
MAX-Range 
för grävmaskiner 6,5 - 35 ton
och lastmaskiner 3 - 19 ton

En serie siktskopor lämpliga för återfyllnadsarbeten, men lika väl sortering på upplag.

Detta är GS MAX Range:
 

•  Lång skopbotten, Dubbelplåt varav inre plåt av rostfri typ för att 
 undvika fastsättning av material
• Fullbreddat intag, Skärets längd motsvarar skopans totalbredd
• Ribbad skopbotten samt slitmaterial utmed alla inre & yttre materialflöden. 



Några storsäljare:

GS MAX-Range serien är  utvecklad tillsammans med entreprenörer 
för att upprätthålla de krav nordiska maskinförare ställer på
sin utrustning.  

”Nordens maskinister ställer höga krav på sina  
maskiner, det ska de även göra på sina redskap”
 
 
 
 
 
 

MAX Modeller 
 
• 3-80
• 3-100
• 3-120
• 4-120
• 4-150
• 5-150 Lanseras under våren 

• 6-150
• 8-150 Lanseras under våren 

Samtliga modeller konfigurereras som följer: 
20 - Slutfraktion 0-18 mm 
15 – Slutfraktion 0-14mm
10 – Slutfraktion 0-8+ mm
(Standard 20)
Fraktionsomställning möjlig till 0-35 mm 

 

GS 3-100 MAX
Exemplarisk modell för er med: 
Grävmaskin 6,5 till 10 ton
som önskar montering under/genom tiltrotator, 
för bl.a. skyddsfyllnad & jordsortering. Kan 
även kombineras mindre kompaktlastarfäste. 

GS 4-150 MAX 
Exemplarisk modell för er med:
Grävmaskin 14-18 ton
som önskar montering under/genom tiltrotator, 
för bl.a. skyddsfyllnad & jordsortering 
Kan även kombineras med fäste för lastmaskin, 
Typ SMS - L30 – BM – Terex m.fl. 

GS 6-150 MAX
Exemplarisk modell för er med: 
Grävmaskin (från 15 t direktmonterad) 
20 - 30 ton 
som önskar montering under/genom tiltrotator, 
för bl.a. skyddsfyllnad & jordsortering 
Kan även kombineras med fäste för lastmaskin, 
Typ SMS - L30 – BM – Terex  m.fl. 



MTT Sweden AB levererar GS Siktskopor till 
Svenska entreprenörer sedan 2013 och 
har över 24 års erfarenhet inom sikt-/sorte-
ringsskopor.  Vi hjälper er att sikta för vinst. 

Michael: 070-591 12 56 
Petuel: 070-380 16 17 
Kontor: +46 (0)142 800 06 

Lövingsborg 1
SE-596 34, Skänninge
www.mttsweden.com

GS förknippas med:

• Minimalt underhåll 
• Smörjfri drivlina 
• Låga oljebehov, kan exempelvis köras genom de  
 flesta tiltrotatorer på marknaden. 
• Enkel fraktionsomställning i två steg
  på samtliga modeller 
• 2 ÅRS GARANTI ! 

GS-Siktskopor tillverkas i England, med tätt samarbete 
främst från Sverige & Norge gällande utveckling & ut-
formning,

Tveka inte att kontakta oss för:
*Information
*Offert 
*Referenser 
*Demonstration  
*Provkörning 

På vårt lager finns möjlighet
 till visning av flertalet skopor i 
drift, med olika jordarter, sand, 
grus m.m. Vi kommer lika 
gärna ut till er för demo på er 
egen maskin & ert material. 

Kalkylator
Vi hjälper er att 

beräkna materialbe-

sparing & CO2-

reducering vid 

t. ex. återfyllnad

http://www.mttsweden.com/files/gs-folder-2019.pdf
http://www.mttsweden.com
http://www.mttsweden.com/kontakta-oss/


MAX-modellen har försetts med ett längre frontskär och kan samtidigt användas 
som planeringsskär. Det är också lättare att få med sig materialet i skopan med 
den nya utformningen tycker Nils-Erik Skantze. 

För stunden arbetar han med återfyllning och justering inför en kommande asfalte-
ring i ett bostadsområde i Fjärås och här kommer skopan väl till pass. 
– Det är skönt att slippa köra material fram och tillbaka inne bland husen i området. 
Nu klarar jag jobbet själv tack vare sorteringsskopan, säger han.

MTT Sweden AB har överträffat Nils-Eriks förväntningar på en leverantör. 
– Jag känner en trygghet i att det är en leverantör som funnits länge och som kommer finnas kvar. De lägger
dessutom ett otroligt stort personligt engagemang i varje affär. Lyssnar alltid på kundönskemål och följer upp,
ringer och kollar hur det går. Sådant är man inte van vid, säger Nils-Erik Skantze.

”Den bästa investeringen jag har gjort”
I höstas fick Nils-Erik Skantze i Fjärås sorteringsskopan SBS GS4-150 
MAX och sedan dess har använt den flera gånger i veckan. 
– Det är den bästa investeringen jag har gjort, säger han.

Att kunna återanvända material på plats blir allt viktigare upplever maskinentreprenören Nils-Erik Skantze, 
som driver Skantzes Entreprenad i Fjärås. 
– Det har fördelar både för mig, kunden och för miljön. Vi slipper transportera material i onödan och kan ta 
vara på det som redan finns med enkla medel, säger han.

Det gjorde att Nils-Erik började söka efter en sorteringsskopa till sin hjulgrävare Atlas 160W. Valet föll på en 
SBS GS4-150 MAX från MTT Sweden AB och Nils-Erik har inte ångrat sitt val en sekund. 
– Det är den bästa investeringen jag har gjort. Ju mer jag använder, desto fler användningsområden för den 
hittar jag. Under säsong har jag den alltid med mig och använder den flera gånger i
veckan, berättar han.

För mer information:
Michael Ankarhorn ma@mttsweden.com 
Mobil: (+46) 070-5911256

mailto:ma@mttsweden.com

