
Minst och störst 
stor succé i Lidköping
Den ser liten ut, Merlos teleskoplastare 25.6…
Men för Lidköpings Trucktjänst AB är maskinen en stor succé – för 
materialhantering, lastning och lossning, snöröjning och mycket mer.

– När jag såg 25.6:an första gången 
tänkte jag att den kanske skulle ha svårt 
att röja snö. Att det skulle bli för tungt 
och att hjulen är för små.

– Men det är otroligt hur bra den 
fungerar. Detta är den roligaste maskin-
nyheten på länge!

Bredd ger jobb
Så säger Tommy Carlsson, vd på Lidkö-
pings Trucktjänst AB. Företagets Merlo 
25.6 representerar den senaste maskin-
investeringen och Trucktjänst har nu 
sex Merlo. Från den allra minsta Merlon, 
till den allra största som är en runtom-
svängande Roto 40.26MCSS med 26 
meters lyfthöjd. 

De fyra övriga är en Roto 45.21MCSS 
och tre P40.17.

Företagets strategi är att hålla bredd 
på maskinresurserna på det här sättet. 
Det ger största flexibiliteten i utbudet 
av tjänster och är vad Lidköpings Truck-
tjänst lever på när man erbjuder sina ma-
skinresurser till företag och kommuner.

– Det är kärnan i vår affärsidé att er-
bjuda vad kunden behöver, att göra det 
snabbt, med pålitlig personal och med 
en maskinpark som passar behoven, 
förklarar han.

Vinter
Under vintern 2010-2011 har både den 
minsta och den största maskinen mot-
svarat förväntningarna när det gäller att 
möta vinterns prövningar.

– Alla maskiner har gått i snösvängen 
och den lilla 25.6:an är utmärkt för snö-
röjning där det är trångt. Den driver bra 
med vikplog och det är en stor fördel 
med maskinens räckvidd som gör att 
man kan lyfta undan snömängderna 
med skopa.

Motsvarande fördelar gäller för de 
större maskinerna. En uppgift de se-
naste vintrarna har varit att skotta tak 

och knacka bort istappar från hustak. 
Samma maskin kan alltså användas för 
både plogning, bortforsling av snö och 
för höjdjobb när tak ska skottas och is-
tappar tas bort.

Just höjdjobb är en stor nisch för 
Trucktjänst. Tre personkorgar med fjärr-
styrning finns till hands och kombineras 
med den maskinmodell som har rätta 
lyfthöjden för det jobb det gäller.

Lastning och lossning
Så återvänder Tommy till Merlo 25.6. 
Maskinen har en lyfthöjd på sex meter 
och kan lyfta 2,5 ton.

– Väldigt smidig för lastning och 
lossning. Man kan lasta och lossa ur 
containrar på ett bra sätt eftersom 
maskinens format gör att man komma 
in i containrarna. Det går inte med 
vanliga truckar eller med hjullastare, 
säger han.
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FAKTA MERLO 25.6
Är den minsta Merlo som säljs i Sverige.
Vikt: 4500 kg
Lyftkraft: 2500 kg.
Lyfthöjd: 5,9 meter
Motor: 55 kW (75 hk)
Höjd: 1,9 m
Längd: 1,8 m
Fyrhjuls- och krabbstyrning 

FAKTA
MERLO ROTO 40.26MCSS
Är den största Merlo som säljs i Sverige.
Vikt: 15400 kg
Lyftkraft: 4000 kg
Lyfthöjd: 26 m
Motor: 6-cyl steg 3-motor,
107 kW (145 hk)
Fjärrstyrning
Lastavkännande hydraulsystem
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BILDTEXTER:

53001: Merlos minsta modell kan enkelt 
lasta och lossa ur containrar, tack vare sin 
smidighet och bommens räckvidd.

53002: Minsta och största innebär stor 
succé för Lidköpings Trucktjänst AB.

53003: Merlo 25.6 med vikplog röjer snö 
i Lidköping. Maskinens drivkraft räcker till 
och dessutom gör bommens räckvidd att 
den skjuta undan eller lyfta bort snön.

53004: Vd:n Tommy Carlsson är helnöjd 
med den lilla Merlon.

53005: Trucktjänsts 26-metare med 
personkorg används för höjdjobb, som till 
exempel för att ta bort farliga istappar.


