
Bucket Hub
En digital tjänst som gör köpet  
av grävskopa enklare.

BUCKETHUB.COM

124

8.8 m3

Volym

Maskinvikt

1201,5 

55 ton



av alla företag inom bygg- och anläggningsbranschen  

säger sig vilja använda fler digitala verktyg i sin verksamhet*. 

Jobbar du på ett av de företagen? Digitala tjänster kan 

spara tid och pengar för de flesta branscher, och förvandla 

komplexa och tidskrävande arbetsmoment till något enkelt.

De flesta som jobbar inom grävbranschen vet att en 

måttbeställd grävskopa gör jobbet bättre. Men att designa 

en skopa har hittills krävt både tid och tankemöda, då det 

bokstavligt talat finns tusentals kombinationsmöjligheter 

att hålla reda på när det gäller skoptyp, dimensioner,  

redskapsfästen och extrautrustning.

80%



Bucket Hub är en ny, digital och kostnadsfri tjänst som enkelt låter dig 

designa din skopa och skicka en förfrågan till utvalda tillverkare – genom 

bara några klick. Du som beställare kan enklare skapa den perfekta skopan 

för dina förutsättningar och de projekt som du jobbar i, och skoptillverkare 

får bättre underlag att ta fram en offert som motsvarar dina behov.  

Och du kan jämföra offerter utan att behöva kontakta var tillverkare för sig.

En av de största utmaningarna för företag i bygg- och anlägg-

ningsbranschen är att planera och genomföra inköp av rätt 

utrustning, till rätt kvalitet och kostnad. På buckethub.com är 

det lätt att spara och dela dina skopkonfigurationer för att t.ex. 

stämma av med kollegor eller inköpsavdelning. Med Bucket Hub 

blir köpet av skopa tydligt och överblickbart från start till mål.

En snabbare väg från 
idé till färdig skopa

Full koll på dina inköp

Designa grävskopa i några få enkla steg

Kostnadsfri tjänst, utan registreringskrav

Spara och dela din skopdesign

Skicka förfrågan till utvalda tillverkare



I Bucket Hub skickar du din skopförfrågan till tillverkare som använder 

Hardox® slitstål från SSAB. Det är ett stål med en unik kombination av 

hårdhet och seghet som gör det mycket väl lämpat för tillverkning av 

grävskopor. Slitstyrkan och hållfastheten hos Hardox® är en fördel som 

gör stor skillnad över tid. Både när det gäller minskade påfrestningar  

på din maskin och att du kan ta en högre nyttolast i varje skoptag.

Lättare. Starkare.  
Ökad livslängd.  
Med Hardox® slitstål.

Nordisk kyla, djup tjäle samt hård, kvartsrik jord och sten är ingen match 

för den höga inträngningsförmågan hos en skopa av Hardox® slitplåt. 

Den höga slitstyrkan gör också att skopan håller upp till 4 gånger  

längre än en skopa av genomsnittligt stål. En skopa av högre kvalitet  

är en investering som snart lönar sig, i form av förbättrad effektivitet  

och totalekonomi i dina projekt.

En skopa som håller länge i nordiskt klimat



Stålet är bara en del av grävskopan. Kvaliteten avgörs lika myck-

et av hur väl den är tillverkad. På buckethub.com skickar du din 

förfrågan till utvalda tillverkare som alla är certifierade av SSAB 

genom Hardox® In My Body-programmet. Här genomgår tillverkare 

en serie kvalitetskontroller inom bland annat svetskvalitet, tillverk-

ningsprocess och materialkunskap. På buckethub.com kan du välja 

att skicka din förfrågan till en eller flera tillverkare. Dessa kontaktar 

dig sedan med offerter, vilket ger dig större möjligheter att jämföra.

En skopa från en Hardox® In My Body-certifierad tillverkare  

kommer att hålla länge, men också ha ett högt andrahandsvärde 

om du bestämmer dig för att sälja skopan vidare.

Tillverkare med erfarenhet 
och hantverkskunnande

Om du ser dekalen Hardox® in My Body kan du 

vara säker på att du får en överlägsen skopa som 

har tillverkats av en certifierad tillverkare



Att använda Bucket Hub är enkelt. Det är kostnadsfritt och kräver ingen 

registrering. Du går bara in på buckethub.com och väljer att starta 

konfiguratorn för antingen Grävmaskin eller Hjullastare. Du väljer sedan 

maskintillverkare, maskinvikt, skopkategori, volym, redskapsfäste och 

eventuell extrautrustning. Sedan kan du spara och dela din konfigura-

tion eller skicka förfrågan till en eller flera tillverkare, som inom kort 

återkommer med ett offertförslag. Enklare köp, bättre skopa!

Så kommer du igång 
med Bucket Hub

Genom att välja en skopa av Hardox® slitstål  

reducerar du skopans vikt, förbättrar bränsleekonomin 

och förlänger livslängden - alla viktiga delar för att 

minska produktens koldioxidavtryck. Besparingen 

av koldioxid är en kombination av ökad materialef-

fektivitet och ökad transporteffektivitet.

Med höghållfasta stål kan slutprodukten göras 

lättare med mindre mängd producerat stål. Med 

slitstarka höghållfasta stål håller slutprodukten  

också längre. En lägre vikt på skopan gör att det 

krävs mindre mängd bränsle, och genom att du  

kan ta högre nyttolast behöver du heller inte köra  

så många turer. Stålet i en Hardox®skopa kan  

också återvinnas till 100%. Det är en kedja av  

fördelar som tillsammans gör stor skillnad  

för miljön.

Varje sparat ton järnmalmsbaserat 
stål sparar ca 2 ton CO2

En fördubblad livslängd på skopan 
innebär hälften så stora CO2-utsläpp

En lättare skopa kräver mindre 
bränsle. Varje 1000 liter sparat bränsle 
innebär 3 ton CO2 mindre

En lättare skopa kan ta större last och 
kräver färre turer. Varje procent högre 
last innebär ökad CO2-besparing.

Öka slitstyrkan.  
Minska miljöpåverkan.

Mindre mängd producerat stål

Längre livslängd

Lägre vikt

Högre kapacitet

Totala CO2 
besparingar

BUCKETHUB.COM


