i Stockholms- 
och uppsala-området. Ofta är 
företagets maskiner engagerade 
i stora och fleråriga bygg- och 
anläggningsprojekt.
15 teleskoplastare finns i drift hos 
Östlund Entreprenad AB. Tidigare 
har annat märke dominerat 
helt, men nu finns flera Merlo i 
maskinparken, för närvarande tre 
stycken, en ROTO 40.26, en ROTO 
40.21 och en 28.8.

Uffe Östlund, framgångsrik 
maskinentreprenör från 
Uppsala med 15 teleskoplastare 
i maskinparken.
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– EN ALLFIXARE MED LASTVÄXLARVAGN, 
personkorg och redskap som gaff lar 
och skopa är en av de mest mångsidiga 
entreprenadmaskiner som finns, säger han. 
Dessutom finns den i två – ja, egentligen 
är det tre varianter (ring Stefan och låt 
honom berätta vilka de är!)

Stefan har funnits Hüllerts säljteam i 
ett halvår. Egentligen har han ännu flera 

Stefans maskintips:

Allfixaren med lastväxlare 
Får vi presentera Stefan Johansson, Vara, ny säljare hos AB Hüllert 
Maskin! Stefans Merlo-favorit är de två Allfixar-modellerna.

ögonstenar bland Merlos många olika 
maskinmodeller. Med den riktiga pärlan är 
Allfixaren – och han demonstrerar gärna.
– Titta här, säger han och visar listan 
över de redskap man kan använda till en 
Allfixare. Den är lång och kan i princip bli 
hur lång som helst. De flesta redskap kan 
användas och dessutom är formatet så nätt 
att maskinen tar sig in där traditionella 
traktorer eller hjullastare är för höga.

STEFAN JOHANSSON: 
Stefan är 42 år gammal och är 
placerad vid AB Hüllert Maskin 
huvudkontor i Vara. I säljarbetet 
besöker han kunder över hela östra 
Skaraborg, i Värmland och Örebro 
län. Dessutom kontaktas han ofta 
av maskinägare och jordbrukare 
som redan sedan tidigare känner till 
hans namn och kunnande. 
Stefan Johansson, tel 0512-30 00 60.

MER FAKTA ALLFIXAREN, SE SIDAN 13

Stefan
Johansson.

KARL-FREDRIKS MERLO-FAVORIT är den nya 
modellen av Merlo 38.10. Han hyllar den 
för dess goda sikt, stabilitet, långa räckvidd 
och styrka. Förarmiljön och reglagen med 
joystick gör modellen attraktiv, menar han. 
– 38.10 är en mångsidig, väl beprövad 
teleskoplastare med oräkneliga använd-
ningsområden och med lyftkraft och 
räckvidd som passar till exempel bygg, 
jordbruk, industri, och återvinning.
– Den är lättkörd, speciellt om den 
är utrustad med sidoförskjutning och 
nivellering. 
För maskinföraren ger det justeringsmöj-
ligheter vid hantering av laster, utan att 
flytta hela maskinen. Det spar tid och gör 
det enkelt att kompensera när laster eller 
mark lutar, eller när det är svåråtkomligt 
på andra sätt.

Karl-Fredriks maskintips:

Mångsysslaren 38.10 för allt 
Det här är Karl-Fredrik Bengtsson, säljare hos AB Hüllert Maskin! Karl-
Fredrik representerar Merlo i södra Stockholm, Sörmland och söderut.

Så nämner han 38.10:s två alternativa 
transmissioner. Antingen hydrostat med 
EPD, Eco Power Drive. Eller MCVTronic 
som är en kraftigare och helt ny steglös 
transmission som drivs av två separat 
arbetande hydraulmotorer, även den 
med EPD. Vid hög belastning ger båda 
motorerna drivkraft, vid lägre belastning 
frikopplas den ena.

KARL-FREDRIK BENGTSSON: 
Karl-Fredrik är 32 år gammal och 
representerar Merlo och AB Hüllert 
Maskin i södra Stockholm, Sörmland, 
Östergötland och norra Småland. 
Karl-Fredrik, tel 0512-30 00 39.

MER FAKTA OM 38.10, SE SIDAN 9 Förarmiljön och reglagens utformning är 
mycket bra, tycker Karl-Fredrik Bengtsson.

 

Allfixare med lastväxlarvagn är en av Stefans Merlo-favoriter.
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Avsändare: Hüllert Maskin AB, Box 173, 534 23 Vara

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

GÄLLIVARE

LULEÅ

UMEÅ

GNARP

ÅSARNA

BORLÄNGE

KARLSTAD

UPPSALA (BJÖRKLINGE)

STHLM (V. HANINGE)
STHLM (MÄRSTA)

FLEN
NORRKÖPING

VARA HORN
GOTLAND

LÄCKEBYVÄXJÖ

GÖTEBORG
GISLAVED

VARBERG
GETINGE

ÅSTORP
KRISTIANSTAD

TOMELILLA
ESLÖV

STAFFANSTORP
LILLA JORDBERGA

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
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: Tord Fredriksson, 070-1937303
– 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: Stefan Johansson, 0512-300060
– Försäljning: Nils-Gunnar Burge, 0512-300031
– Försäljning: Karl-Fredrik Bengtsson, 0512-300039
– Försäljning: Thomas Larsson, 0512-300032
– Service: 0512-300037
GOTLAND
– Agro Maskiner Gotland, 0498-272350
LÄCKEBY
– Svenssons Motorverkstad, 0480-429740
VÄXJÖ
– Svenssons Motorverkstad AB, 0470-529900
GÖTEBORG (GUNNILSE)
– Försäljning: Thomas Larsson, 0512-300032
– Service: HVL Maskin, 031-604940
GISLAVED
– Pär Mårtensson Service, 0371-14152
VARBERG
– JS Rikt & Motor, 0340-13316
GETINGE
– Gunnar Nilsson Maskin, 035-180110
ÅSTORP
– Gunnar Nilsson Maskin, 042-50990
ESLÖV
– Gunnar Nilsson Maskin, 
0413-574400
KRISTIANSTAD
– OP Maskiner i 
Kristianstad, 044-207600
TOMELILLA
– OP Maskiner i 
Syd, 0417-78330
LILLA JORDBERGA
– OP Maskiner i 
Syd, 0410-724420
STAFFANSTORP
– Maskingruppen, 
046-205270

SKELLEFTEÅ

NYTT FRÅN MERLO I NORRA SVERIGE

Nu säljer 
Norrmaskiner Merlo
uMEÅ, SKELLEFTEÅ, LuLEÅ:
Från sommaren är Norrmaskiner AB 
återförsäljare av Merlo teleskoplastare i 
Norrbotten och Västerbotten.
Norrmaskiner har anläggningar med 
försäljning och verkstäder i Umeå, 
Skellefteå (huvudkontor) och Luleå. 
Samarbetet med Norrmaskiner ska ses 
som en av AB Hüllert Maskins senaste 
satsningar på att stärka försäljnings- och 
servicenätet för Merlo i hela Sverige.
Norrmaskiner har redan sålt några Merlo 
Roto till kunder i norr och har haft aktivi-
teter med Öppet hus i Kiruna, Gällivare, 
Haparanda samt Luleå. Norrmaskiner 
disponerar demomaskiner, bland annat 
38.10, samt 25.6.

GÄLLIVARE OCH uMEÅ:
PA Hydraulservice i Gällivare och Kent 
Nilssons Bil & Maskin AB i Umeå berörs 
inte av samarbetet med Norrmaskiner 
AB. De populära verkstadskillarna hos 
PA och Kent Nilsson fortsätter arbeta 
precis som tidigare.

GNARp:
LGL Maskin i Gnarp (norr om Hudiks-
vall) har sålt den första Merlo Roto med 
hybriddrift i Sverige. Vid stillastående 
arbete drivs svängkrans och hydraulsys-
temet av el. I övrigt är det maskinens 
dieselmotor som svarar för kraften.

Mats Georgsson Norrmaskiners 
platschef i Umeå.

Kent Nilsson fortsätter serva Merlo 
i Umeå-området.


