
SLITSKYDDAD BERG- OCH LASTARSKOPA
FÖR HJULLASTARE



Tack vare ett utmärkt slitskydd är
livslängden för Kestotecs skopa maximerad.

Kestotec berg- och lastskopa 
• låga driftkostnader
• stommen är skyddad mot slitage
• slitdelarna kan bytas snabbt och enkelt
• skopans nyttjandegrad är hög
• skopans volym bibehålls oförändrad
• skopans vikt är minimerad

Kestotec Oy designar, tillverkar och säljer marknadens modernaste
berg- och lastskopor för hjullastare. Tack vare det unika
skyddet och den hållbara ramkonstruktionen ligger Kestotecs
skopor i en egen klass i fråga om driftskostnader.

Det är dyrt att underhålla stora skopor. Logistiken kring under-
hållet av stora skopor är större jämfört med mindre skopor, ma-
terialkostnaderna är högre och reparationstiden är längre. Det 
är i huvudsak slitage som orsakar behov av underhåll. Slitaget 
orsakar reparationsutgifter, men det försvagar också skopans 
stomme. Det leder till att skoporna går sönder, och de kan i vär-
sta fall orsaka produktions- och driftsstopp.
För att undvika dyra reparationer och produktionsförluster orsa-
kade av störningar, finns det all anledning att skydda stommen 

RÄTT SKYDD AV SKOPAN GER BESPARINGAR

Skyddat skopskär:
Patenterat bultat skyddsskär XHD
Skopans grundskär är skyddat med bultat XHD system som har
designats och patenterats av Kestotec. Funktionsprincipen är
densamma som för det etablerade och uppskattade HD systemet
som används av lastmaskiner som lastar och transporterar kros-
sat gods.
Skopans volym minskar inte som en följd av slitaget och nyt-
tolasten är hela tiden optimal. Detta minskar antalet körningar 
och ger betydande besparingar av maskinens driftskostnader. 
Skopans inträngning i gods är utmärkt tack vare de rätt utfor-
made och skärande slitdelarna. Reparationerna kräver inte heta 
arbeten, och de kan utföras som normala serviceåtgärder på 
arbetsplatsen utan omfattande arbetsupplägg. Endast tryck- och
handverktyg behövs för bytet.
XHD system utgör ett homogent skär, och inget spill förekommer
när lasten transporteras. De höghållfasta slitdelarna tillverkas av 
Miilux-slitstål. Dess unika hållbarhet och hårdhet uppnås genom

på ett effektivt sätt. Skyddet är till för att eliminera slitaget på 
stommen och göra reparationerna snabba och kostnadseffek-
tiva. När
de mest slitutsatta delarna på skopan skyddas och slitaget riktas
till de separata skyddskomponenterna, kan inte skopans stom-
konstruktion nötas. Behovet av underhåll är lätt att planera och
byten av enskilda skyddsdelar sker snabbt och kostnadseffek-
tivt. Maskinens stillestånd minimeras och produktionsbortfallet
minskas. Man sparar både tid och pengar.

att härdningen av slitdetaljerna utförs sist i produktionsproces-
sen. ”HÅRD FRÅN KANT TILL KANT”
XHD systemets utformning ser även till att skydda skopans bot-
ten effektivt.

Nedan beskrivs Kestotecs berg- och lastskopa i detalj.



Skydd av skopgavelns främre del:
MTG:s utbytbara ProMet II-skydd
för skopgavlar
Skopans gavlar är skyddade med MTG:s utbytbara skydd. Bytet
sker enkelt och snabbt tack vare MTG-twist låsmekanism. Skyd-
den eliminerar även slitaget på skopsidans yttre och inre ytor.

Skydd av skopbotten invändigt
Skopans botten invändigt skyddas mot slitage med tvärgående 
slitribbor. De tvärgående slitribborna eliminerar helt slitaget på 
skopans botten, och de är enkla att underhålla till en låg kostnad.
De tvärgående slitribborna bidrar till lång hållbarhet genom att 
materialet/godset roterar, alltså inte glider. Detta sänker märk-
bart friktionen och livslängden mångdubblas i jämförelse med 
längsgående slitribbor.

Skydd av skopans hörn:
MTG:s hörnskydd
MTG:s hörnskydd skyddar skopans utvändiga sida och botten 
mot slitage. Den enkla monteringen gör att de kan bytas snabbt.
Antalet hörnskydd är valfritt. Eftersom XHD -systemet även 
skyddar skopans botten effektivt, används hörnskydden främst 
på skopans bakre hörn.

Skydd av skopans botten
Skyddet för skopans botten består av flera delar. XHD- systemet
skyddar skopbotten mot kraftigt glidande/nötande slitage, efter-
som den undre ytan på XHD- systemet är lägre än botten. Botten 
är skyddad med tvärgående slitribbor, som tack vare sin enkla 
konstruktion är lätt att underhålla till en låg kostnad. På området 
under redskapsfästet som slits kraftigt finns en skyddsplåt som 
är bultad och därigenom lätt att byta ut.

Skopans noggrant utvalda material och hållfasthetsberäknade konstruktion garanterar en optimal livslängd och minimal vikt. Materi-
alet i våra skopor är inhemskt slitstål från Miilux i Brahestad, där vi även tillverkar och monterar skoporna färdiga för leverans. Pro-
duktionslokalerna och maskinparken är modern och effektiv. Produktionen och produkternas kvalitets styrs enligt senaste standard.
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