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Nyhetsbrev oktober 2019 
 

Visning kompaktlastare Giant G4500 och V761 
Onsdag 30:e oktober kl 
10.00-14.00 visar vi upp våra 
lite större kompaktlastare 
Giant G4500 (lyftkapacitet 
3 400 kg) & V761 
(lyftkapacitet 4 400 kg). 
Maskinerna är mycket 
kompetenta och uppfyller 
alla våra högt ställda krav. 
Anmälan till visningen görs 
till din säljare eller mejla till 
info@meramaskin.se 

 

 

 

Vill du bli en av oss? 

– Vi söker för närvarande en servicetekniker.  

Läs mer på länken nedan och varmt välkommen 
med din ansökan. 

  https://www.meramaskin.se/sv/blogg/nyheter/2019/10/11/servicetekniker-
2.html 
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Batteriröjsåg Husqvarna 535 iFR  

Efter att ha testkört och demat Husqvarnas 
nyhet under ett par månader är vi riktigt 
imponerade! Röjsågen är robust, har mycket 
god prestanda och är anpassad för 
användning i gräs, sly och lätt skogsröjning. 
Bra balans och låg vikt. Röjsågen är vattentät 
(IPX4) vilket gör att du kan arbeta i alla väder, 
året runt. Att den dessutom har låga 
vibrationsvärden, inga avgaser och sist men inte minst låg ljudnivå (du kan påbörja arbetsdagen 
tidigt även i ljudkänslig miljö) stärker upplevelsen ytterligare. -Valet är givet, vi ser egentligen 
inga skäl alls att fortsätta köra bensindrivet! -Du kan nu beställa din röjsåg och får den levererad 
inom några veckor! 

 

Saltnex spridare för Saltlake  

Vintern och kylan närmar sig… Vi säljer nu 
denna pålitliga och robusta spridare ifrån 
Saltnex för saltlake som hängs tex på en traktor. 
Levereras med hydrauliska bromsar. 1050 l. 
trailer – pumpar 65l./min, hydraulisk drift med 
CPU datorstyrning. Påfyllningskoppling. Storlek 
på behållare 1040L och 1400L. Vi säljer även 
behållare för blandning av saltlake 1000L. 

 

 

Eric Karlsson verkstadsansvarig Stora Höga 

Vi vill passa på att presentera Eric Karlsson som sedan 15 augusti 
jobbar som verkstadsansvarig i Stora Höga och koordinerar våra 
uppdrag i Stenungsund och norrut i Bohuslän.  Eric är 29 år men 
har trots sin ungdom lång erfarenhet och har jobbat med oss sedan 
2006.  

 


