
BULTAT SKYDDSSKÄR:
BESPARINGAR AV KOSTNADER
FÖR SKOPOR OCH MASKINER



Konceptet för det bultade skyddsskäret som Kestotec har
utvecklat erbjuder allt från lättmaterialskopor till stora berg
och lastarskopor. Genom att ersätta den konventionella
skopskäret med en bultat skyddsskär uppnås sto-
ra besparingar i skop- och maskinutgifterna, då 
behovet av underhåll på traditionella skär upphör 
och skopans volym bibehålls oförändrad med KES-
TOTECS bultade system. Det största besparingen 
uppstår av att kapaciteten inte sjunker till följd av att 
skopan blir mindre.

Bultade skyddsskäret är genomgående
hårt för att det är efterhärdat.

Bultade skyddsskäret och dess funktionsprinciper beskrivs närmare
nedan, utifrån kundernas erfarenheter av de olika modeller.

MED BULTAT SKYDDSSKÄR SPARAR DU BÅDE TID OCH PENGAR
Bultat skyddsskär kan bytas 
enkelt och snabbt

Fördelarna med bultat skyddsskär är många. Den första
direkta fördelen är att man inte behöver fortsätta med de
traditionella reparationerna av skopans skär, eftersom de 
bultade skyddsskärens slitdetaljer byts ut vid normala ser-
vicearbeten med hjälp av trycklufts-, el- och handverktyg. 
Man behöver varken skärbrännare, svets eller dylikt. Detta 
möjliggör användningen av ännu hårdare slitstål i slitde-
taljerna, och reparationerna kan utföras på arbetsplatsen 
istället för traditionell svetsning med risk för sprickbildning 
samt icke önskvärd överskriden värmetillförsel. (härdat slit-
stål försämras vid för höga temperaturer)
Reparationerna blir enkla och snabba eftersom de bultade 
skyddsskärens slitdetaljer i genomsnitt byts ut på 1 - 2 tim-
mar. Bytena kan utföras under korta servicestopp. Genom 
att man inte längre behöver reservskopa eller maskin som 
ersätter den som är under reparation, sparar man både tid 
och pengar eftersom borttagnings-, transport- och verk-
stadskostnaderna minskar avsevärt eller försvinner helt.

Minskning av driftskostnader med det  
bultade skyddsskäret

Den största ekonomiska vinsten får man genom den sänkta 
maskinkostnaden, eftersom skopans kapacitet inte minskar 
- tack vare det bultade skyddsskäret. Enligt uppgifter från 
användarna reduceras hjullastarens skopkapacitet, beroen-
de på storlek och modell, normalt med cirka 2-4 ton mellan 
reparationerna. För en skopa försedd med vanligt skär är det 
enkelt att beräkna effekten av kapacitetsreduceringen. Om 
produktionsmängden per dag är 3000 ton, krävs 215 skoptag 
per dag med en skopa vars nyttolast är 14 ton. Om skopans 
nyttolast minskar med 2 ton till följd av slitage, ökar skoptagen 
till 250, alltså 35 skoptag mer per dag. Efter att kapaciteten har 
sjunkit med 3 ton, är antalet skoptag redan 273, med andra ord 
58 skopor mer än med en maskin som har full skopkapacitet. 
Dessa siffror kan omvandlas till antal kilometer och timmar. 
Kilometer och timmar kan omvandlas till bränslemängd, till 
maskinens däck- och servicekostnader samt till arbetstim-
mar. Här finns en stor besparingspotential, och det är här som 
det bultade skyddsskäret erbjuder en lösning.

Bultade skyddsskärets exeptionella nötningsbeständighet grundar sig på kompo-
nenternas material och tillverkningsteknik. Komponenterna tillverkas av Miilux extra 
starka slitstål och härdningen utförs i den sista arbetsfasen. Hårdheten minskar inte 
till följd av gasskärning eller någon annan värmealstrande bearbetning. Komponen-
terna är hårda från kant till kant och från ytan till botten, vilket garanterar



Entreprenörens redogörelse: 

Suomen Kivisora Oy, Marko Seppälä
(2 x bultat sparskär modell HD)

”Vi tyckte att konceptet och de utlovade fördelarna med det
bultade sparskäret verkade intressanta så vi monterade ett 
på skopan på vår första CAT 980 krossmateriallastare under 
våren 2014. Det första intrycket var så pass bra att vi redan 
under hösten samma år monterade ett till bultat skyddsskär 
på skopan på en motsvarande maskin. 

Nu har massor av ton lastats, och vi har samlat erfarenheter 
under bytesintervallen av slitstyckena. Vi kan bara konstatera 
att vi är mycket nöjda. Produkten har hållit allt vad man har 
lovat, och under resans gång har de goda intrycken bara blivit 
bättre. 

Tidigare använde vi vanliga spetsskär på skoporna vilka alltid 
byttes ut på en verkstad. Nu levereras slitdetaljerna till ar-
betsplatsen och de byts ut vid en lämplig tidpunkt, till exempel 
efter ett avslutat skift.

Förr använde man skopskären tills de var helt nedslitna,
med följd att skopans nyttolast som sämst var upp till
4 ton mindre än för en skopa som var utrustad med nya
skär, vilket nu känns helt tokigt. Det drev upp arbetstempot
och utgifterna, varav den ökade bränsleförbrukningen var
en av de största posterna eftersom körningarna blev fler
under en arbetsdag.

Idag är skopornas kapacitet konstant, precis som det
ska vara. Skopornas genomträngning in i högen är bättre
än tidigare, det är mindre stress och arbetsmomenten i
samband med underhåll är färre. Det bästa är att man på
köpet sparar tiotusentals kronor.”

Marko Seppälä,  
Suomen Kivisora Oy



BULTADE SKYDDSSKÄR FÖR OLIKA STORLEKSKLASSER  
OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

De nya patenterade bultade skyddsskäret XHD
är avsett för lastmaskiner som lastar berg- och
sprängsten i dagbrott samt för gruvmaskiner för
tunneldrivning och underjordslastning. 
Konstruktionen styr de stora maskinernas 
krafter effektivare än tidigare genom grund-
skäret till skopan och sprickor kan inte uppstå. 
Slitdetaljerna skyddar effektivt skopans botten 
från slitage, vilket märkbart minskar behovet av 
reparationer. 

Komponenterna i det bultade skyddsskäret är 
tillverkade av Miilux-slitstål med en efterhärd-
ningsteknik, som garanterar ett hårt slutresultat
från kant till kant och från ytan rakt igenom till 
botten. För att byta ut delarna behövs det bara
trycklufts-, el- och handverktyg. Den patenterade konstruktionen av det bultade

skyddsskäret i storleksklassen XHD förhindrar att
bryt och lastkrafterna styrs till bultarna. Krafterna
fördelas jämnt över hela skäret, vilket minskar 
belastningen på enskilda slitstycken och gör 
systemet funktionssäkert.

Bultat skyddsskär 
HD-modell

Det ursprungliga bultade skyddsskäret av HD-
modell är avsedd för hantering av stenmaterial
och andra material som orsakar kraftigt slitage.
De huvudsakliga användningsområdena är på 
skopor för krossmateriallastare som används i 
kross- och siktverk samt på lastskopor. Spet-
sens modell och dimensionering är kundspe-
cifik. Skäret kan vara format som ett vasst V, 
trubbigt V eller rakt.

Slitdetaljerna skyddar effektivt skopans botten, 
vilken märkbart minskar behovet av reparation 
av den. Delarna i det bultade skyddsskäret är 
tillverkade av Miilux-slitstål med en efterhärd-
ningsteknik som garanterar ett hårt slutresultat 
från kant till kant och från ytan rakt igenom till 
botten. För att byta ut delarna behövs det bara 
trycklufts-, el- och handverktyg.

Bultat sparskär 
XHD-modell

Bultat skyddsskär i storleksklassen HD har en 
konstruktion som skyddar bultarna från yttre krafter,
eftersom slitdetaljens utformning riktar grävkrafter-
na mot grundskäret. Samtidigt skyddar slitdetaljerna
grundskäret och skopans botten från slitage, vilket
gör systemet mycket långlivat.



Bultat skyddsskär 
M-modell

Bultat skyddsskär i storleksklassen M är avsett 
för hantering av lättare material. Problemen med
de konventionellt bultade skyddsskären, där 
bultarna deformeras eller brister, uppstår inte 
eftersom skyddsskärets bultar är skyddade mot 
bryt- och stötkrafterna. I och med att fästbultarna
är skyddade i infällningarna, undviker man att bul-
tarna böjs eller skadas eller att materialet fastnar 
i bultarna. På så vis knuffas inte materialet fram-
för skopan och bromsar påfyllning. 

Komponenterna i det bultade sparskäret är tillver-
kade av Miilux-slitstål med en efterhärdningstek-
nik som garanterar ett hårt slutresultat från kant 
till kant och från ytan rakt igenom till botten. För 
att byta ut delarna behövs det bara trycklufts-, el- 
och handverktyg.

Konstruktionen av bultat skyddsskär i stor-
leksklassen M skyddar bultarna från yttre krafter, 
eftersom anliggningsytorna tar emot dessa. På det 
här sättet undviker man att bultarna brister eller 
deformeras. Materialet som hanteras fastnar inte i 
bultarna och skopan fylls och töms effektivt.



STORA BESPARINGAR
Kundernas behov har styrt utvecklingen av det bultade skyddsskäret. 
Av den anledningen fungerar skäret. För det har utvecklats för att möta 
entreprenörernas behov och utmaningarna som de brottas med. Un-
der åren som utvecklingsarbetet har pågått har vi gjort många kalky-
ler som baserats på uppgifter som vi har fått av kunderna. Med hjälp 
av dessa kalkyler har vi tagit fram kostnaderna för skopor och vilken 
påverkan skopans funktion har på kostnaderna för maskinparken samt 
produktiviteten. Denna arbetsmetod har visat att beräkningarna stäm-
mer - besparingspotentialen är stor och den uppnås snabbt och lätt.  

Kestotecs/Arctic Companys personal svarar gärna på frågor och ger 
råd i valet av rätt lösning. Vi går igenom uppgifterna/siffrorna tillsam-
mans och tar reda på hur mycket du kan spara!



Våra tjänster: 
 
• Utformning och design (2D och 3D)
• Hållfasthetsberäkning
• Gasskärning
• Plasmaskärning
• Laserskärning
• Bockning
• Valsning
• Maskin bearbetning
• Svetsning
• Ytbehandling
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www.arctic-company.se

Ta kontakt och fråga mer!
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