SKÖRDARE
FRÅN KLEN GALLRING TILL GROV SLUTAVVERKNING

+

GOD FÖRARMILJÖ
& KOMFORT I FOKUS
SERVICEVÄNLIGHET
GER ENKEL ÅTKOMST
MYCKET GOD
TOTALEKONOMI
FLEXIBLA MASKINER
MED MÅNGA TILLVAL
SPARA TID & PENGAR
MED ROTTNE XPARTS
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Vår historia börjar på femtiotalet då Börje
Karlsson, grundaren till ROTTNE, hjälpte sin far
att köra timmer i skogen. Börje som var en kreativ ung man full av idéer, byggde en kran för det
egna arbetet. Resultat blev lyckat och han såg
snabbt nya utvecklingsmöjligheter. Han blev en
av pionjärerna i branschen och konstruerade
genom åren skotare och skördare som har blivit
stora säljframgångar.
Drygt 60 år senare, finns våra rötter kvar i den
småländska skogen. ROTTNE är fortfarande
ett privatägt företag med all produktion inom
Sveriges gränser. Vi har ett komplett maskinprogram och återförsäljarnät både i Sverige och
utomlands. Nästan hälften av vår produktion
exporteras.
Läs mer om vår historia på sista uppslaget.
2
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MODELLPROGRAM MED FÖRARNAS ARBETSMILJÖ I CENTRUM

KOMPLETT MODELLPROGRAM
UNDER STÄNDIG UTVECKLING
Vi erbjuder dig ett skördarprogram, tillverkat i Sverige, av högsta
kvalitet med den senaste tekniken. Med H-serien vill vi vara med och
leda utvecklingen.
Produktutvecklingen pågår ständigt och med den senaste teknologin möter vi morgondagens krav på ökad produktivitet och
lönsamhet. Ett exempel är Rottne H21D som vi har finjusterat på
närmare 80  punkter sedan lanseringen för att göra den till en än mer
effektiv skördare.
Vi lägger också stort fokus på förarens arbetsmiljö. Våra
rymliga hytter med mycket god sikt ger en härlig arbetsmiljö.
I våra hytter är det också riktigt tyst – det är faktiskt tystare än i en
ny personbil. Med hyttdämpningssytemet Comfort Line ger vi dig
dessutom komfort i lyxklass!

3
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H8D

Läs mer om H8D på sidorna 14–15

H11D

Läs mer om H11D på sidorna 16–17

Användningsområden

Beståndsgående gallring

Stickvägsgående gallring, men även slutavverkning

Optimal
stamdiameter

5–20 cm

20–40 cm

4

6 eller 8

500/60 x 26,5 eller 600/55 x 26,5

6 WD: 710/40 x 24,5 / 710/55 x 34
8 WD: 710/40 x 24,5

2050 eller 2200 mm

2830 mm

från 10 180 kg

6 hjul, från: 17 400 kg. 8 hjul, från: 18 900 kg

Antal hjul
Hjulstorlekar &
dimensioner
Bredd
Tjänstevikt
Motor Effekt
Transmission
Dragkraft
Kran Lyftmoment /
Vridmoment
Kran Räckvidd
Aggregat
Utrustning/
egenskaper
Vanliga tillval

125 kW / 170 hp (vid 2000 rpm)

Steg 5

164 kW / 220 hp (vid 1800 rpm)

Steg 5

cirka 120 kN

167 kN

80 kNm /17,3 kNm

193 kNm / 50,8 kNm

7m

10,3 eller 11,3 m

Rottne EGS406

Rottne EGS596, SP461 LF, SP561 LF,
LogMax 3000, Log Max 4000T, Log Max 5000

Steglös transmission med anitspinn
Pendelarmar
Flerträdshantering

Band runt om
Flerträdshantering
Comfort Line

Stubbehandling
Färgmärkning
Centralsmörjning
Oljediagnos/partikelärknare
Motorvärmare

Stubbehandling
Färgmärkning
Centralsmörjning
Oljediagnos/partikelärknare
Motorvärmare
Boggilyft
Kompressor

4
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MODELLÖVERSIKT

H21D

Läs mer om H21D på sidorna 18–21

Slutavverkning

Användningsområden

30–65 cm

Optimal
stamdiameter

6 eller 8

Antal hjul

6 WD: 750/45 x 30,5 / 700/70x34
8 WD: 750/45 x 30,5 eller 780/50-28,5

Hjulstorlekar &
dimensioner

3000 mm

Bredd

6 hjul, från: 24 200 kg, 8 hjul, från: 26 700 kg

Tjänstevikt

227 kW / 305 hp (vid 1700 rpm)

Motor Effekt

Steg 5

230 kN

Transmission
Dragkraft

325 kNm / 62,4 kNm

Kran Lyftmoment/
Vridmoment
Kran Räckvidd

11 m
Rottne EGS706, SP661LF, SP761 LF,
Log Max 6000, Log Max 7000

Aggregat

Band runt om
Flerträdshantering
Comfort Line

Utrustning/
egenskaper

Stubbehandling
Färgmärkning
Centralsmörjning
Oljediagnos/partikelärknare
Motorvärmare
Kompressor

Vanliga tillval

5
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COMFORT LINE GER DIG HYTTKOMFORT I LYXKLASS

ERGONOMISK FÖRARPLATS
MED KOMFORT I LYXKLASS
+

Samma hytt för alla
skördare

Stor och bekväm hytt

Stora fönsterytor ger
mycket god sikt

Den rymliga och komfortabla hytten med stora fönsterytor ger föraren fri
sikt inom hela arbetsområdet. Hytten är svängbar +/- 90 grader, nivellerande
15  grader och följer automatiskt kranen från sida till sida men kan även styras
manuellt med joystick.

Låg ljudnivå –tystare än
i en ny personbil

Comfort Line – originalet bland hyttdämpningsystem

Comfort Line
Programmerbara
knappar
Optimerad
LED-belysning

Det unika hyttupphängningssystemet Comfort Line reducerar stötar och slag
och gör att kranarbete och körning i terräng blir betydligt mjukare. Comfort
Line är i fösta hand utvecklat för våra skotare, men finns även i version för
skördarna. Comfort Line lanserades redan 2007 och är därmed ett väl beprövat system. Sedan starten har Comfort Line utvecklats med bland annat
förbättrad mjukvara, robustare konstruktion och exaktare positionering.

Samma hyttmodell för samtliga maskinmodeller
Vi har en hytt för alla våra skördare. Hyttinteriör, elcentral, datautrustning, och
manöverfunktioner blir därmed identiska vilket är en stor fördel för de förare
som skiftar mellan våra olika maskinmodeller.

LED-belysning
Vi har tagit ett helhetsgrepp om
arbetsbelysningen för att ytterligare
förbättra förarmiljön i våra maskiner.
De nya LED-lamporna är placerade
på ett sätt som avsevärt underlättar
arbete och körning. Med rätt sorts
belysning håller man koncentrationen uppe längre, man blir inte lika
lätt trött – och får därmed en betydligt bättre arbetsmiljö.

6

Broschyr_skordare_2019_ver2.indd 6

2019-03-25 21:08

Med stora fönsterytor blir det riktigt bra
sikt i vår skördarhytt. Även uppåt!

Tystare än i en ny personbil
Ljudnivå är låg – i våra hytter är det
faktiskt tystare än i en ny bil. Våra
hytter uppfyller med god marginal
de ergonomiska riktlinjer som finns
för skogsmaskiner.

63 dB

(Rottnes
skördare)

70 dB
(ny bil)
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LÄTTÅTKOMLIGTHET GENOMSYRAR ROTTNES SKOGSMASKINER

GOD ÅTKOMST GÖR DET ENKELT
OCH BEKVÄMT ATT SERVA
FÖR ALLA ROTTNES MASKINER är servicetillgängligheten en viktig faktor
i utvecklingsarbetet. Det skall vara enkelt, bekvämt och lättåtkomligt att göra
underhåll, service, och reparationer. Stilleståndstiden är dyrbar för maskinägaren och med snabb tillgänglighet kan tiden för underhåll, service och reparationer minimeras.

Elcentralen med säkringar, reläer
och datorer sitter lätt tillgängligt
och överskådligt när höger hyttdörr öppnas.

Hela bakre delen av skördaren med motor och transmission kan snabbt öppnas upp för inspektion och service (1). De gångjärnsupphängda bukplåtarna
underlättar servicearbetet men gör också hela bakdelen mycket enkel att
hålla ren (2).
Vakuumpump för hydraulsystemet minskar oljespill vid till exempel slangbyte. Elektriska pumpar för diesel och hydraulolja förenklar påfyllning (3).
Felsökning på elsystemet kan till stor del göras via maskinstyrsystemets driftskärm.

Mindre risk för läckage!
Våra maskiner utrustas med slangkopplingar som har både tätande kona och
o-ring för att minimera risken för läckage.

1

3

2
8
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UTÖKADE SERVICEINTERVALLER MINIMERAR STILLESTÅND

T

UTÖKADE SERVICEINTERVALLER
SPARAR PENGAR OCH ÖKAR TU
+
Lägre servicekostnader
Mer produktionstid
Uppdaterad maskin
Förebyggande service
Ökad teknisk utnyttjandegrad (TU)

Med våra utökade serviceintervaller sparar du mycket pengar då servicen
blir billigare och stillestånden för service minskar – maskinerna kan då istället
producera och därmed ökar den tekniska utnyttjandegraden (TU).

Utökade serviceintervaller innebär service med 750 h mellanrum istället för
500 h – och gäller på alla modeller med Steg 4 och Steg 5-motorer*. Förlängda serviceintervaller förutsätter service hos våra auktoriserade serviceverkstäder för att avtal och garantier ska gälla.
För utom den rena kostnadsbesparingen på cirka 35 procent** kan du även
räkna in alla de timmar som maskinen kan producera istället för att stå still
för service. Dessutom har du en auktoriserad och utbildad mekaniker som tar
hand om din maskin och kontinuerligt ser till att den har de senaste uppdateringarna från fabriken.
* Fram till 1500 h är det service enligt intervallen 100, 500, 1000 och 1500 h. Därefter var
750:e drifttimme, det vill säga 2250, 3000 h och så vidare.
** Avser 750 h serviceintervall jämfört med 500 h serviceintervall.
Möjligheten till utökade serviceintervaller varierar i olika länder, kontakta din lokala återförsäljare för information.

9
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ROTTNE XPARTS HJÄLPER DIG ATT KORTA ELLER HELT UNDVIKA STILLESTÅND

SPARA TID, PENGAR OCH
MILJÖ MED ROTTNE XPARTS

+

Korta, eller undvik helt,
stillestånd
Låg reparationskostnad,
i snitt 60 % av nypris
Längre garanti än för
nya delar
Snabba leveranser

Ibland slår oturen till. Saker går sönder. Vid sämsta tänkbara tillfälle. Men med
vårt utbytessystem för reservdelar – Rottne Xparts – är du snabbt igång
igen. Utbytessystemet är också ett bra sätt att minimera stopp genom att
göra förebyggande byten av delar innan de går sönder.
Med Rottne Xparts behöver du inte vänta på att få reparationen utförd utan
kan istället omgående beställa en utbyteskomponent hos din återförsäljare,
montera i den istället för den felaktiga enheten och snabbt få igång maskinen
igen. Den defekta komponenten skickas därefter till oss för reparation.

Kort sammanfattat fungerar det såhär:
1. Du beställer en utbytesdel från oss. Den skickas vid behov med express.
2. Du skickar tillbaka den trasiga/utbytta delen till oss inom 30 dagar.
3. Vi reparerar den trasiga delen. Kostnaden regleras.

Du sparar pengar

Rottne Xparts omfattar
• Kran: pumpar & rotatorer
• Styr- & mätsystem: datorer &
spakar
• Hydraulik: pumpar
• Aggregat: såg- & hjulmotorer
• Transmission: pumpar, motorer,
hjulmotorer, differentialer, boggilådor, navreduktioner, fördelningsväxellådor och fördelningslådor
• Övrigt: Motorvärmare

När du byter en del av din Rottnemaskin så ersätts den med en utbytesdel.
Du skickar sedan in den defekta delen till oss och betalar enbart den faktiska reparations- eller renoveringskostnaden för denna. Det blir aldrig mer än
90  procent av nypriset och i snitt hamnar det på 60 procent av nypriset.

Du får bättre garanti än på motsvarande ny del
Eftersom vi på Rottne själva lagar den defekta delen så kan vi lämna dubbel
garanti jämfört med en ny del, det vill säga ett år eller 2 000 timmar (det som
infaller först) till skillnad mot en ny del som har 6 månader eller 1 000 timmar.

Du hjälper till att minska miljöpåverkan
Istället för att slänga en defekt enhet så renoverar vi den till nyskick. Detta
minskar miljöpåverkan och du kan med gott samvete också byta enheter
du vet börjar prestera sämre i förebyggande syfte för att öka den tekniska
utnyttjandegraden.

10
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FORESTER – KRAFTFULLT OCH SMIDIGT APTERINGSYSTEM

DEN NYA GENERATIONENS
APTERINGSDATOR – FORESTER
+
Kraftfull dator

Stor pekskräm
Många inställningsmöjligheter
Programmerbara
knappar/tangenter

ROTTNE FORESTER är ett snabbt och lättanvänt apteringssystem som är
gemensamt för samtliga våra skördare. En stor och tydlig pekskärm (gemensam för Forester och D5) visar information på ett överskådligt sätt och gör
det lätt att göra olika inställningar.
Apteringen optimeras med värdeaptering H70* eller med enklare den prioriteringsapteringen (H60)**. EtherCat-teknik gör att all kalkylering av apteringen har kunnat flyttas från aggregatet till skyddad plats i hytten – vilken
dessutom gör kalkyleringen snabbare.

Stanford 2010-standard
Rottne Forester är byggt enligt standarden Stanford 2010, vilket innebär en
framtidssäkring för bättre kommunikation och synkronisering mellan olika
enheter i skogsbruket. Programvaran hanterar även automatisk rapportering
med vanliga pdf-filer. Med Rottne Forester är det möjligt att själv välja knappinställningar som passar din körstil – en väldigt flexibel lösning om du inte
är van vid en Rottne-skördare eller föredrar andra knappinställningar än våra
förval.
Rottne Forester gör det enkelt att automatiskt få ut digitala rapporter direkt
till kontoret, till exempel vid objektsavslut. Det går också fint att skriva ut dem
med skrivare som finns i hyttens tak eller kopiera dem via USB.
*H70 (Värdeaptering)
Beräkning av trädet görs av
maskinen och datorn tar ut maximalt
värde åt skogsägaren.
**H60 (Prioritetsaptering)
Enklare typ av aptering där föraren själv
programmerar längder/dimensioner i
en prioritetsordning.

MASKINSTYRSYSTEMET ROTTNE D5, som är uppbyggt med CAN-busteknik, styr och övervakar motor, transmission och kran. Systemet består av
en huvuddator och ett antal styrenheter placerade ute på maskinen. Inställningar av kran, transmission och motor, övervakning av tryck, temperaturer
och vätskenivåer samt felsökning gör föraren via pekskärmen. Larmindikeringar sker via ljud- och ljussignaler samt klartext på skärmen.

11

Broschyr_skordare_2019_ver2.indd 11

2019-03-25 21:08

Rottne erbjuder ett skördarprogram med flexibla maskiner som kan anpassas efter arbetsområde.
Bland annat går det välja mellan hela 12 olika aggregat – dels våra egna men även aggregat från
SP Maskiner och LogMax.

Broschyr_skordare_2019_ver2.indd 12

2019-03-25 21:08

13

Broschyr_skordare_2019_ver2.indd 13

2019-03-25 21:08

H8D

IDEALISK SKÖRDARE FÖR
BESTÅNDSGÅENDE GALLRING
+

Steglös transmission
med antispinn
Låg bränsleförbrukning

ROTTNE H8D är en gallringsskördare med unika egenskaper. Det tvådelade
chassit med midjeleden på mitten ger exakt spårning. Tillsammans med
nivelleringsmöjligheterna, den steglösa transmissionen med automatisk
antispinn blir H8-skördaren mycket smidig och lättkörd, vilket ger förutsättningar för ett skadefritt bestånd.

God totalekonomi
Endast 205 cm bred
Pendelarmar på hjulen

Gjord för beståndsgående gallring
Rottne H8D är en idealisk skördare för beståndsgående gallring och med val
av lämpligt körstråkssystem kan man avsevärt öka stickvägsavståndet utan
behov av manuell fällning i mellanzonen.
Eftersom maskinen arbetar inne i beståndet blir det enklare för föraren att
besluta om vilka träd som skall gallras bort, detta eftersom det aldrig är mer
än 6–7 meter till träden. Risken för skador på bestående skog är också mycket
mindre än om gallringen ska ske från stickvägen med avstånd på 10–12  meter.

Pendelarmar ger unika terrängegenskaper
Rottne H8D har ett smalt och kompakt chassi med pendelarmsystem som
ger maskinen unika terrängegenskaper. De fyra hjularmarna har stora pendelutslag vilket innebär att nivelleringen kan jämna ut lutningar både i längdoch sidled samt ge större markfrigång i stenig och kuperad terräng. Utrymmesbehovet minimeras och viktfördelningen förbättras så upparbetning kan
ske på full räckvidd även åt sidan med full stabilitet.
När skördaren är utrustad med backkamera har man kontinuerlig uppsikt
bakåt via en separat bildskärm som är placerad framför föraren. Detta ökar
säkerheten och underlättar vid backning.

Gallringsaggregat

ROTTNE EGS406

LOG MAX 3000T

14
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SVÅRSLAGEN BESTÅNDSGÅENDE GALLRINGSMASKIN

Pendelarmsystem ger unika
terrängegenskaper
Med pendelarmar på alla fyra
hjulen blir Rottne H8D smidig i
alla typer av terräng. Lutningar i
både längs- och sidled jämnas ut,
utrymmesbehovet minskar och
markfrigången kan ökas i besvärlig
och stenig terräng.

Rottne Traction Control (RTC)
ger steglös transmission med
automatisk antispinn
Den steglösa transmissionen har
tre olika hastighetsintervaller.
Antispinn-funktionen är alltid aktiv
och säkerställer bra kontakt med
underlaget och full dragkraft.
15
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H11D

EFFEKTIV FÖR BÅDE GALLRING
OCH SLUTAVVERKNING
+

Lågt marktryck
Boogilyft fram och bak
Kraftfull maskin i litet
skal
6 olika aggregat
Comfort Line

ROTTNE H11D i 6- respektive 8-hjulsutförande, är en midjestyrd skördare för
både gallring och slutavverkning. Kraftfull motor, hydrostatisk transmission
samt midjeleden på mitten ger Rottne H11D utmärkta terrängegenskaper
och exakt spårning. Skördarhytten har suverän förarkomfort och fantastisk
sikt över arbetsområdet. Den nivellerande hytten med inbyggd hyttfjädring,
Comfort Line, är svängbar ± 90º och följer automatiskt kranens svängrörelse
men kan också styras med separat joystick.

Köregenskaper utöver det vanliga
Den midjestyrda skördaren Rottne H11D arbetar mjukt och följsamt och är
suverän i brant terräng och på sanka marker. Den hydrostatiska transmissionen med tre växelsteg arbetar med hög dragkraft och ger Rottne H11D extra
goda köregenskaper. Med 8WD och boggilyft på båda axlarna förstärks detta
ytterligare med extremt liten vändradie.

Kranen med de stora möjligheterna
Skördarkranen RC185 är speciellt anpassad och utvecklad för Rottne H11-serien. RC185 är en parallellkran som har ett mycket kraftigt svängfundament
med tiltfunktion och extremt högt vridmoment. Kranarmarna finns i två
utföranden beroende på aggregatstorlek. I standardutförande med enkelteleskop är räckvidden hela 10,3 meter och med ett mindre aggregat och
dubbelteleskop blir räckvidden 11,3 meter.

Hela 6 olika aggregat finns
anpassade för Rottne H11D.

Boggilyften gör skördaren mer
flexibel – till exempel i trånga passager, blöt eller brant terräng och
vid flytt mellan avverkningsobjekt
när kedjor används.
16

Broschyr_skordare_2019_ver2.indd 16

2019-03-25 21:09

EN FLEXIBEL SKÖRDARE FÖR GALLRING OCH LÄTTARE SLUTAVVERKNING

Utrustad med 8 hjul och breda
band är H11D idealisk för både
brant terräng och blöta marker.
Dessutom är marktrycket mycket
lågt.

Aggregat för grövre gallring och slutavverkning

Gallringsaggregat

LOG MAX 3000T

SP 461 LF

LOG MAX 4000T

ROTTNE EGS596

SP 561 LF

LOG MAX 5000
17

Broschyr_skordare_2019_ver2.indd 17

2019-03-25 21:09

Skogab AB satsar på ännu en H21D

Effektiv tungviktare är förstavalet
för både miljön och föraren
Alla positiva intryck från H21:an fick Conny Johansson på Skogab AB att beställa en maskin till.
– Effektiviteten är så hög att det krävs två skotare för att hålla jämna steg. H21:an är en stor,
säker och stabil maskin som klarar grov skog, säger han.
Edward Johansson har världens
bästa arbetsplats. Den hänförande
utsikten från en stenig och brant
kulle ger en fantastisk vy över omgivningarna kring Vetlanda, där Skogab AB för dagen stationerat sin nya
Rottne H21D. Det dova men kraftfulla
ljudet från den arbetsvilliga motorn,
tillsammans med de åtta hjulen och
en biffig bakdel, ger pondus. Med

man sig alltid viktig och prioriterad,
säger Conny.
Han är snabb att testa produktnyheter och den första generationen av H21:an, som togs i drift för
två år sedan, var inget undantag.
– Jag är ganska orädd, när
andra ser läget som hopplöst brukar
jag köpa nya maskiner för att vara
redo när det vänder. Jag känner

”Det upplevs som att maskinen går väldigt lätt, den
reagerar inte märkbart på belastning utan bara matar på”
– CONNY JOHANSSON, SKOGAB AB

endast 400 timmar på mätaren är
den fabriksnya känslan intakt.
Edward är en van och noggrann
förare. Maskinen delar han med
brodern Elias, som kör andra skiftet.
Båda är söner till Conny Johansson
som började som entreprenör i
Vetlanda för 18 år sedan.

mig trygg med Rottne och har haft
positiva erfarenheter av den första
H21:an. Därför tvekade jag inte att
vara först ut när den nya serien lanserades, säger Conny och lyfter den
unika förarkomforten och en rad
andra uppdateringar och förfiningar
som gjorts.

Trygg som kund hos Rottne

Förarnas ord väger tungt

Idag är han en av Rottnes mest
trogna kunder med hela tolv maskiner i drift.
– Det finns en unik och familjär
anda hos Rottne, som kund känner

Den tysta och dämpade gången
ger en bra arbetsmiljö. Hytten kan
svängas 180 grader och de stora
glasytorna ger oöverträffad överblick. Comfort Line, som för övrigt

tioårsjubilerar i år, har förfinats i senaste generationen och innebär ett
imponerande samspel mellan mjukoch hårdvara för maximal komfort.
– Vi testade ett annat märke
innan vi bestämde oss men en av
mina förare satte ner foten och sa
att ”köper du den är jag inte kvar
som anställd”. Vill man ha de bästa
förarna måste man hålla sig med
de bästa maskinerna, duktiga förare
växer inte på träd och att utbilda
nya är krävande, framhåller Conny.
Och han vet vad han talar om. En
av hans förare har prisats och räknas
till landets bästa. I år ska dessutom
sonen Edward vara med och tävla.
– Företagets framgång är helt
tillägnad mina anställda, vi är ett
fantastiskt team som trivs tillsammans. Det händer ofta att grabbarna
sitter kvar på jobbet och umgås flera
timmar efter att de slutat.

Värnar om miljön
H21:an är stor, respektingivande och
unikt välbalanserad, menar Conny
och får medhåll av sönerna. Som
standard har Skogab dessutom valt
åtta hjul på alla sina maskiner för att
skona terrängen.
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SKOGAB GILLAR STYRKAN, DEN LÅGA FÖRBRUKNINGEN & HYTTEN

– Det finns en unik och familjär anda hos Rottne, som kund känner man sig alltid viktig
och prioriterad, säger Conny Johansson.
– Det ger en fantastisk bärighet
och gör att den även ligger perfekt
på lastbilen när vi flyttar.
Just omsorgen om miljön och
markägarnas marker är något som
Skogab jobbar medvetet med. Dels
är man bundna till de markskoningsgarantier som Södra har, dels har
man ett starkt eget driv.
– Vi ser oss som ett miljöföretag
och arbetar aktivt för att skona mark
och miljö. Sol, vind och rent vatten
är ju det som krävs för att skogen
ska växa. Det är vårt uppdrag att

vårda moder jord, säger Conny
Johansson.

Förbrukning på 0,34 liter/fub
På nya H21:an är förbrukningen per
sågad kubikmeter nere på 0,34 liter
vid vissa avverkningar. Det är riktigt
lågt och Conny tror främst att den
siffran är möjlig tack vare uppdaterad hydraulik.
– Det upplevs som att maskinen
går väldigt lätt, den reagerar inte
märkbart på belastning utan bara
matar på.

– Den stora och starka kranen tar
även större träd på full arm och det
innebär en trygg och säker fällning,
säger Elias.
Rottnes utbytessystem är något
man också vill framhålla.
– Att snabbt få utbytesdelar med
garanti och sedan enbart betala för
reparationen av sin del i efterskott
gör att man slipper onödiga stillestånd. Kör man Rottne är hjälpen
aldrig långt borta.
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H21D

NÄR INGET ANNAT ÄN DET
BÄSTA ÄR ETT ALTERNATIV
+

Stora kraftresurser

ROTTNE H21D är konstruerad efter vad som krävs för optimal och effektiv
slutavverkning av grov skog. Rottne H21D är helt enkelt en stabil skördare
med stora kraftresurser och ett aggregat dimensionerat för ändamålet. Såväl
chassi som kran och aggregat är byggda för att klara detta tuffa jobb, månad
efter månad, med samma goda lönsamhet.

Starkast kran i klassen

Kraftfull, men samtidigt bränslesnål

Bränslesnål

Komponenterna i Rottne H21D har valts med stor omsorg och redan under introduktionsåret bevisade Rottne H21D att den tillhör elitklassen när det gäller
driftsäkerhet och låga driftskostnader. Den kraftfulla diesel-motorn har stor
cylindervolym och högt vridmoment redan i början av varvtalsregistret, vilket
innebär att motorn klarar jobbet på ett relativt lågt varvtal.
Även om motorn är kraftfull är den samtidigt också väldigt bränslesnål –
kunder anger ner mot 0,35 liter/fub – vilket gör att det med 500 plus 225
liters bränsletankar går långt mellan bränslepåfyllningarna. Dessutom är det
ett extra plus att det endast behövs 2–3 procents iblandning av AdBlue.

Förfinad på närmare
80 punkter sedan
lanseringen 2014

500+225 liters
bränsletankar
6 olika aggregat
Klarar brant terräng
Comfort Line

Stark kran med lång räckvidd
Den extremt starka kranen, RK250, har ett tiltbart kranfundament och en
räckvidd på hela 11 meter. Den sitter rakt över boggin för att ge skördaren
bästa möjliga stabilitet, vilket behövs för att det stora aggregatet Rottne
EGS706 ska kunna användas på full räckvidd.

6 olika aggregat!
Förutom våra egna aggregat
Rottne EGS 706 och Rottne EGS
596 går det även fint att använda
Log Max 6000B, Log Max 7000C,
SP661LF och SP761 LF till Rottne
H21D.
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ROTTNE H21D – EN STARK OCHEFFEKTIV SKÖRDARE FÖR SLUTAVVERKNING

Rottne H21Ds sväng- och nivellerbara hytt har mycket god sikt och
suverän förarkomfort.

Anpassad för besvärlig, brant
och blöt terräng
Rottne H21D är byggd för kunna
att ta sig fram i besvärlig och brant
terräng och med 8 hjul och breda
band går det riktigt
bra även i blöt terräng.

SP761 LF
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MER ÄN 60 ÅRS HISTORIA AV
INNOVATION OCH UTVECKLING
1955

1960

1968

1976

1981

1985

1995

2005

Idag

Rottnes historia börjar på 1950-talet då företagets grundare Börje Karlsson,
hjälpte sin far i skogen. Lastningen gjordes för hand och det var då som
Börje började fundera på att traktorn skulle kunna göra mer. Han uppfann ”Börjekranen”. Den kopplades på traktorn och lastade upp timret
på vagnen. Och därmed behövde inte lastningen längre göras för hand.
Ryktet om Börjekranen spred sig. Under 60-talet såldes den till många
länder. Några av de mer udda exportländerna var Tanzania och Chile.
Med Blondinen lanserade Rottne 1968 sin första skotare. Den gjorde stor succé
och både maskinägare och förare gillade den. Den var lätt att köra, serva och
väldigt driftsäker.
Under en fjällsemester 1976 fick Börje idén till det som kom att bli
Rottnes första enmansmanövrerade processor (föregångare till dagens
skördare). Processorn monterades på Blondin-skotaren och blev snabbt
populär då den också passade till gallring. Den vidareutvecklades och
1981 presenterades sedan Rottnes första skördare.
1985 ersattes Blondin-skotaren och Rapid-serien såg dagens ljus. Rapid innebar att maskinerna var uppbyggda på komponenter istället för, som tidigare, på en
traktorkropp.
Under 1990-talet utvecklades Rottnes nya skördarserie där förarmiljön
och totalekonomin sattes i centrum. De skulle klara att avverka stora
volymer, vara driftsäker och lättservad samt smidig och komfortabel
att köra. Med H-serien visade Rottne att man ville vara med och leda
utvecklingen.
Under 2000-talet utvecklades Rottnes nya skotarserie med beteckningen
”F”. En ny förarhytt med en förarmiljö utöver det vanliga togs fram. Till hytten
utvecklas också det unika hyttdämpningssystemet Comfort Line som effektivt reducerar vibrationer och stötar.
Rottne är ett familjeägt svenskt företag med all utveckling och produktion i landet. Med vår långa historia av utveckling och innovation, 250
engagerade medarbetare och kunniga återförsäljare runt om i världen
står vi väl rustade för att fortsätta att vara med och leda utvecklingen av
skogsmaskiner. Rottne – first in forest.
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VÅR HISTORIA
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FEM GODA SKÄL
FÖR ATT VÄLJA EN ROTTNE-SKÖRDARE

Ergonomi
Din skogsmaskin är en din arbetsmiljö. Vi sätter
förarens säkerhet och komfort i centrum. En rymlig
hytt med stora glaspartier som ger mycket god sikt
och överblick, hyttnivellering med Comfort Line och
en effektiv ACC klimat-anläggning är några exempel
på detta.
God helhetsekonomi
Din ekonomi och möjlighet att optimera maskinens
lönsamhet finns alltid med i vårt utvecklingstänk –
några exempel: minskad stilleståndstid genom hög
servicetillgänglighet och utökade serviceintervaller;
låg bränsleförbrukning genom ett lastkännande hydraulsystem och bränslesnåla motorer; snabba och
högproducerande aggregat; samt ramkonstruktion
och drivlina som ger bästa möjliga framkomlighet.

Miljö
Skogen och naturen är en viktig resurs som vi
alla har ett gemensamt ansvar för. Våra maskiner
använder motorer med högeffektiv avgasrening,
miljöoljor som är lätt nedbrytbara, vacuumpumpar för att minimera spill vid slangbyte, 8-hjulsskördare med lågt marktryck och ett materialval
där miljöaspekten vägs in.
Eftermarknad och Rottne Xparts
En bra maskin är lika bra som den eftermarknadsservice som erbjuds. Här är vårt väl utbyggda
servicenät av återförsäljare och servicelämnare
en trygghet för dig. Välutbildade tekniker, snabba
reservdelsleveranser och vårt utbytessystem för
reservdelar Rottne Xparts borgar för den trygghet
både du och din maskin alltid önskat.

Produktivitet
Hög produktivitet med rätt maskin på rätt plats. Vår
skördarprogram ger dig möjlighet att välja allt från
en liten beståndsgående gallringsmaskin, specialiserad maskin för stickvägsgallring till den renodlade
slutavverkningsmaskinen. Samtliga våra maskiner
byggs med vår gedigna skogs- och avverkningskunskap i kombination med långvarig närkontakt med
just dig och dina kollegor.

ROTTNE INDUSTRI AB
FABRIKSVÄGEN 12
SE-363 30 ROTTNE
+46 (0)470 75 87 00
rottne.com
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