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Merlo, stabil och svenskinspirerad!
visste ni att AB Hüllert Maskin och de 
svenska Merloägarna gör mycket starkt 
intryck på företagsledningen vid Merlos 
fabrik i Italien?
Jajamensan, så är det faktiskt, vilket vi ska 
vara stolta över.  
AB Hüllert Maskins samarbete med Merlo 
inleddes 1995 för mer än 20 år sedan. 
Första året sålde vi fyra maskiner och på 
den tiden hade Hüllerts 14 anställda och 
en verksamhet med många olika fokus.
Idag är det annorlunda.
Nu är vi 27 anställda i Vara som fokuserar 
helt på Merlo. Antalet sålda Merlo uppgår 
till ungefär 100 maskiner årligen. Totalt 
har vi till dags dato sålt mer än 1000 Merlo 
teleskoplastare i Sverige.

i italien tillverkas hela 7000 teleskoplas-
tare varje år. Så vår svenska marknad kan 
verka förhållandevis liten. Men Sverige är 
mycket betydelsefull för Merlos ägare och 
utvecklingsavdelning. Skälet är att den 
svenska marknaden är så stark.
Av alla de länder där Merlo säljs, så är 
den svenska marknaden starkast. Merlos 
marknadsandel är hela 44 procent, vilket 

gör att Merlo har den starkaste marknads-
positionen av alla länder i just Sverige.

det gör att vi på Hüllert Maskin – och 
ni maskinägare runt landet – ständigt 
har Merlos uppmärksamhet. Vad händer 
på Merlos starkaste marknad? Vad vill 
maskinägarna ha? Hur ska maskinerna 
utvecklas och bli ännu bättre?
Merlo är alltid mycket lyhörda inför vad 
vår svenska marknad tycker, vill och säger. 

i sverige har vi successivt byggt upp en 
rikstäckande sälj- och serviceorganisation 
som hela tiden utvecklas vidare med siktet 
att ge alla maskinägare bästa tänkbara 
service, support och uppbackning.

Ett exempel på hur servicen utvecklas 
är vår nya servicepartner Steens T&E i 
Göteborg (läs mer på sid 16).
Ett annat exempel på stabilitet och styrka 
är våra leveranser till Försvarsmakten. I 
vår har de militärgröna maskinerna synts 
tydligt utanför vår anläggning i Vara.

svenskinspirerade teleskoplastare med 
rikstäckande service, som levereras av ett 
stabilt företag som AB Hüllert Maskin 
är en trygghet för alla. Såväl för Dig som 
enskild maskinägare, som för Merlo som 
global maskintillverkare.
Jag önskar er trevlig läsning i detta nummer 
av Merlo News! Jag och Lina hoppas att vi 
får välkomna Er till vår monter på Svenska 
Maskinmässan på Solvalla i början av juni!

Nils-Gunnar Burge
Vd, AB Hüllert Maskin

”Tryggt maskinägande!”

Lina och Nils-Gunnar Burge.
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1000 Merlo har 
sålts i sverige
I år har den 1000:e Merlon sålts i 
Sverige, sedan AB Hüllert Maskin 
och Merlo inledde sitt samarbete 
1995. Den 1000:e maskinen var en 
Merlo ROTO Duo-Power som be-
ställts av Truckbolaget AB i Örebro.

Modellnamnet
ger bra info
Sifferbeteckningarna i Merlos mo-
dellnamn ger bra information om 
maskinernas kapacitet. Exempel: Nya 
Merlo 27.6 har en lyftkapacitet på 
2700 kilo och 6 meters lyfthöjd. Merlo 
ROTO 40.26 är en rotomaskin, dvs den 
är runtomsvängande, lyfter 4000 
kilo och har lyfthöjd på 26 meter.
På www.hullert.se hittar du alla model-
ler och med hjälp av siffrorna kan du 
snabbt hitta den modell som har öns-
kad kapacitet. Alla säljare runt Sverige 
har naturligtvis också all information 
du behöver. Hitta din säljare med hjälp 
av karta och uppgifter på sista sidan.

alltid 2 års
garanti
Alla nya Merlo 
teleskoplastare 
säljs med 2 års 
fabriksgaranti.

SENASTE NYTT

Allfixaren med ny hytt
– och lite starkare!

siffrorna i ModellnaMnet skvallrar 
om att 27.6 får ytterligare lite mer styrka. 
Lyftkapacitet blir 2700 kilo, dvs 200 kilo 
mer än den nuvarande modellen.
27.6 har också utrustats med fullstor hytt 
i samma utförande som övriga uppgrade-
rade Merlo i större modeller. Maskinens 
yttermått är dock desamma som tidigare, 
vilket innebär samma smidiga format och 
möjligheter till arbete i trånga miljöer.

27.6 kan levereras Med två olika motoral-
ternativ. Antingen med 75 hästars motor, 
eller med ett mindre motoralternativ på 
50 hk. Alternativet med 75 hk har Steg 
IIIB-motor. Vid val av motorstyrka är 
maskinens uppgifter avgörande.
Modellen är i produktion vid fabriken i 
Italien och Sverigepremiär blir på Svenska 
Maskinmässan på Solvalla den 2-4 juni. 

Den storsäljande teleskoplastaren, Allfixaren Merlo 25.6 uppgraderas. 
Den nya lilla Allfixaren har större hytt och får modellbeteckningen 27.6.

fakta Merlo 27.6:
Maskinvikt med gafflar: 4900 kg 
lyftkapacitet: 2700 kg
lyfthöjd: 6,1 meter
Motor: 50 eller 75 hk (37/55 kW)
vridmoment: 170/265 nm
4-hjuls- och krabbstyrning
hydraulkapacitet: 210/94
Marschhastighet: 40 km/t (25 km/t 
                                    med 50 hk-motor)
Bomdämpning Bss hydro-pneumatic

Stödben ger 30.10
unikt hög lyftkapacitet

Merlo 30.10 är en helt ny teleskoplastar-
modell, men har hämtat förebilderna från 
flera modellsyskon. I format är den något 
kraftfullare än Merlos stora Allfixare, 
Merlo 28.8 och något mindre än Merlo 
33.9 (läs om 33.9 på sid 10-11). 
Det handlar alltså om en mellanmodell 
som skulle kunna ses som en något starkare 
Allfixare, som dessutom har utrustats med 
stödben av samma typ som sitter på den 
betydligt större Merlo P40.17.

resultatet är en Maskin i smidigt 
format, som får en mycket fin lyftkapacitet. 
Maskinen lyfter 3000 kilo och har en 

Stödben på en helt ny modell i kompaktklass ger mycket höga 
prestanda i hela lyftområdet för Merlo 30.10 som lanserades på 
Bauma i våras. Sverigelanseringen sker inom kort.

Nya 30.10 kommer att levereras med 
stödben och får därmed mycket bra 

lyftkapacitet inom hela lastområdet.

Nya Merlo Allfixaren 27.6 med ny hytt.

lyfthöjd på 10 meter. Tack vare stödbenen 
är lyftkapaciteten mycket bra inom hela 
lastområdet. Den kan till exempel lyfta 
1000 kilo med helt utsträckt bom framåt.
Egenskaperna ger den här maskinen 
potential att bli en mycket användbar 
materialhanterare inom bygg, industri, 
jordbruk och fastighetsförvaltning.
Än finns inget datum för Sverigepremiären. 
Håll utkik på www.hullert.se!

Merlo och AB Hüllert Maskin är starka och stabila partners i Sverige. Merlos unikt starka marknadsposition och det 
rikstäckande servicenätet bidrar till Merlos framgångar.
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Två maskiner i en enda. Så resonerade NT Bygg & Förvaltning när man sålde en hjullastare och investerade i 
en Merlo 50.8 istället. Nu har man en maskin som är lika robust och stark som en hjullastare, men dessutom 
erbjuder lång räckvidd och lågt insteg.

nt Bygg & förvaltning har huvudkontor 
i Nyåker, men arbetar över hela Väster-
botten. I Rundvik i Umeå har man en 
prefabhall och det är kring den adressen 
som mycket av verksamheten kretsar. Med 
14 medarbetare arbetar man med allt 
från industribyggnationer till villor och 
renoveringar åt både privatpersoner och 
företag.

– vi har grävMaskiner, hjullastare, 
minigrävare, laserläggare och en Merlo 
ROTO 40.26 i maskinparken. Men nu 

blev det alltså en Merlo ytterligare, som 
får ersätta vår tidigare JCB 411, berättar 
Ola Jacobsson.
NT satsade på en Merlo ur ”Heavy 
Duty-programmet”, en Merlo 50.8. 
Maskinvikten är ungefär densamma som 
deras tidigare hjullastare, men där upphör 
likheterna.

Merlon levererar mer hästkrafter, Merlons 
räckvidd är 7,8 meter (mot hjullastarens 
3,3 meter) och Merlon har 4-hjuls- och 
krabbstyrning istället för midjestyrning.

dessutoM är insteget betydligt lägre i 
Merlon, vilket blir bekvämare och skon-
sammare vid arbeten där föraren går i och 
ur maskinen mycket.

– Vi räknar med att använda den här 
maskinen i prefabhallen för materialhan-
tering. Där arbetar vi med armeringar och 
byggblock med mycket lyft och hantering. 
Dessutom kan den användas för lyft och 
materialhantering ute på byggarbetsplat-
serna, berättar Ola Jacobsson.

roBust Maskin soM Matchar hjullastare: 
Merlo 50.8 ingår i modellserien ”heavy duty” som omfattar ett kraftfullt 
maskinprogram med teleskoplastare med lyftkapacitet ända upp till 12 ton. det 
är robust byggda maskiner med lågt insteg och en oslagbar räckvidd (ända upp 
till 18 meter), som hjullastare 
saknar.
Merlo 50.8 kan beställas med 
sideshift och nivellering och kan 
utrustas med entreprenaddäck. 
den kan också utrustas med 
trepunktslyft med 7 tons 
kapacitet, samt kraftuttag. 
Maskinen är godkänd för 20 ton 
släpvagnsvikt.

en av peter sjöströMs  Merlo-favoriter 
är Merlo 50.8:
– En stark maskin med smidigt ytter-
format, som är lätt att manövrera där 
traditionella hjullastare inte är lika 
effektiva. Fyrhjuls- och krabbstyrningen 
är effektivt, jag har aldrig hört någon 
beklaga sig över att slippa midjestyrning. 
Men man behöver provköra för att förstå, 
säger Peter.

han pekar på tekniknivån, som är moder-
nare i en maskin som Merlo 50.8 jämfört 
med traditionella hjullastare.

Peter Sjöströms maskintips:

– Smartare än hjullastare! 
Detta är Peter Sjöström, en av Norrmaskiners säljare, placerad i Umeå 
och som är expert på Merlo teleskoplastare. Här är hans maskintips: 

– 50.8 har Merlos nya hytt med Grammer 
luftstol, varvtalsautomatik och nivellering 
som bidrar till effektiv körning. Lyftka-
paciteten och räckvidden gör 50.8:an till 
ett kraftpaket som jag tror passar många 
norrländska företag. 

– 50.8:an har både hyttfjädring och 
bomdämpning vilket ger en helt annan 
annan komfort vid exempelvis snöröjning 
och på väg. Maskinförarna förtjänar den 
komfort Merlo satsat mycket på. Jag tror 
många entreprenörer kommer finna denna 
modell mycket intressant.

peter sjöströM: 
peter är en av säljarna hos 
norrmaskiner, som representerar 
Merlo och aB hüllert Maskin i 
västerbotten och norrbotten.
peter sjöström, tel 070-727 91 00.

Peter Sjöström.

fakta nt Bygg & 
förvaltning aB: 
nt Bygg & förvaltning är ett 
byggföretag som utför alla former av 
byggnadsarbeten. företaget bildades 
1986 och ägs av ola jacobsson. 
affärsidén går ut på att sätta kunden 
i fokus och erbjuda helhetslösningar. 
nt Bygg & förvaltning arbetar för 
uppdragsgivare som tex. företag, 
försäkringsbolag, kommuner och 
privatpersoner. verksamhetsområdet 
är nordmalings, Bjurholms, umeå, 
vännäs kommuner med omnejd. 

fakta nt Bygg:s Merlo 50.8:
Maskinvikt: 9,4 ton med gafflar
lyftkapacitet: 5 ton med standardfäste
Motor: 156 hk
vridmoment: 609 nm
4-hjuls- och krabbstyrning
Mcvtronic steglös transmission
Mcdc med vågfunktion 
epd transmission 
hyttfjädring
Bomdämpning
spakstyrning
entreprenaddäck 500 70/24
extra led-belysning
extra kamera
drag, godkänd för 20 ton släpvagnsvikt

NT Bygg sålde hjullastaren

Merlo 50.8 ger lång
räckvidd och lågt insteg

Merlo 50.8 utrustad med vinkelbara gafflar 
gör enkelt tunga lyft med oslagbar räckvidd.

Foto: Patrick Trägårdh.

Ola Jacobsson, NT Bygg & Förvaltning AB, sålde en 
hjullastare och investerade i en Merlo 50.8 istället. Nu 
har man en maskin som är lika robust och stark som en 
hjullastare, med längre räckvidd och bekvämare insteg.

Foto: Patrick Trägårdh.
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     det är vår 2016 och verksamheten 
i Malmby Lantbruk AB strax utanför 
Strängnäs är i full gång.
Men allt handlar inte om jordbruk – nej, 
det är entreprenaduppdragen och de fem 
teleskoplastarna som ger tonvikt åt vad 
företaget håller på med.
Malmby Lantbruk AB ägs och drivs av 
Peter och Tommy Hammarstedt. Totalt 
är man 14 anställda. Jordbruket med 385 
hektar, samt 200 hektar skog innebär 
traditionella lantbrukssysslor.  

Men den Mest arBetsintensiva  delen 
av verksamheten handlar om maskinen-
treprenad med fokus på teleskoplastarna.
– Allt började när vi utöver jordbruket 
skaffade grävare och tog grävjobb. 
Under ett uppdrag fick jag veta att om 
vi skaffade teleskoplastare så skulle det 
bli ännu mer jobb. Så blev det 2002 och 
2007 skaffade vi vår första Merlo, berättar 
Peter Hammarstedt.
Sedan dess har maskinentreprenaden 
fortsatt växa. Idag har man fem teles-
koplastare. Två stela 40.17 och tre ROTO 
med fyra tons lyftkapacitet och räckvidd 
mellan 21 och 26 meter.

Malmby utvecklas med Merlo
5 maskiner ger jobb

fakta MalMBy 
lantBruk aB: 
företaget omsätter 
kring 15 miljoner kronor 
och har 14 anställda. i 
maskinparken finns de 
fem teleskoplastarna, 
samt två hjulgrävare, 
två hjullastare, 
en grävlastare, 
sex jordbruks- och 
grönytetraktorer i olika 
storlekar, gräsklippare, 
sopmaskiner, en äldre 
skördare och en skotare 
samt jordbruksredskap. 
företaget är medlem i 
Maskinringen.

fakta Merlo roto: 
se sid 9.

fakta Merlo 40.17:
Merlo p40.17 är en väl beprövad tele-
skoplastare med mycket bra lyftkraft och 
lyfthöjd. 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: 10300 kg
lyftkapacitet: 4000 kg
lyfthöjd: 16,7 m
Motor: 101 hk (75 hk i rent- 
 modellen)
hastighet: 40 km/t
längd: 5795 mm
Bredd: 2400 mm
höjd: 2510 mm
stödben

under årens lopp har det blivit mycket 
uppdrag i Stockholmsområdet, men i övrigt 
dyker de flesta jobben upp i Strängnäs, 
Eskilstuna och Södertälje.
– Man kan absolut säga att vi utvecklat 
hela företagets verksamhet med hjälp av 
teleskoplastarna, säger Peter Hammarstedt.
En av maskinförarna är Per Eklund som 
kör en ROTO med radiostyrning på 
byggarbetsplatsen Skogshöjden i Strängnäs, 
där det byggs bostäder.
– Det fungerar bra. När man själv kopplar 
lyft och kör maskinen ”med lådan” vet 
man hela tiden precis hur man vill ha det 
utan att behöva kommunicera med tecken 
eller komradio. 
(Se bildserien nederst på sidan.)

och i eskilstuna kör Bröderna Per och 
Daniel Lindström både Roto och stela 
Merlo 40.17.
– Med kamera på gafflarna kan man sköta 
lyft på hög höjd och ändå se så bra att 
gafflarna och lasterna kommer precis rätt, 
säger de.
De har haft långa uppdrag med maskinerna 
vid Eskilstunas arena- och badhusbyggen.

Per och Daniel Lindström har haft långvariga uppdrag med maskinerna i Eskilstuna. 
Två ROTO och en 40.17 har körts av bröderna på arena- och badhusbyggena.

Peter Hammarstedt 
berättar hur 
teleskoplastarna 
utvecklat företaget till ett 
kombinerat jordbruks- och 
entreprenadföretag.

Per Eklund kör ROTO på bostadsbygge i Strängnäs. Ofta kör han med radiostyrning och kan då 
sköta materialhanteringen på egen hand då alla lyft blir exakt som han själv vill ha dem.

Från jord- och skogsbruk till grävning och sedan        
 teleskoplastare. Tack vare Merlo har Malmby 
  Lantbruk AB utvecklats till ett kombinerat 
    jordbruks- och entreprenadföretag där    
     teleskoplastarna dominerar verksamheten.
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– egentligen är det konstigt att vi inte 
skaffat Merlo tidigare. Tillfälligheter har 
gjort att kontakter aldrig knutits mellan 
oss och AB Hüllert Maskin. Nu är det 
annorlunda och i höstas skaffade vi en 
Merlo Roto 40.26MCSS, som alla är 
mycket nöjda med, berättar Thomas 
Grönstedt.

aB grönstedts entreprenad har sitt säte 
i Mariefred och arbetar med sina maskiner 

Grönstedts första Merlo
”Det blir fler!” 
– Bästa hittills!
Det säger entreprenör Thomas Grönstedt med 12 teleskoplastare i maskinparken. Nyligen tog han 
företagets första Merlo i bruk och är nöjd med hur både maskinen och servicen fungerar.

i Stockholmsområdet. Teleskoplastarnas 
mångsidighet är företagets affärsidé. Man 
erbjuder maskiner i olika storlekar för både 
långjobb och korta körningar.
– En del projekt pågår i åratal och i andra 
fall åker vi på korta beställningsjobb, 
berättar han.
Thomas Grönstedt är imponerad av Merlos 
teknik och även av hur produktutveck-
lingen och produktionen sköts vid fabriken 
i Italien.

fakta Merlo roto: 
Merlo roto säljs i sju olika 
modellvarianter i sverige, varav 
samtliga Mcss-modeller kan levereras 
som duo-power med kombinerad 
diesel- och eldrift (läs mer om duo-
power på sidorna 12-13).
Merlo roto är ett smidigt alternativ till 
mindre mobilkranar, enkla att etablera, 
förflytta och mindre platskrävande.
Merlo roto kan även beställas med 
tillämpningar för räls-, lednings- och 
broarbeten. 

– När jag besökte fabriken blev jag glatt 
överraskad över hur man jobbar med 
produktutveckling, nya tekniska lösningar 
och hur man tänker framåt om hur Merlos 
maskiner ska utvecklas. Jag fick intrycket 
att Merlo är ett bra företag som man kan 
lita på, säger han.

thoMas grönstedt BeröMMer även 
hur eftermarknad och service fungerar 
i Sverige.

På bilderna är AB Grönstedts Entreprenad i arbete med sin Merlo Roto 40.26MCSS i Norra 
Djurgårdsstaden i Stockholm. Vid spakarna sitter Andreas Grönstedt och svarar för lyften vid 
montering av balkongräcken. 

Andreas Grönstedt, en av maskinförarna
som kör Grönstedts nya Merlo Roto 40.26MCSS.

Maskinvikt med gafflar  11900 - 18750 kg
Maximal lyftkapacitet  3800 - 6000 kg
Maximal lyfthöjd   13,9 - 29,5 meter
lyfthöjd vid max lyftkapacitet 9,1 - 19,4 meter
Motoreffekt   101 -175 hk
chassinivellering   standard
tiltbar hytt   standard eller  
   tillval på flera  
   modeller.

– Vi ser att servicen fungerar och att man 
får snabb hjälp när behov uppstår. Det är 
viktigt, man kan inte ha maskiner och 
personal stående i väntan på service eller 
reparation.
Grönstedts har nu servicen på nära 
håll med flera serviceverkstäder i stor- 
stockholmsområdet.
– Jag är också nöjd med Merlos höga 
tekniska nivå och hur man utrustar 
maskinerna. Ett exempel är modellen 
40.17 som har nivellerings- och sido- 
förskjutningsfunktioner. 
– Hade jag vetat det tidigare, så hade vi 
redan haft en sådan Merlo också, säger 
Thomas Grönstedt.
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– Merlon är en Maskin som jag kommer 
att använda varje dag, säger Peter Jonasson, 
som driver sin verksamhet i bolagsform. 
Östadlund AB svarar för driften på gården 
Östadlund som bedriver växtodling på 
700 hektar åkermark och skogsbruk på 
200 hektar.

– vi valde en Merlo 33.9 CS för att den 
är smidig och lagom stor. Dessutom har 
den lågt insteg vilket skonar ben och  
knän när man jobbar mycket med säck-
hantering och sådd, förklarar Peter.

Det låga insteget skonar kroppen vid arbete där man behöver gå i och ur maskinen ofta.

Merlo bättre än traktor,
tycker Peter på Östadlund
När jord- och skogsbrukaren Peter Jonasson utanför Alingsås skulle förnya en av sina traktorer, så satsade 
han på en Merlo teleskoplastare istället. Nu har han en mångsidigare maskin som är bekvämare och har 
längre räckvidd.

fakta Merlo 33.9cs: 
Merlo 33.9 kan ses som en 
mellanklassmodell som är ett nummer 
mindre än storsäljande teleskoplastaren 
Merlo 38.10. fördelen är ett lite slimmat 
format med lägre maskinvikt och 
därmed också lägre bränsleförbrukning. 
peters modell cs har hyttfjädring.

Maskinvikt med gafflar 6700 kg
Maximal lyftkapacitet 3300 kg
Maximal lyfthöjd 8,6 m
lyfthöjd vid max lyftkapacitet  6,2 m
Motoreffekt, två valbara alternativ 
75/122 hk

peter jonassons 
tillBehör: 
peter jonasson har valt  
en bredd av utrustning  
och tillbehör till sin Merlo,  
vilket gör den mycket 
mångsidig. peters val  
har fallit på leverantören  
norje, som aB hüllert 
Maskin har ett mycket  
nära samarbete med.
peters utrustnings- och 
tillbehörslista:
•  hitchkrok
•  ledlampor
•  dieselvärmare
•  Backkamera för hitch  
 + flyttbar kamera för 
 placering på bommen
•  pallgafflar (norje)
•  planerskopa (norje)
•  spannmålsskopa (norje)
•  säcklyft (norje)
•  stengrep (norje)
•  rangerkrok för användning på   
 bommen (norje)

– Räckvidden är också tillräcklig vid  
arbete i sådden. Nu behöver vi inte vika 
ihop såmaskinen vid påfyllning, Merlon 
når de sex meter som behövs.

han pekar också på Maskinens använd-
barhet generellt sett. Han räknar med 
att använda den främst för den egna 
verksamheten, men är även öppen för 
mindre entreprenaduppdrag. Ett och 
annat uppdrag med lyft blir det säkert 
framöver.

Peter Jonasson tvättar av merlon efter dagens arbete.

Peter Jonasson har satsat på Norjes tillbehör

Peter Jonasson bytte 
traktorn mot en Merlo 
33.9CS
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vattenfall har gjort det. Truckbolaget 
AB i Örebro också. Samma sak med Lars 
Bäckström Entreprenad AB i Upplands 
Väsby och Lidköpings Trucktjänst AB.
Alla har investerat i Merlo Roto Duo-Power 
med kombinerad diesel- och eldrift. 

rotoMaskiner Med duo-poWer är  
byggda exakt som standardmodellerna, 
med skillnaden att de har en extra hydraul-
pump som är eldriven, samt omvandlare för 
att kunna skifta mellan el- och dieseldrift.

Merlo Roto Duo-Power

Eldrift utan buller och avgaser 

Elmotorn med den extra pumpen och 
omvandlaren är monterade på maskinens 
front bakom öppningsbara luckor. 
Att enkelt kunna växla mellan tradi-
tionell dieseldriven körning och eldrift 
ger uppenbara vinster och det är dessa 
som ligger bakom det stora intresset för 
Roto Duo-Power. Miljöfördelarna är det 
starkaste motivet och då handlar det både 
om arbetsmiljö och de globala miljöskälen. 
Så här säger några av de entreprenörer som 
satsat på eldrift:

Mattias andersson, avdelningschef inom 
”Berg bygg och dammsäkerhet” hos vattenfall 
vattenkraft aB:
– Vi använder olika maskiner för tillstånds-
kontroller och åtgärder på berg ytor i våra under-
jordsanläggningar. Fördelen med teleskoplastaren 
Roto är att de är runtomsvängande, vilket 
innebär färre flyttningar. Dessutom kan den 
bära material efter skyddsskrotningar. Eldrift 
är givetvis bättre för både arbetsmiljö och miljö 
i bergrum och tunnlar. Maskinen kommer att 
användas i våra anläggningar över hela Sverige.

Merlo Roto Duo-Power kan drivas med antingen diesel eller el, vilket som passar bäst i varje situation.

Arbetsmiljöaspekten är det viktigaste.
– Vi åkte till Vara med några maskinförare 
och provkörde. Med eldrift går maskinen precis 
som vanligt och det motsvarade förväntningarna, 
det här kan bli riktigt bra!

tommy carlsson, lidköping trucktjänst aB:
– Eldrift är rätt väg att gå för miljön och 
arbetsmiljön. Vår Duo-Power kommer att 
användas omgående vid Skövdebostäders ekolo-
giska byggprojekt Aspö. Peab som är entreprenör 
där är mycket positiva till vår satsning.
– Framöver kan det kanske ge fördelar vid 
upphandlingar. Det ska också bli spännande 
att se hur eldriften påverkar driftkostnaderna. 
Jag tror det kommer att bli jättebra. 

fakta Merlo duo-poWer: 
samtliga modeller av Merlo roto som 
säljs i sverige kan beställas med eldrift 
som extrautrustning. de flesta har 
tiltbar hytt. Merkostnaden för duo-
power är förhållandevis blygsam. 
vid allt stationärt arbete kan 
maskinföraren välja vilken drift som 
önskas. Med enbart eldrift drivs 
stödbenen, bommen, den tiltbara 
hytten, all hydraulik för lyft och sväng 
och maskinens alla övriga elfunktioner. 
det är bara vid förflyttning av maskinen 
som körningen kräver dieseldrift.
dessa rotomodeller kan beställas med 
duo-power:
roto 45.19
roto 40.26
roto 40.30
roto 45.21
roto 60.24

Merlo Roto Duo-Power blev en succé direkt. Fördelarna med eldriven 
teleskoplastare är stora och fram till i vintras har fyra Roto sålts med 
kombinerad el- och dieseldrift!

johan Bäckström, truckbolaget aB i örebro:
– Eldriven maskin ger en möjlighet att värna 
miljön och det vill vi göra. Detsamma gäller 
arbetsmiljön. Kan man välja eldrift så får de 
som arbetar i och runt maskinen en bättre 
arbetsmiljö, jag tror det kommer att uppskattas 
mycket. Vi ska inom kort börja marknadsföra 
att vi har eldrift och jag hoppas det ger fördelar. 
Det ska också bli spännande att följa hur 
eldrift påverkar driftkostnaderna för den här 
maskintypen.

lars Bäckström, lars Bäckström entreprenad 
aB i upplands väsby:
– Jag har intresserat mig för eldrift eftersom det 
i vissa lägen inomhus, och där det finns tillgång 
till bra byggström, kan fungera mycket bra. 

Maskinen ansluts till elnätet med trefas kabel och handske.

Elpaketet med extra hydraulpump sitter 
framtill på maskinen.
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tekniska verken är det kommunala 
bolag som driver avfallsanläggningen och 
kraftvärmeverket. Totalt eldas 600.000 
ton avfall varje år och blir till fjärrvärme 
och elström.
En del av soporna importeras från Norge 
och Storbritannien och de brittiska 
soporna kommer med containerbåt till 
Norrköpings hamn, varifrån de körs med 
lastbil till Gärstadsverket. 
– När de kommer hit sker utlastningen 
med Merlo. Varje container innehåll 

Allfixarens jobb:
400 ton balar per skift

balar med inplasta- 
de sopor. Balarna 
väger 800-1200 kilo 
styck och maskinen 
kan hantera upp 
mot 400 stycken  
balar varje skift, be- 
rättar produktions- 
chef Joakim Thalén.

tidigare har hanteringen skett med 
traditionell truck. Men fördelarna med 

Merlon är många. En är att arbetsmiljön 
blivit bättre tack vare Merlos hyttmiljö. 
En annan är att 25.6:an lätt kör in i 
containrarna när balarna ska lyftas ut. 
Det blir aldrig problem med avlastningen, 
eftersom maskinens format är sådant att 
den kan köra in och att den dessutom har 
räckvidden som krävs för att nå långt.
Till sist staplas balarna på utlastnings-
planen, i väntan på att det ska bli dags 
för förbränning.

Läs mer om 25.6 på sid 15 härintill och om den 
uppgraderade modellen 27.6 på sid 3.

Maskinföraren Mats Borg kör Merlon snabbt 
fram och tillbaka vid utlastningen av balarna. 
En eller två balar per lyft blir det.

Produktionschef Joakim Thalén och maskinföraren Mats Borg är glada
för Merlon som visat sig perfekt för uppgiften att ta hand om utlast-

ningen på ett effektivt sätt och med bra arbetsmiljö för föraren. 

Säker hytt räddade Daniel vid olycka

– jag körde Med Merlon på Ulvsunda-
vägen då jag blev påkörd bakifrån av en 
pickup. Det blev träff på hytten, men jag 
klarade mig bra med tanke på vilken smäll 
det blev, berättar han.
Föraren av den påkörande bilen uppmärk-
sammade inte Merlon. Daniel körde i 
ca 30 km i timmen på 70-vägen och vid 
kollisionen träffade bilen på Merlons 
vänstra bakhjul och förarhytten.
Daniel blev omhändertagen och körd i 
ambulans till sjukhus, men klarade sig 
alltså bra, trots den kraftiga smällen:
– Jag tror den påkörande bilen körde i 
över 100 km i timmen. Hade förarhytten 
varit vekare kunde allt slutat mycket värre, 
säger Daniel.

daniel driver företaget Kent & Daniels 
Trucktjänst AB tillsammans med sin bror. 
I maskinparken finns fyra Merlo, varav tre 
Merlo Allfixare 25.6 och en Merlo 40.17. 
Den påkörda maskinen kommer att skrotas 
och avbräcket med en maskin borta har 
företaget löst på ett bra sätt i samarbete 
med en annan maskinentreprenör och 
med AB Hüllert Maskin. 

– vi hyrde tillfälligt in en Maskin och 
så har vi fått en ny maskin levererad från 
Hüllerts. Det var en planerad leverans, 
enda skillnaden är att vi egentligen skulle 
bytt in en äldre maskin. Nu låter vi den 
gamla ersätta den kraschade maskinen 
tills vidare. På det sättet har vi ändå kvar 
samma maskinpark. En bra lösning.

Sårskador i huvudet och en sydd 
sårskada på ena benet blev facit 
för Daniel Åkerblom när han blev 
påkörd i sin Merlo i Stockholm 
i mars. Efter olyckan tackar han 
den säkra förarhytten för att inte 
olyckan slutade värre.

högt säkerhetstänkande
Merlo maskiner har hög säkerhetsstandard på förarhytterna. 
hytterna är certifierade enligt fops (iso 3449) och rops (iso 3471).
fops står för falling object protective structure. 
rops står för roll over protective structure. 
de båda certifieringarna innebär att Merlos förarhytter ska ge 
föraren ett yttre skydd mot skador om hytten träffas av fallande 
föremål, om maskinen voltar eller om den, som i fallet med daniel, 
blir påkörd.

Tack vare den robusta konstruktionen av förarhytten klarade sig Daniel undan olyckan 
utan svårare skador. Idag tackar han den kvalitetscertifierade konstruktionen för att 
han inte skadades värre.

Den Merlo 25.6 som Daniel Åkerblom körde blev påkörd bakifrån. 
Maskinen kör upp och in i containrarna och hämtar balarna. Sedan staplas de på höjden i 
väntan på förbränning.

När Tekniska Verken i Linköping AB kom på att Merlo 
25.6 var rätt maskin för utlastning ur containrar var 
det ett lyckokast. Nu kan den lilla maskinen hantera 
400 ton balar per skift vid Gärstads Avfallsanlägg-
ning strax utanför Linköping.
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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, 070-630 37 60
– Försäljning: Nils-Gunnar Burge, 070-193 73 31
– Försäljning: Karl-Fredrik Bengtsson, 070-193 73 10
– Försäljning: Thomas Larsson, 070-193 73 02
– Service: 0512-300037
GOTLAND
– Agro Maskiner Gotland, 0498-272350
LÄCKEBY
– Svenssons Motorverkstad, 0480-429740
VÄXJÖ
– Svenssons Motorverkstad AB, 0470-529900
GÖTEBORG OCH HALLAND 
– Försäljning: Jakob Burge, 070-193 73 20
– Service: Steens T&E, 031-58 44 95
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 GÖTEBORG

Steens T&E servar
Merlo i Göteborg

Det nya samarbetet mellan AB Hüllert Maskin och Steens T&E Verkstad AB beslutades vid ett möte 
vid Hüllerts anläggning i Vara nyligen. I mitten av bilden Bjarne Steen och Nils-Gunnar Burge som 
tillsammans med övrig personal gläds åt nyheten. (Foto: Jonny Eklund)

det nya saMarBetet gör att Merlos 
tidigare servicegivare, HVL Maskin i 
Göteborg AB avvecklar sin verksamhet. 
HVL:s personal går istället till Söderberg 
& Haak.
– Förändringarna är en naturlig följd av 
utvecklingen i de respektive företagen 
och den här lösningen gynnar samtliga 
inblandade, alla våra kunder och berörd 
personal, säger AB Hüllert Maskins vd 
Nils-Gunnar Burge i en kommentar.

steens t&e är en välkänd och kompetent 
serviceverkstad för entreprenadmaskiner. 
Ett tiotal servicetekniker arbetar i de nya 
lokalerna på Ångpannegatan i Göteborg, 
med centralt läge nära Backaplan. Företaget 
är redan idag auktoriserad serviceverk-
stad för Huddig, Case, Doosan, Massey 
Ferguson och Avant. 

Ett nytt samarbete mellan AB Hüllert Maskin och Steens T&E Verkstad 
AB innebär att Steens T&E tar hand om servicen av Merlo i Göteborg.  

tidigare har Man även varit auktori-
serad Manitouverkstad. Den kompetens 
som finns hos Steens T&E kommer nu 
Merlos ägare tillgodo. En av teknikerna är 
Per-Olof Eriksson med 20 års erfarenhet 
av teleskoplastare och känd av många. Han 
blir nu Merloexpert tillsammans med 
ytterligare en tekniker, samt en utrust-
ningsansvarig. Förändringen berör alla 
teleskoplastarägare i Göteborgsområdet.

– jag är fantastiskt nöjd Med att få 
börja samarbeta med Hüllert Maskin. Nu 
står våra tre Merloexperter och totalt elva 
servicetekniker till teleskoplastarägarnas 
förfogande, säger Steens T&E:s vd Bjarne 
Steen.


