Tillsammans skapar
vi Sveriges bästa
materialhantering

1.

”Vi inom Vara Maskinimport vet att vårt
stora jobb börjar efter att vi har levererat
en såld maskin.
Det är den relationen vi skapar till kunden
efter leverans som är avgörande för våra
fortsatta framgångar”.
- Nils-Gunnar Burge

Tillsammans skapar
vi Sveriges bästa
materialhantering

Vara Maskinimport består av tre starka bolag som alla är specialiserade på
sitt område: Hüllert Maskin på teleskoplastare, Ottosson Truck/Hyundai på
motviktstruckar och Svenska Jekko på minikranar.
Tillsammans kan vi stärka varandra och hjälpa våra kunder att nå ännu
bättre lönsamhet.
I denna broschyr presenteras Vara Maskinimport och företagen som ingår i
koncernen.
“Som specialister inom lyftsegmentet ser vi till att kunderna
alltid får rätt maskin till rätt uppdrag.”
Nils Gunnar Burge, VD Vara Maskinimport

2.

Service & långsiktiga
kundrelationer

– Ett vinnande konceptet för samtliga bolag inom
Vara Maskin Import.

Starka varumärken som Merlo, Hyundai och Jekko, tillsammans med en
komplett service- och säljorganisation ger våra kunder trygghet.
Det stora arbetet påbörjas efter leveransen av en såld maskin.
God service och pålitlig eftermarknad är viktiga delar i ett
tryggt maskinägande.
Oavsett om maskinen kommer från Hüllert Maskin,
Ottosson Truck eller Svenska Jekko
ligger fokus alltid på kunden.
Tillsammans erbjuder våra bolag totallösningar
inom materialhantering med rätt maskiner,
rätt service, rätt ergonomi, rätt priser
och rätt finansiering.

“Vi arbetar alltid för att du ska få bästa möjliga
service och bli bemött av personal med hög
kompetens, oavsett vilket ärende du har hos oss.”
Jakob och Lina Burge
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Hüllert Maskin är ledande inom
teleskoplastare i Sverige

– Utveckla din verksamhet med en teleskoplastare från Merlo!

Hüllert är sedan 1995 svensk generalagent för Merlo teleskoplastare.
Huvudkontoret ligger i Vara där även verkstad, lager, den stora utställningshallen och övningsfält finns. Hüllert Maskin samarbetar med ett stort antal
serviceverkstäder runt om i landet.

Om Merlo
Merlo har sin fabrik i Cuneo i Norra 		
Italien och tillverkar och säljer årligen
7 000 teleskoplastare över hela världen.
Läs gärna mer på merlo.com

Torggatan 56
534 23 VARA
Telefonnummer: 0512-30 00 30
E-post: info@hullert.se
www.hullert.se

@hullertmaskin
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@hullertmaskin

AB Hüllert Maskin

Hullertmaskin

Hüllert Maskin

Turbofarmer

Allround maskin med lyfthöjd
på upp till 18m. Stödbenen ger
extra kapacitet och räckvidd.
Kompakta mått gör maskinen
lätthanterlig. Otroligt stark maskin,
mätt till sin storlek.

Mångsidig lastmaskin passande inom många
områden tack vare sin teleskopiska bom som
når upp till 10m. Kan förses med t ex. personkorg
för underhåll av fastigheter. Möjlighet att dra
släp upp till 21 ton. Sverigeanpassade med
CE-godkända BM-fäste som ger tillgång till en
mängd olika redskap.

Multifarmer

PRODUKTER

Panoramic

Trepunktslyft och kraftuttag gör Multifarmermodellerna perfekta för användning inom både
jordbrukssektorn och entreprenad.
Denna modellserien kan användas som traktor,
lastmaskin, redskapsbärare och skylift. Med
Multifarmern kan du jordbearbeta, snöröja, underhållsarbeta med personkorg, lasta och lossa.

Roto

Runtomsvängande teleskoplastare med
hög kapacitet och lyfthöjd upp till 35m.
Transporthastighet på 40km/h och snabb att
ställa upp. BM-fäste ger tillgång till en mängd
olika redskap. Merlos Roto spelar en central
roll i logistiken på en byggarbetsplats och
på industrier.

Merlo erbjuder
mångsidighet,
kvalitet och
prestanda
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Ottosson Truck erbjuder det
bästa av två världar

– Lokal service i kombination med globala truckar.
Sedan 2012 är Ottosson Truck Svensk generalagent för Hyundai samt
auktoriserad återförsäljare för Abeko, Tecna och Combilift.
Inom ett nätverk av kontor, verkstäder och återförsäljare finns uthyrning och
försäljning av nya och begagnade truckar, service, reservdelar, och mycket
mer att tillgå. Servicebussar utgår från cirka 20 orter runt om i Sverige.

Om Hyundai
Hyundai Forklifts har sin tillverkning av
motviktstruckar i Sydkorea. Det europeiska
kontoret ligger i Belgien där det också finns
ett lager av leveransklara truckar och ett
nybyggt reservdelslager. Årligen säljs cirka
3000 truckar på den Europeiska marknaden
med lyftkapacitet från 1 till 25 ton.
Läs gärna mer på hyundai-mh.com

Norjevägen 65
294 76 Sölvesborg
Telefonnummer: 0456-317 70
E-post: info@ottossontruck.se
www.ottossontruck.se

@ottossontruckab
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@ottossontruck_hyundai

Ottosson Truck AB

Ottosson Truck/Hyundai

Eltruckar från Hyundai erbjuder hög
effektivitet och optimal prestanda.
En effektiv, lättkörd truck med kompakt
design, lokalt utvecklad & anpassad för
den svenska marknaden.
Lyftkapacitet 1-5 ton.

Stödbenstruckar

Lagertruckar av olika modeller, alltifrån
plocktruckar, staplare och skjutstativtruckar. Lyftkapacitet 1-2,5 ton.

PRODUKTER

Hyundai Eltruckar

Hyundai Dieseltruckar

Hyundai har generellt kraftfullare
motorer än andra fabrikat
på marknaden och är generöst
utrustad i standardutförande.
Svensktillverkad gaffelvagn för
optimal sikt och egenskaper.
Lyftkapacitet 1,5-25 ton.

Hyundai D r a g t r u c k a r

Dragtruckar av många olika
modeller från Hyundai.
Dragkapacitet 1,5-4 ton.

Global truck,
lokalt utvecklad
& anpassad för
den svenska
marknaden
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Svenska Jekko - En global ledare
inom minikranssektorn
– Små kranar med stora möjligheter.

2018 startades Svenska Jekko AB med en stabil grund bestående av ägarens
starka plattform och ett framgångsrikt team med många års erfarenhet.
Genom innovation och tekniska/smarta lösningar erbjuder Jekko sina kunder
lösningar för alla typer av jobb och arbetsplatser, stora som små.
Jekko är marknadsledande inom smidig och flexibel lyfthantering, ingen annan
minikran kan stabiliseras vid fler vinklar och positioner än Jekko.

Om Jekko
Jekko etablerades 1972 i Treviso, Italien.
Där har de än idag sin produktion. 1999
lanserade Jekko den moderna minikranen
som nu har blivit det självklara valet inom
flertalet branscher.
Läs gärna mer på jekko-cranes.com

Torggatan 56,
534 23 VARA
Telefonnummer: 010-188 00 70
E-post: info@jekkosverige.se
www.jekkosverige.se

@JekkoSverige
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@JekkoSverige

Jekko Sverige

Larvburna kranar

JF-serien tar sig an det mesta när det
kommer till tunga lyft. Största kranen
i serien lyfter hela 21,5 ton med en
lyfthöjd på 41 meter. Möjlighet till
eldrift och flexibla stödben. Goda
utrustnings möjligheter med b.la.
personkrog, hydrauliks JIB och
gripklo. Med den medföljande
radiokontrollen kan du styra
kranens alla funktioner.

Jekkos minikranar kombinerar mycket
kapacitet på liten uppställningsyta.
Genom smarta lösningar och kompakta
mått är en minikran från Jekko det
självklara valet vid alla typer av lyft när det
är ont om plats. Samma kapacitet runt om
hela kranen tack vare den mittmonterade
bommen. Samtliga kranar från Jekko kan
utrustas med radiokontroll.

Mini Pickers
Mångsidiga och effektiva
Batteridrivna kranar med
Pick & Carry funktion upp
till 5 ton. Går att använda
som traditionell kran med krok
och vinsch. Jekkos minipickers kan
även utrustas med vakuumlyft vilket
möjliggör hantering av lufttäta
material så som glas och metall.
Idealisk vid montage och underhåll.

PRODUKTER

Minikranar - SPX

Verktyg & Vakuum

Verktyg för att lyfta och hantera glaspartier
och andra material.
Den här produktfamiljen innefattar
hydrauliska eller batteridrivna verktyg;
vakuumlyftare för glashantering, gripverktyg
för rör och balkar samt andra verktyg med
specifika syften inom flertalet branscher.

Innovativa
lösningar för
din arbetsplats
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‑ Vi kompletterar varandra
och växer tillsammans

Företaget som blev Hüllert Maskin AB såg dagens ljus för över 70 år sedan,
medan Svenska Jekko är ynglingen i koncernen och bildades 2018.
Ottosson Truck grundades av Sven-Eric Ottosson 1969 och drevs inom
familjen fram till att företaget förvärvades av Vara Maskinimport 2018.
De tre bolagen som ingår i Vara Maskinimport har olika historier, men vad
som binder alla samman är den höga nivån av service och fokus på
personliga relationer med kunder, leverantörer och anställda.

1 9 45

Hüllert Bil & Maskinfirma grundas av Lars Hüllert
som säljer lantbruksmaskiner.

1 95 1

Hüllert Bil & Maskinfirma börjar att representera
entreprenadmaskiner.

1 969

Ottosson Truck AB bildas av Sven-Eric Ottosson med
inriktning på truckar.

1 97 2

Hüllert Bil & Maskinfirma tecknar importavtal med JCB.

1 979

Hüllert Bil & Maskinfirma säljer den första
teleskoplastaren från JCB.

1 9 95

Hüllert Maskin tecknar importavtal med Merlo som
tillverkar teleskoplastare.

201 2

Ottosson Truck blir generalagent för Hyundai.

20 1 8

Vara Maskinimport förvärvar Ottosons Truck AB.
Svenska Jekko tecknar importavtal med Jekko minikranar.

2020 Hüllert Maskin firar 75 år som företag och
25 år som generalagent för Merlo!
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VÅR HISTORIA

Stabil grund
& personliga
relationer, då
som nu och
framåt
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Vi finns representerade över hela Sverige
Vimed
finnsett
representerade
öververkstäder,
hela Sverige
näverk av kontor,
med
ett näverkoch
av servicepartners.
kontor, verkstäder,
servicebilar
servicebilar och servicepartners.
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