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Trygghet,
enkelhet & teamwork.

Nytt år, nya möjligheter. Under 2021 kommer flera nya maskiner lanseras och rulla ut på den svenska marknaden!
Utveckla din verksamhet med teleskoplastare från Merlo redan idag.

Ett nytt år innebär ofta chansen till en nystart och
nya mål att sträva mot. Vi lämnar ett år av pandemi
bakom oss och kliver in i 2021 men nya starka krafter
och ser fram emot ett händelserikt år.
Under året kommer flera nya modeller av Merlo att
komma till Sverige. Bland annat kommer Merlos första
elektriska teleskoplastare lanseras under året. Den
100% elektriska maskinen drivs av batterier och en
elektrisk motor och är kompatibel med Merlos breda
utbud av utrustning och tillbehör. Vi på Hüllert Maskin
är väldigt förväntansfulla på denna nya typ av ”gröna”
maskin och glada över detta miljövänliga alternativ
av teleskoplastare. Detta blir nästa generationens
teleskoplastare!
I år är det också dags för de nya modeller av TF65.9 Plus
och P72.10 Plus att rulla in på den svenska marknaden.
Vi är säkra på att dessa två nyheter kommer bli viktiga
tillskott i våra kunders verksamheter. I och med
lanseringen av nya P40.17 Plus och P50.18 Plus under
2020, är vi förväntansfulla att få ytterligare tillskott
av två modeller som har ännu större lyftkapacitet än
övriga modeller i Panoramic-serien.

Fokus kommer fortsätta ligga på service och
eftermarknad där alla medarbetare på Hüllert Maskin
jobbar för att ge våra kunder den bästa resan från
start till mål. Med ett stort antal servicepartners över
hela Sverige, jobbar vi för att få kunderna att känna
sig trygga i sitt maskinägande.
Vi vill att det ska vara enkelt att äga en Merlo! På
Hüllert Maskin fortsätter vi även jobba internt med
våra ledord som bland annat är trygghet, enkelhet
& teamwork – allt för att vi tillsammans ska kunna
hjälpa våra kunder på bästa sätt.

Andreas Tagesson - VD för AB Hüllert Maskin

Vilket jubileumsår
för Hüllert Maskin AB!

För 75 år sedan startades Hüllert Maskin AB, för 40 år sedan såldes den första teleskoplastaren och för 25
år sedan blev man svensk generalagent för italienska Merlo. Snacka om att 2020 var ett unikt jubileumsår
för Hüllert Maskin AB!

Hüllert Maskin, som på senare år blivit mest känt
för de italienska gröna teleskoplastarna, sålde till
en början jordbrukstraktorer från Allis Chalmers.
När företaget startade, 1945, kostade en Allis
Chalmers B på 16,5 hästkrafter 4 450 kronor och
första året såldes inte mindre än 126 stycken!
1974 kom nuvarande ägare Nils-Gunnar Burge
in i bilden, då som verkstadskontorist. Fyra år
senare övergick han till säljare, företaget hade
vid det här laget blivit återförsäljare för JCB i
Västsverige. Hüllert Maskin var först i Sverige med
teleskoplastare och redan 1980 såldes den första.
Sedan dess har bolaget en stark marknadsposition
inom teleskoplastarsegmentet. 1995 tecknade
Hüllert Maskin importavtal med den italienska
teleskoplastartillverkaren Merlo – nu firar man
alltså 25 år tillsammans!
– Jag är väldigt stolt över hur företaget har
utvecklats, över personalen och alla våra kunder.
Jag är också väldigt glad över att ha med familjen i
det här, säger Nils-Gunnar Burge.
Den första Merlo-kunden i Sverige var Dan Nyberg
i Ulricehamn. Han har varit en trogen Merlo-kund
genom åren och fick nyligen sin senaste Merlo P40.17
Plus levererad. Ett annat tidigt försäljningsminne
från den första tiden med Merlo var när Nils-Gunnar
Burge sålde maskinen till en kund över telefon.
– Innan vi la på så bad han att jag skulle skicka en
broschyr så att han kunde se vad det var han hade
köpt. Detta är ett kvitto på det stora förtroende
som vi har bland våra kunder. Och han är kund än i
dag, säger Nils-Gunnar Burge.

Andreas Tagesson, VD för Hüllert Maskin.

Vi är Hüllert Maskin! Lyft med oss.
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Samarbetet med Merlo, som också är ett
familjeföretag, har vuxit sig starkt genom åren och
idag är Hüllert Maskin involverade i utvecklingen av
nya modeller.
– Att få vara med att påverka produktutvecklingen
hos Merlo visar vilken fin teknisk kompetens vi
har bland våra medarbetare i Sverige samt att
kundernas synpunkter och önskemål tas om hand,

säger Nils-Gunnar. Nöjda kunder är förstås a och
o som maskinhandlare och vägen dit går till stora
delar via nöjd personal som trivs på sin arbetsplats,
något som Nils-Gunnar jobbat hårt för genom åren.
– Vi tror på den enkla devisen att det ska vara
roligt att gå till jobbet och ett kvitto på det har
varit att många har stannat väldigt länge på Hüllert!
En del hela sitt yrkesliv, berättar Nils-Gunnar.
Personalfrågor är fortfarande högt prioriterat, idag
är det dottern Lina Burge, som varit med i bolaget i
tio år och är utbildad personalvetare vid Göteborgs
universitet som sköter den biten.
I företaget jobbar även Nils-Gunnars son Jakob
Burge. Han är säljare och började i företaget för fyra
år sedan, samma år som man sålde den tusende
Merlon i Sverige. Under 2017 anställdes Andreas
Tagesson som platschef och klev i början av 2020
in som vd efter Nils-Gunnar Burge.
– Vi kommer att driva företaget vidare i samma
anda. Vi vill fortsätta växa i landet och ta oss in på
nya marknader. Även om vi har kommit långt under
de här åren så finns det mycket kvar att göra, säger
Lina Burge.
För två år sedan förvärvade moderbolaget Vara
Maskinimport, Ottosson Truck. Ottosson Truck
är
generalagent
för
Hyundais
gaffeltruckar
i Sverige samt tecknades importavtal med
minikransagenturen
Jekko
i
det
nybildade
dotterbolaget Svenska Jekko.
– Tanken är att kunna erbjuda ett komplett
sortiment inom lyft och materialhantering. Våra
produkter kompletterar varandra på ett otroligt bra
sätt. Det är fantastiskt roligt att få vara med och
utveckla dessa bolagen ihop med våra medarbetare
och kunder, säger Jakob Burge.
– Nu ska vi jobba på att etablera Ottosson Truck
i vårat närområde. Företaget bygger även en ny
anläggning i Bromölla längs E22 och det kommer
bli en nysatsning även för Merlo och Jekko i det
området under 2021, fortsätter Lina Burge.
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Säkrare
materialhantering
ovan och under jord
med Merlo.

Hos Hedin Hjulgrävmaskiner i Jokkmokk har säkerheten alltid varit i fokus. Bolaget startades 1974
av Sture Hedin och drivs idag tillsammans med sönerna Micael och Niclas Hedin. Sedan starten har
man riktat in sig mot entreprenad inom skyddsarbeten och jobb i berg och tunnlar. Idag består Hedins
maskinpark av cirka 30 entreprenadmaskiner av olika märken och modeller.
Familjeföretaget har sedan starten specialiserat sig
på tunnlar och bergrum och har varit verksamma
under jord i över 46 år. Verksamheten bedrivs över
hela landet och har nischat in sig på arbetet medoch- i berget. Dom ägnar sig bland annat åt säkrare
och bättre byggande i berg, tunnlar, bergrum och
andra utrymmen. Även skyddsarbeten, mekanisk
bergsskrotning och diverse bilningsarbeten i gruvor,
bergrum samt väg- och järnvägstunnlar.
Sedan 1990 har Hedin Hjulgrävmaskiner bedrivit
stor del av sin verksamhet i Stockholm. Företagets
första teleskoplastare införskaffades redan under
90-talet, då man var tidigt ute med att se fördelarna
med de unika egenskaperna hos teleskoplastaren
som maskintyp. Hedins investerade 2004 i sin första
runtomsvängande teleskoplastare från Merlo.

hytt med exceptionell komfort och dess utformning
för säkerställd säkerhet och förbättrad prestanda.
Den nya modellen lanserades under 2020 och är
utrustad med en ny tiltbar hytt som försetts med ny
mjuk tilthydraulik och ny chassifjädring.
- Nya Merlo R50.26 S Plus är helt outstanding! Den nya
hytten där förarmiljön helt klart blivit mycket bättre
jämförelsevis med tidigare modeller. Maskinens nya
hydraulik är följsam och har förbättrats oerhört och
gör maskinen riktigt trevlig att arbeta med, avslutar
Niclas.
R50.26 S Plus har maximal lyftkapacitet på 4500 kg
och maximal lyfthöjd 25,9 m.

”Nya Merlo R50.26
S Plus är helt
outstanding!”
- Niclas Hedin

Under våren 2018 utökade företaget sin maskinpark
med två nya Merlo R40.18S. Dessa två maskiner har
varit placerade vid arbetet av Förbifart Stockholm
sedan dess. Förbifart Stockholm är en påbörjad ny
motorvägsförbindelse för E4 genom västra Stockholm
och planeras pågå under cirka fjorton år med
trafikstart 2030. De CE-godkända personkorgarna har
underlättat arbetet under jord och varit en viktig del i
säkrare drift. Av vägens 21 km går drygt 18 km i tunnel
för att skona viktiga miljö- och kulturvärden.
I och med lanseringen av nya Roto S Plus-serien,
valde Hedins att investera i en R50.26 S Plus, som
även den anslutit till arbetet vid Förbifart Stockholm.
Den senaste modellen i nya Roto S Plus-serien har
unika egenskaper och uppdaterade kännetecken.
- Den nya Merlon har flera stora förbättringspunkter
som gör jobbet enklare och trevligare, säger Niclas.
Den nya modellen sticker ut i mängden för dess nya
Företagets nya R50.26 S Plus arbetar just nu under jord.
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West 2000 utökar med den
senaste modellen från
Merlo!
Med över 30 år i branschen har West 2000 AB utvecklat stor erfarenhet av maskinuthyrning och har nu investerat i
den senaste modellen av Merlo. I början av oktober utökade företaget sin maskinpark med en R50.35 S Plus. Den nya
maskinen blir den första i sitt slag att inta Karlstad och åkte strax efter leverans iväg på arbete vid det pågående bygget
av kafferosteriet Löfbergs nya anläggning.
Ove Johansson, vd och ägare av West 2000 har under
många år varit en av Karlstads stora aktörer inom
maskinbranschen. Hans företag hyr ut teleskoplastare,
kranar, truckar och redskap till olika projekt i Karlstad
och övriga Sverige. Med stor erfarenhet inom maskinoch däckbranschen, har Ove utvecklat ett gediget
uthyrningsföretag med kompetenta maskinister. Ove
Johansson kommer från början från Katrineholm men
flyttade till Karlstad 2016 för att komma närmare
verksamheten.
– Företaget utgår från Karlstad men vi har maskiner
uthyrda till olika företag runt om i Sverige. Jag finns där
projekten finns, säger Ove Johansson.
Det senaste tillskottet hos Ove är en av de nya
modellerna ur Merlos S Plus-serie – nya R50.35 S Plus.
För Ove var det lyfthöjden och räckvidden som gjorde
just denna modellen intressant.
– Vi var ute efter en maskin som kunde nå längre och högre,
säger Ove. Det första uppdraget för den nya maskinen
blir den pågående byggnationen av kafferosteriet
Löfbergs som bygger en ny produktionsanläggning för
hela bönor i Välsviken i Karlstad. Bygget påbörjades
våren 2019 och anläggningen planeras tas i drift vid
årsskiftet 2020/2021.
– Jonas, vår maskinist kommer att arbeta vid rosteriet

Den första Merlo R50.35 S Plus levererades till West 2000 i Karlstad.
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fram tills årsskiftet så som det ser ut nu. Där kommer
han lyfta runt 33 meter så då blir R50.35 S Plus jättebra,
säger Ove. Tidigt under 2020 anordnade Hüllert Maskin
en kundresa till Merlos fabrik i Italien. Ove var en av
kunderna som åkte med och fick se både fabriken och
det senaste nyheterna från maskintillverkaren.
– Det var under resan som jag kikade på R50.35
S Plus för första gången. Efter resan har vi haft
den på demo två gånger för att få en bättre
uppfattning om dess egenskaper och vad just denna
modellen kan tillföra vår maskinpark, säger Ove.
Nya R50.35 S Plus besitter både hög lyftkapacitet
och lyfthöjd och är en av de senaste nyheterna från
Merlo. Den nya modellen blir den första i Karlstad. I
övriga Sverige finns det i skrivande stund endast tre
teleskoplastare av samma modell.
– Våra förväntningar på den nya teleskoplastaren är att
både kunderna och vår maskinist Jonas, ska bli nöjd,
säger Ove Johansson om investeringen.
West 2000 har sedan innan en R40.26MCSS för
uthyrning men i och med additionen av nya R50.35 S
Plus har han nu två Merlo i företaget.

Hyttfjädring och
sidonivellering avgjorde
för Åkedals lantbruk.

När Mats Carlqvist skulle investera i en ny teleskoplastare till sitt lantbruk var det hyttfjädring
och sidonivellering som avgjorde till Merlos fördel. Det blev en TF45.11 som idag spelar en viktig
roll i verksamheten.
Mats Carlqvist driver Åkedals lantbruk med 300
nötdjur på Västgötaslätten, i närheten av Skara. Han
har även 250 hektar åkermark, där det mesta som
odlas går till djurens foder, men en del spannmål
säljs vidare.
– Det jag var ute efter var en stor maskin som kunde
lyfta högt och som jag kunde nå långt framåt med, till
ströbäddarna, berättar han.
För ett och ett halvt år sedan fick han sin Merlo
TurboFarmer TF45.11, en maskin som når 11 meter och
har en lyftkapacitet på upp till 4,5 ton.
– Jag använder maskinen i snitt två timmar varje
dag, främst vid utfodring. Jag har en balklämma och
åker ut och hämtar balar med den. Det är smidigt att
den har en hitchkrok så att jag kan haka på en vagn
bakom också, säger han.
Förutom räckvidd var komfort en viktig aspekt i
valet av maskin. Mats Carlqvist är mycket nöjd med
komforten i sin TF45.11, trots att han är ganska lång
får han plats i hytten och att maskinen dessutom
har både hytt- och bomfjädring gör den betydligt

behagligare att arbeta i.
– Även sidonivelleringen är en funktion som jag
uppskattar mycket och som jag ofta använder mig av.
Det har jag inte hittat på någon annan maskin i den
här storleksklassen, säger han. Maskinen har körts
i snart 1 000 timmar och när det gäller service har
Mats Carlqvist bara positivt att säga om leverantören
AB Hüllert Maskin.
– De är snabba på att komma ut om man har problem
och löser det snabbt. Jag är väldigt nöjd, säger han.
Innan köpet åkte han och provkörde maskinen på
Hüllerts anläggning i Vara. Han kände snabbt att
maskinen skulle passa i verksamheten och beställde
den med stora BM-fästet för att kunna använda de
redskap som han redan hade.
– Jag köpte till en skopa, totalt har jag fyra olika
skopor, pallgafflar, balklämma och balspjut bland
annat. Eftersom jag har en traktor med stora BMfästet så var det smidigt att ha samma fäste även på
teleskoplastaren och kunna dela på redskapen, säger
han.

– Det ska bli intressant att testa en ny modell och att
gå lite mer åt det gröna hållet, säger Ove.

Lantbrukets Merlo används dagligen till flera arbetsuppgifter, bland annat vid utfodring.
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Alla anställda i företaget har förarbehörighet för
teleskoplastarna och vem som använder maskinen
beror på arbetsmoment. Michael har haft möjlighet att
köra maskinen vid några tillfällen.

Merlo P50.18 kan lyfta fem ton med en maximal räckvidd
på 18 meter. Maskinen lanserades under andra halvåret
2020 och hittills har det sålts en handfull av modellen
i Sverige.

– Jag provade den lite i somras när vi hade den på
demo. Då lyfte jag 3,3 tons betongelement med
kranarmen och det gick riktigt fint. Vi är väldigt nöjda
med maskinen och successivt ska vi byta ut hela
maskinparken mot 50.18. Det skiljer så lite i pris mellan
40.17 och 50.18, så jag tycker det är värt att satsa på en
maskin där vi får ut lite mer kapacitet, säger han.

– Jag tror att det här kommer bli en volymmaskin,
precis som Merlo 40.17 har varit, säger säljaren Thomas
Larsson på AB Hüllert Maskin.

”Vi skulle inte
klara oss utan
teleskoplastarna i
verksamheten.”
- Michael Gilbertsson

Michael Gilbertsson är nöjd med företagets nytillskott.

”Vi har väntat på
en maskin i den här
storleken”

Michael Gilbertsson, MG Bygg AB, är en av de första i Sverige som har köpt och fått den nya Merlo P50.18
Plus levererad. – Framförallt valde vi den för kapaciteten. Det här är en storlek på maskin som vi har
väntat på, säger Michael Gilbertsson.
Michael Gilbertsson i Vedum köpte sin första Merlo
för mer än 20 år sedan. Maskinparken har under
åren vuxit till att idag omfatta nio teleskoplastare
från Merlo i olika storlekar och utformningar. Alla är
utrustade med gafflar, kranarm och personkorg.
– Vi skulle inte klara oss utan teleskoplastarna i
verksamheten. De går inte så många timmar om året,
men för det vi använder dem till är de ovärderliga,
säger Michael Gilbertsson.
Företaget bygger mestadels lantbruksfastigheter
och industrilokaler i stora delar av västra och södra
Sverige samt även i Norge. Mestadels används de till
att lyfta byggmaterial, som takstolar och takplåtar
med.
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– Vår äldsta maskin är från 2003 och den hr gått 5
500 timmar, i snitt kör vi kanske 300 timmar med
våra maskiner. Den här nya storleken, 50.18, har vi
längtat efter, säger han.
Michael Gilbertsson har drivit sitt företag i 30 år i år
och har en nästan lika lång relation med AB Hüllert
Maskin.
– Förutom att det är bra maskiner de säljer är
närheten till service och reservdelar viktigt för oss,
vi har bara någon mil till anläggningen i Vara, säger
Michael Gilbertsson.
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Douglas gillar
Allfixarens
kompakta format
och tysta motor!

Tyst och lugn. Så beskriver maskinföraren Douglas Åkerblom sin Merlo P27.6, som han kört sedan april
i år. – Det är stor skillnad mot tidigare modell, säger han.
Douglas Åkerblom jobbar som maskinförare på Kent
& Daniels Trucktjänst AB, som startades av hans
farfar Kent 1990. Företaget jobbar över hela centrala
Stockholm med olika lyft- och lossningstjänster. Just
nu är Douglas på Frescati-området där han lyfter in
köksmoduler till studentbostäderna som håller på att
byggas, detta gör han med sin Merlo P27.6 ”Allfixare”.

timmen och har bomdämpning, egenskaper som är
viktiga när man som Douglas kör mycket mellan olika
arbetsplatser.

– Detta är ett ganska typiskt uppdrag för oss. Nu
ska vi lossa en bil och sedan lyfta in modulerna i
fastigheten, berättar han.

Kent & Daniels Trucktjänst AB har totalt fem små
teleskoplastare, Merlo P25.6 och 27.6 samt en lite
större Merlo P40.17. Det senaste inköpet är Douglas
Åkerbloms P27.6, som levererades i april i år och nu
har hunnit köras ungefär 1 000 timmar.

Här är det fördel med en smidig och kompakt maskin
som tar sig fram enkelt på det trånga området och
kommer åt där andra maskiner går bet.
– Vi har fått en hel del jobb på att maskinen tar sig in
på trånga ställen, som i parkeringsgarage exempelvis,
säger Douglas Åkerblom.
Trots att maskinen är kompakt till formatet upplevs
den rymlig i hytten och bekväm att arbeta i.
– Vi provkörde maskiner i samma storlek från andra
tillverkare innan vi köpte den här och det var ingen
som var så rymlig i hytten som den här. Jag sitter bra,
trots att jag är ganska lång. Sikten är bra åt alla håll
och värme och AC funkar bra, säger Douglas Åkerblom.
Maskinen är godkänd att köras i 40 kilometer i

– Jag körde en Merlo P25.6 från 2015 utan
bomdämpning innan vi köpte den här maskinen och
det är en väldig skillnad med och utan bomdämpning.

– Vi har en P27.6 som är från förra året och den har
en annan motor än den maskinen jag har. Det är en
otroligt stor skillnad, den här går verkligen tyst och
behagligt. Man känner nästan inga vibrationer alls,
säger Douglas Åkerblom.
Att han skulle bli maskinförare var långt ifrån självklart,
på gymnasiet utbildade han sig till rörmokare och
jobbade sedan som det i fem år.
– Men jag tröttnade på det och kollade möjligheterna
att jobba hos pappa. Det behövdes en chaufför och
då nappade jag på det erbjudandet. Jag trivs med
jobbet, framförallt gillar jag att ingen dag är den
andra lik, säger han.

”Det är stor
skillnad mot
tidigare modell.”
- Douglas Åkerblom

Här lyfter Douglas in köksmoduler in i de nybyggda studentlägenheterna.
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”Vi behövde en
liten smidig maskin
som kunde
lyfta tungt!”

Umekan hade fått ett uppdrag som krävde en liten, smidig maskin som samtidigt kunde lyfta tungt. Valet
föll på TF30.9L. – Vi behövde en maskin som kunde ta sig in i källaren i en fastighet och som dessutom
hade styrkan att bära och lyfta ut tunga balkar därifrån, berättar Janne Överlind, ägare av Umekan i Umeå.
Familjeföretaget Umekan har varit delaktiga i
Balticgruppens miljardprojekt Forsetekvarteret i
Umeå som har byggts om och byggts ut med både
bostäder, kontor och galleria under sammanlagt
åtta års tid. Logistiken var krävande, bland
annat behövdes en maskin som kunde ta sig in i
fastigheternas källare med en takhöjd på strax över
två meter.
– Vi hade en vanlig midjestyrd lastmaskin, men den
var för hög för att komma in med. Så vi började
se oss om efter alternativ och hittade den här
maskinen som klarade alla de kriterier som vi hade,
säger Janne Överlind.
TF30.9L, som klarar att lyfta upp till tre ton till nio
meters höjd, är Umekans första Merlo och maskinen
har imponerat på både pappa Janne och sonen Erik,
som är den som kör maskinen till största delen.
– Det är en fin, liten maskin som jag trivs väldigt bra
med. För att vara så pass liten tycker jag att den har
en rymlig hytt, är trevlig att köra och hydrauliken
är riktigt fin. Jag har kört teleskoplastare av andra
märken tidigare och där har hydrauliken inte
varit i närheten av Merlos, säger Erik Överlind
som för närvarande befinner sig på SCA:s
pappersmassafabrik i Obbola utanför Umeå, där
man håller på med en stor utbyggnad.

– Just idag hjälper jag smederna att bära fram stål.
Man har stora fördelar med en liten smidig maskin
som tar sig fram där andra inte gör det men som
ändå har styrkan. Balkarna jag bär fram idag väger
runt två ton och det klarar den ju med god marginal,
säger Erik Överlind.
Faktum är att maskinen faktiskt har inbringat
jobb till företaget just tack vare sin smidighet.
– Efter det första uppdraget som vi köpte maskinen
för har vi även varit i ett parkeringsgarage och
jobbat. Där är det inte många andra maskiner som
kommer in och inga andra som klarar att lyfta så
pass mycket. Det är uppdrag som vi har fått tack
vare att vi har den här maskinen, berättar Janne
Överlind.
Förutom TF 30.9L finns en redskapsbärare och en
vanlig lastmaskin i företagets ägo. Att det kan bli
fler Merlo i framtiden är inte omöjligt.
– Vi är väldigt nöjda med den service som vi har fått
från Hüllert Maskin, säger Janne Överlind.

”Vi är väldigt nöjda
med den service som
vi har fått från
Hüllert Maskin”.
- Janne Överlind

Erik Överlind är den som oftast sitter vid ratten.
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”Det är en fin, liten maskin som jag trivs väldigt bra med.” Erik Överlind
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Hüllert Maskin

Merlo News

På biogasanläggningen krävs
en mångsidig maskin.
På Scandinavian Biogas anläggning i Södertörn produceras omkring 80 GWh biogas om året, vilket
motsvarar ungefär 8,8 miljoner liter bensin. För att sköta anläggningen krävs en maskin som
både kan ta sig fram i trånga utrymmen, lyfta högt och tungt och kan användas till många olika
arbetsmoment – en Merlo TF38.10 TTCS helt enkelt.
Scandinavian Biogas är en av Nordens största privata
producenter av biogas. I Stockholm finns tre fullskaliga
produktionsanläggningar som tillsammans producerar
ungefär 300 GWh biogas och biogödsel, primärt för den
svenska marknaden.

Merlo har lyckats väldigt bra med, säger Johan Arntsen.
Han berömmer också förarhytten och dess komfort.
Ibland blir arbetsdagarna långa i maskinen och då är det
viktigt att sitta bra och ha bra sikt runtom maskinen.

”Det är en väldigt
trevlig maskin på
alla sätt, så kan man
summera den.”
- Johan Arntsen

I slutet av förra året fick företagets anläggning i Södertörn
sin nya Merlo TF38.10 TTCS, som ersatte en äldre modell
i samma storlek.
– Jag tycker den funkar jättebra i vår verksamhet. Här
krävs det en mångsidig maskin, som kan användas till allt
från att ploga snö på vintern till att bära in kemikalietankar
eller att lasta av en lastbil, säger driftteknikern Johan
Arntsen, som också är maskinförare och en av dem som
kört maskinen mest.
– Just nu har den gått ungefär 250 timmar, det är lite
olika hur mycket vi kör den från vecka till vecka. Vissa
perioder kan den stå nästan hela veckan, andra dagar går
den från morgon till kväll, fortsätter han.
Till maskinen har man planeringsskopa, pallgafflar,
vajerspel, jib och personkorg. Oftast körs den med gafflar
men även de övriga redskapen behövs i verksamheten
med jämna mellanrum.
Vajerspelet används bland annat för att hantera
omröraren, en slags stor visp, i matavfallstanken och
personkorgen nyttjas oftast av elektrikerna, där en stege
inte räcker till.
– Mångsidigheten var ett viktigt argument när vi valde
maskin. Vi behöver kunna använda samma maskin till
många olika uppgifter och det är enkelt med Merlon.
Bara genom att byta redskap är det nästan som att man
får en helt ny maskin, fortsätter han. Framkomlighet och
smidighet var andra viktiga faktorer i valet av maskin.
– Anläggningen är väldigt trångt byggt och det krävs
en maskin som är smidig för att ta sig fram och kunna
komma in genom portar på olika ställen. Det tycker jag att
Merlo TF38.10 TTCS använder här vajerspelet vid en av tankarna.
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Avsändare: AB Hüllert Maskin, Torggatan 56, 534 50 Vara

Här finns vi!

Här hittar du våra serviceverkstäder:

Våra säljare:

Borlänge, Börje & Söner Rep & Däck
Byske, ML Maskin
Eslöv, Gunnar Nilsson Maskin
Flen, Lasseth
Getinge, Gunnar Nilsson Maskin
Gnarp, P.L Maskin & Hydraulservice
Gällivare, PA Hydraulservice
Göteborg, Steens T&E
Horn, Ådala maskinservice
Karlstad, KMTS
Kiruna, Kiruna Fältrep
Klintehamn, Cedergrens Mekaniska
Luleå, Bröderna Jönsson Maskinservice & Allrep
Läckeby, Svenssons Motorverkstad
Norrköping, BARS Allrep
Reftle, Kent Wilbertsson
Staffanstorp, Maskingruppen
Stockholm, HVL maskin
Sölvesborg, Ottosson Truck
Tingstäde, Agro maskiner Gotland
Umeå, Nilsson Bil & maskin
Uppsala, Hollstens Motor
Vara, Hullert Maskin
Varberg, JS rikt & motor
Västrahaninge, Truck & Hydraulservice
Västerås, Hydraul Mekanik
Växjö, Svenssons Motorverkstad
Åsarna, Wagelins entreprenad
Åstorp, Gunnar Nilsson Maskin

Peter Sjöström Norrbotten/Västerbotten
070-727 91 00, peter.sjostrom@hullert.se

Kontaktuppgifter till respektive serviceverkstad
hittar du på hemsidan.

Anneth Hermansson Skåne/Blekinge
070-193 73 03, anneth.hermansson@hullert.se
Klas Vangen Värmland/Dalarna
070-839 92 09, klas.vangen@hullert.se
Jakob Burge Göteborg/Halland
070-193 73 20, jakob.burge@hullert.se
Karl-Fredrik Bengtsson Västra Götaland, Östergötland,
Södra Stockholm
070-193 73 10, karl-fredrik.bengtsson@hullert.se
Robbie Wessel Norra Stockholm

070-193 73 14, robbie.wessel@hullert.se
Thomas Larsson Vara med omnejd
070-193 73 02, thomas.larsson@hullert.se

Läs mer på
hullert.se!

Kontakta oss

Följ oss

Om oss

AB Hüllert Maskin
Torggatan 56
534 50 Vara

Facebook
Instagram
Youtube
LinkedIn

Hüllert är sen 1995 svensk generalagent för Merlo
teleskoplastare. Huvudkontoret ligger i Vara där även
verkstad, lager, den stora utställningshallen och
övningsfält finns. Hüllert och Merlo representeras via
ett 30-tal försäljningskontor och serviceverkstäder i
hela Sverige.

info@hullert.se
0512-30 00 30

