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F ö r  d ig  m e dM IN I G R Ä V A R E

Nu måste jag behålla den.

Filip Pripp 

Filips Mark & Anläggning

Det här var fan inte bra!

FAKTA
Med Rotastar™ Siktskopa till minigrävare spar du både tid och pengar.
Sikta och återanvänd massorna direkt. 
 
Perfekt när du arbetar med:
• Tomtplanering
• Poolbyggen
• Trädårdsentreprenad
• Husgrunder



Skänninge 2020-04-02 
 
Det var en kall och blåsig aprildag, Magnus Uppsten från AMAS Svenska AB befann sig 
i trakterna kring Skänninge, Östergötland, med sig på en släpkärra hade han företagets 
nya siktskopa. Det var dags att möta herr Pripp, ägaren av Filips Mark & Anläggning.
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Gräva guld i Skänninge

Herr Pripp tog emot på en strandfastighet 
längs Vätterns kust. Fastigheten tillhörde 
hans kund, och just nu utförde han 
omfattande trädgårdsentreprenad på tomten 
tillsammans med ständige samarbets- 
partnern Aldéns Allservice.

Platsen och tidpunkten var perfekt för vad 
som skulle ske inom kort. Här fanns 
nämligen stora mängder schaktmassor som 
herr Pripp grävt upp och Magnus hade med 
sig en skopa han nämnt kunde göra 
underverk. Herr Pripp hade närmast fått 
känslan av ”guldrush” efter de inledande 
samtalen med Magnus som föranledde 
mötet.

Efter lite artighetsfraser blev det angeläget 
att snabbt skrida till verket och testa skopan 
på herr Pripps minigrävare, en Wacker 
Neuson 6503. Efter montering av 
snabbkopplingar tog herr Pripp några raska 
steg upp i hytten och körde ekipaget till en av 
alla uppschaktade jordhögar.

Handfast och säkert förde Herr Pripp ner 
skopan i schakthögen, gröta runt lite tills han 
fick ett rejält skoptag. Därefter rotera maskin 
för att sedan slå på hydrauliken som sätter 
fart på valsar med de 10-fingriga 
siktstjärnorna.

För Magnus del började det nu kännas ner-
vöst, hade han lovat för mycket. Även fast 
det bara handlade om någon minut kändes 
det som en evighet tills den stund herr Pripp 
öppnade förarhytten och skrek ut:

- Det här var inte bra!
- Vadå, vad menar du?
- Jag menar det jag säger, det här var fan 
inte bra!
- Varför inte då?
- Nu måste jag behålla skopan!

Filip Pripp på Filips Mark & Anläggning

Filips minigrävare, en Wacker Neuson 6503

Hur gick det för herr pripp? kika här!

https://www.youtube.com/watch?v=GBpoBm8aAfg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GBpoBm8aAfg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GBpoBm8aAfg&feature=youtu.be


Modeller för grävmaskiner (vissa modeller kan kombineras med hjullastare) Hjullastare

ST1-2 ST2-4 RS2-4 RS3-5 RS4-6 RS4-9 RS8-14 RS10-20 RS13-20 RS20-30 LS1.8

Basmaskin ton 1,5-2,7 2-4 2,2-3,5 3-5 4-6 4-9 8-14 10-20 13-20 20-30

Produktivitet m3/h - - 11 14 21 35 45 56 77 126

Skopkapacitet m3 0,08 0,12 0,12 0,15 0,2 0,3 0,4 0,65 0,9 1,2 1,3

Vikt kg 135 181 250 280 340 460 615 1060 1250 1700 2200

Valsar st 2 2 3 3 3 4 5 5 6 8 6

Siktstjärnor st 27 47 46 58 76 102 137 152 183 244 264

Oljeflöde l/m 32 38 40 45 50 55 64 70 100 140 130

Oljetryck bar - - 70-180 70-180 70-180 70-180 70-180 70-180 70-180 70-180

Invändig bredd mm 580 970 640 825 1056 1056 1150 1260 1260 1260 1800

Utvändig bredd mm 760 1160 910 1070 1300 1300 1402 1560 1660 1660 2200

Höjd mm 1600

Djup mm 1600
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5 saker du kan göra med Rotastar™ siktskopa
Sortera kompost

SORTERA OCH SIKTA ALLT 
 
Med Rotastar™ siktskopa kan du sikta det mesta, 
oavsett om det är blött, torrt eller kletigt. De 
10-fingriga siktstjärnorna tillsammans med den 
ovalformade valsuppsättningen sätter fart på 
materialet. 
 
Sikta/sortera i ett steg. Spar tid, pengar och 
transporter. Återanvänd massor direkt.

Sortera anläggningsjord

Sortera schaktmassor
Sortera sten

Sortera avfall

Teknisk data
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Vill du veta mer?
Rotastar™ siktskpa tillverkas i Leominster, England av M Lloyd Engineering Ltd. Företagets 
ägare tillika skopans uppfinare heter Matt Lloyd.

- Jag hade ett knippe Ölandstokar i 
rotvältor, det fanns fin jord där som jag 
ville åt men jag trodde att det går nog 
inte - det måste väl fastna. Några vändor 
med skopan gav resultatet ren jord och ren 
stubb.

Sebastian Didriksson, SD Entreprenad

”
Skopan visades publikt i Sverige första 
gången på MaskinExpo våren 2019 av 
AMAS Svenska AB. Innan mässan hade 
AMAS låtit utsätta den för en två månader 
lång och tuff testperiod, detta för att 
säkerställa att den verkligen höll måttet och 
kunde leva upp till förväntningarna.
Uppdraget att testa gick till Sebastian på 
SD Entreprenad. 
 
Testerna föll väl ut och AMAS har sedan 
dess hunnit leverera många skopor runtom 
om i hela Sverige, alltid till glatt överraskade 
kunder.

För info, pris och leverans

AMAS Svenska AB
Gustaf Daléns gata 7
749 47 Enköping

0171 - 48 74 00
info@amas.se

Detta är en publikation av och från AMAS Svenska AB. 

Vill du i framtiden få fler reportage likt detta, 
följ oss på Instagram och Facebook.

Scanna QR eller klicka på ikonerna nedan.
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