SKOTARE

FRÅN SMÅ OCH SMIDIGA TILL REJÄLA KRAFTPAKET

+

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.
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MODELLPROGRAM MED FÖRARNAS ARBETSMILJÖ I CENTRUM

KOMPLETT MODELLPROGRAM
UNDER STÄNDIG UTVECKLING
Vi erbjuder dig en skotarserie, tillverkad i Sverige, av högsta kvalitet
med den senaste tekniken. Med vårt skotarprogram vill vi vara med
och leda utvecklingen.
Hela vår skotarserie, från smidiga F10D till kraftfulla F20D, fyller alla
marknadens behov från lättare gallring till tuff slutavverkning. Med
lanseringen 1968 av Rottne Blondin, som fortfarande är ett starkt
varumärke i branschen, har våra skotare exporterats till många
världsdelar. Stabilitet och kraftfullhet är då som nu gemensamma
egenskaper för alla våra skotare.
Produktutvecklingen pågår ständigt och med den senaste teknologin möter vi morgondagens krav på ökad produktivitet och lönsamhet.
Vi lägger också stort fokus på förarens arbetsmiljö. Våra rymliga
hytter med mycket god sikt ger en härlig arbetsmiljö. I våra hytter
är dessutom riktigt tyst – det är faktiskt tystare än i en ny personbil.
Med hyttdämpningssytemet Comfort Line ger vi dig dessutom komfort i lyxklass!
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F10D

Se sidorna 12–13

F11D

Se sidorna 14–15

F13D

Se sidorna 16–17

Användningsområden

Gallring

Gallring och slutavverkning

Gallring och slutavverkning

Lastkapacitet

10 ton

12 ton

14 ton

8

8

8

500/60x22,5, 600/50 x 22,5 eller
710/40 x 22,5

710/40 x 24,5

710/45 x 26,5

2 400, 2 580 eller 2 793 mm

2 830 mm

2 924 mm

från 14 500 kg

från 16 700 kg

från 19 900 kg

125 kW/168 hp (vid 2000 rpm)
Steg 5

125 kW/168 hp (vid 2000 rpm)
Steg 5

164 kW/220 hp (vid 1800 rpm)
Steg 5

Transmission
Dragkraft

145 kNm

167 kN

177 kN

Kran Lyftmoment

105 kNm

105 kNm

125 kNm

Kran Räckvidd

7,5 / 9,4 m

7,5 / 9,4 m

7,2 / 8,4 / 10 m

Lastarea

3,6–3,8 m2

4,5 m2

4,7–5,5 m2

Rymlig hytt med ståhöjd, god sikt
och hög komfort

Rymlig hytt med ståhöjd, god sikt
och hög komfort

Rymlig hytt med ståhöjd, god sikt
och hög komfort

45° styrvinkel

45° styrvinkel

Styrbar vagn med 54° styrvinkel

Kraftfull transmission

Kraftfull transmission

Kraftfull transmission

Flexibel bankplacering

Flexibel bankplacering

Flexibel bankplacering

Hydraulisk flyttbar grind

Hydraulisk flyttbar grind

Hydraulisk höj- och flyttbar grind

Antal hjul
Hjulstorlekar &
dimensioner
Bredd
Tjänstevikt
Motor Effekt

Utrustning/
egenskaper

Balanserad boggi

Vanliga tillval

Comfort Line

Comfort Line

Comfort Line

Skotardator och GPS/Geoinfo

Skotardator och GPS/Geoinfo

Skotardator och GPS/Geoinfo

Kranvåg

Kranvåg

Kranvåg

Centralsmörjning

Centralsmörjning

Centralsmörjning

Boggilyft

Boggilyft

Boggilyft

Krantilt

Krantilt

Krantilt

Schaktblad

Schaktblad

Schaktblad

Balanserad boggi

Förlängd främre vagnsram

Balanserad boggi
Wide Load
Motorvärmare
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MODELLÖVERSIKT

F15D

Se sidorna 18–19

F18D

Se sidorna 20–21

F20D

Se sidorna 22–23

Slutavverkning

Slutavverkning

Slutavverkning

Användningsområden

15 ton

18 ton

20 ton

Lastkapacitet

8

8

8

Antal hjul

710/45 x 26,5

750/55 x 26,5, 780/50x28,5 eller
710/50 x 30,5

750/55 x 26,5, 780/50x28,5 eller
710/50 x 30,5

Hjulstorlekar &
dimensioner

2 890 mm

3 030 eller 3 230 mm

3 030 eller 3 230 mm

Bredd

från 18 700 kg

från 22 400 kg

från 23 000 kg

Tjänstevikt

164 kW/220 hp (vid 1800 rpm)
Steg 5

207 kW/278 hp (vid 1700 rpm)
Steg 5

207 kW/278 hp (vid 1700 rpm)
Steg 5

Motor Effekt

177 kN

260 kN

270 kN

Transmission
Dragkraft

125 kNm

156 kNm

156 kNm

Kran Lyftmoment

7,2 / 8,4 / 10 m

8,5 / 10,0 m

8,5 / 10,0 m

Kran Räckvidd

4,8–5,7 m2

4,8–5,9 m2

4,8–8,4 m2

Lastarea

Rymlig hytt med ståhöjd, god sikt
och hög komfort

Rymlig hytt med ståhöjd, god sikt
och hög komfort

Rymlig hytt med ståhöjd, god sikt
och hög komfort

Utrustning/
egenskaper

Kraftfull transmission

Kraftfull och steglös transmission

Wide Load

Flexibel bankplacering

Flexibel bankplacering

Balanserad boggi

Hydraulisk höj- och flyttbar grind

Hydraulisk höj- och flyttbar grind

Kraftfull och steglös transmission
Flexibel bankplacering
Hydraulisk höj- och flyttbar grind

Comfort Line

Comfort Line

Comfort Line

Skotardator och GPS/Geoinfo

Skotardator och GPS/Geoinfo

Wide Load XL

Kranvåg

Kranvåg

Skotardator och GPS/Geoinfo

Centralsmörjning

Centralsmörjning

Kranvåg

Boggilyft

Schaktblad

Centralsmörjning

Krantilt

Balanserad boggi

Schaktblad

Schaktblad

Förlängd främre och/eller bakre
vagnsram

Förlängd främre och/eller bakre
vagnsram

Balanserad boggi
Förlängd främre och/eller bakre
vagnsram

Vanliga tillval

Wide Load

Wide Load
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COMFORT LINE GER DIG HYTTKOMFORT I LYXKLASS

ERGONOMISK FÖRARPLATS
MED KOMFORT I LYXKLASS
+

Samma hytt för alla
skotare
Stora fönsterytor ger
mycket god sikt
Låg ljudnivå –tystare än
i en ny personbil
Comfort Line
Optimerad LED-belysning – dimbar där det
behövs

Stor och bekväm hytt
Den rymliga och komfortabla hytten har en modern design där föraren
verkligen sitter i centrum. De stora rutorna och den låga instrumentlinjen ger
en mycket god sikt såväl i närområdet som uppåt. Hytten är försedd med ett
flertal förvaringsfack samt värmeskåp för matlåda. Klimatanläggningen med
filter för både friskluft och recirkulationsluft har hög fläktkapacitet.
Comfort Line – originalet bland hyttdämpningsystem
Det unika hyttupphängningssystemet Comfort Line reducerar stötar och slag
och gör att kranarbete och körning i terräng blir betydligt mjukare. Sedan
lanseringen 2007 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 skotare. Hyttinteriör, elcentral, datautrustning och
manöverfunktioner blir därmed identisk vilket är en stor fördel för de förare
som skiftar mellan våra olika maskinmodeller.

Dimbar LED-belysning
Vi har tagit ett helhetsgrepp om
arbetsbelysningen för att ytterligare förbättra förarmiljön i våra
maskiner. De nya LED-lamporna
som används är inte bara betydligt
bättre – de är nu dimbara där det
behövs och 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.

Med Rottnes dimbara LED

Utan dimbar LED

6
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Skotarhytten har en ergonomisk förarplats med samlad instrumentering och stora fönsterytor som ger riktigt god sikt.

” Rottnes hyttkomfort är fenomenal! Ingen annan
slår den, där får konkurrenterna lyfta på hatten! ”
Mikael Lönnqvist, Tjurkhult Skogstjänst AB har haft skogsmaskiner från Rottne med Comfort Line sedan 2008.
– Efter lång tid i skogsmaskin vet jag hur viktigt
det är att se på maskinen som arbetsplats.
Rottnes Comfort Line är tveklöst den bästa
extrautrustningen du kan köpa. Den gör
enorm skillnad. Körningen blir mycket
mjukare och det är självklart att det
påverkar mig som förare. Om jag får en
behagligare arbetsmiljö med mindre
hopp och krängningar så mår jag bättre
och presterar bättre, säger Mikael.

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.

67 dBA

(Rottnes skotare)

70 dBA
(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 via en låsbar
lucka på hyttens utsida. Säkringar kan föraren också kontrollera
från sin plats i förarstolen.

Motorrummet blir snabbt åtkomligt när motorhuven fälls framåt (1) och bukplåten enkelt sänks ner (2). Den tippbara hytten öppnar upp hela drivlinan
för inspektion och service (3). Hytten har så stor tippvinkel att tyngre komponenter kan lyftas ur dragarramen med hjälp av en enkel lyftanordning.

3
1

2
8
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UTÖKADE SERVICEINTERVALLER MINIMERAR STILLESTÅND

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.
** Exemplet avser 750 h utökat 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.

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

Du sparar pengar
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 cirka 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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SKOTARDATOR MED AUTOMATISK RAPPORTERING

NY ANVÄNDARVÄNLIG
SKOTARDATOR
+
Helautomatisk
rapportering

Kraftfull processor och
hårddisk
Stanford 2010-standard
Effektiviserar arbetet
Stor pekskärm

Kommunikationen mellan skördare, skotare och uppdragsgivare blir allt viktigare för att arbetet i skogen ska bli rationellt och produktivt. Vår skotardator
är självklart kompatibel med Standford 2010-standard, men hanterar även
automatisk rapportering med vanliga pdf-filer.
Vår skotardator har de nya Forester F30- och GeoInfo-programvarorna med
GPS-utrustning som tillval. Dessa förenklar planering, rapportering och möjliggör en noggrann uppföljning. Skotardatorn består av en kraftfull dator och
en stor pekskärm. Skrivare finns även att välja till.
Forester F30 – underlättar uppföljning
Produktionfiler från skördaren tas emot i skotardatorn. Med hjälp av den visar
skotarrappoteringen efterhand hur mycket virke som är utkört till bilväg –
och var det ligger – för vidare lastbilstransport. Skotardatorn tar även fram
driftsuppföljning som visar maskinägaren hur effektivt förare och maskin
presterar.
Geoinfo – för effektiv skotning
Geoinfo är ett tillval för att planera och effektivisera skotningen. Med denna
programvara förs information, som produktionsfiler och kartor med körstråk,
per automatik över från skördaren till skotaren för att underlätta körplaneringen och säkerställa att allt avverkat virke blir utkört.
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F10D

IDEALISK FÖR ARBETE I
TRÅNGA GALLRINGSBESTÅND
+

Liten och smidig – bredd
från endast 2 400 mm
45° styrvinkel
Kraftfull transmission
i sin klass
Rymlig hytt med
Comfort Line
Lågt marktryck
Kompatibel för bärande
band på alla hjulpar

ROTTNE F10D har alla egenskaper som krävs för en gedigen gallringsskotare.
Stabilitet, smidighet och god spårning tillsammans med lågt marktryck och
god bärighet är de mest utmärkande egenskaperna för maskinen. Nu finns
Rottne F10D dessutom i en ny version som endast är 2400 mm bred. Det
gör att den tar sig fram i gallringsskog än mer smidigt och passar perfekt
tillsmmans med den beståndsgående gallringsskördaren Rottne H8D.
Stor och rymlig hytt med förarkomfort i fokus
Hyttens stora rutor och låga bottenlinjer ger en fantastisk sikt över hela
arbetsområdet och styrsystemet Rottne D5 ger möjlighet för personliga
inställningar för ett perfekt resultat i arbetet. En hytt med den goda kombinationen av komfort och funktion skapar en optimal arbetsmiljö. Rottne F10D
kan även, som tillval, förses med Comfort Line hyttupphängningssystem som
ger föraren en mjuk och stötfri terrängkörning.
Många tillval för att anpassa skotaren
Boggilyft, balanserad boggi, krantilt, dubbelteleskop och schaktblad är några
av de extrautrustningarna som kan väljas för att anpassa skotaren till olika terrängtyper och arbetsförhållanden.
Med skotardator och GPS/GeoInfo (se sidan 11) får du detaljerad information om dagsproduktion med koordinater för virkestravarnas position vid
bilvägen samt noggrann uppföljning av tiderna för lastning, lossning, uttransport, service och reparationer med mera.
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LITEN OCH SMIDIG MASKIN MED GOD SPÅRNING

Liten och smidig skotare
anpassad för gallring
Rottne F10D är en liten och smidig maskin med god spårning,
lågt marktryck och god bärighet
vilket gör den idealisk i gallring.

Smal version av Rottne F10D
Rottne F10D är redan från början en liten och smidig maskin.
Med den extra smala versionen
som endast är 2400 mm bred
tar den sig fram än mer smidigt i
gallringsskog och passar perfekt
tillsammans med den beståndsgående gallringsskördaren
Rottne H8D.
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F11D

EN KOMPAKT SKOTARE
I MELLANKLASSEN
+

Liten & smidig med
stora hjul
12 tons lastkapacitet
45° styrvinkel
Kraftfull transmission
i sin klass
Rymlig hytt med
Comfort Line
Kompatibel för bärande
band på alla hjulpar

Rottne  F11D är en 8-hjuliga skotare med 12 tons lastkapacitet – en stark
arbetshäst som med hög dragkraft ger mjuk och följsam körning i besvärlig
terräng. Den låga tyngdpunkten gör att skotaren blir mycket stabil. Ramen är
konstruerade efter samma design som de större Rottne-skotarna och midjeleden, som har 45° styrvinkel, är placerad endast 40 cm framför maskinens
mittpunkt. Detta innebär att vagnen får mycket bra spårning. Då Rottne F11D
är en liten skotare med stora hjul har den lågt marktryck och god bärighet.
Kran med olika räckviddsalternativ
Hytten är samma som på alla Rottne-skotare med hög komfort och modern
design. Givetvis kan den utrustas med vårt hyttdämpningssystem Comfort
Line som ger föraren mjuk och stötfri terrängkörning. Kranen är en Rottne
RK85 med flera utskjutsalternativ och räckvidd på 7,5 till 9,4 meter.
Brett utbud av extrautrustning
Krantilt, dubbelteleskop och schaktblad är några av de extrautrustningarna
som kan väljas för att anpassa skotaren till olika terrängtyper och arbetsförhållanden.

Boggilyft för ökad flexibilitet (finns till Rottne F10D, F11D, F13D och F15D)
Vi har utrustat våra skotare med boggilyft i över 30 år. I dagsläget kan
Rottne F10D, F11D, F13D och F15D utrustas med vår starka boggilyft.
Boggilyten är individuell vilket innebär att den högra och vänstra
boggin kan styras var för sig.

14

Broschyr_skotare_2019_ver2.indd 14

Boggilyften gör skotaren mer flexibel i olika situationer – till exempel i
trånga passager, blöt eller brant terräng och vid flytt mellan avverkningsobjekt när kedjor används – då hjulen med kedjor kan lyftas upp.
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FYLLER UTRYMMET MELLAN SKOTARNA F10D OCH F13D

Liten skotare med stora hjul
och hög lastkapacitet
Rottne F11D är en liten skotare
med stora hjul vilket ger lågt
marktryck och god bärighet samtidigt som den har en robust ram
och hög lastkapacitet.
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F13D

SKOTARE MED STYRBAR VAGN
GER UNIKA EGENSKAPER
+

Skotare för både gallring
och slutavverkning
Styrbar vagn ger
54° styrvinkel & exakt
språning
Kraftigt chassi
Stora hjul
Wıde Load
Rymlig hytt med
Comfort Line
Kompatibel för bärande
eller dragande band på
alla hjulpar

ROTTNE F13D är en allroundskotare med hög prestanda för både gallring
och slutavverkning. Skotaren är utrustad med 8 hjul och en lastkapacitet
på hela 14 ton. Hydrauliskt höj- och flyttbar grind och främre lastbanke gör
Rottne F13D mycket flexibel för olika virkeslängder. Skotaren kan alternativt
utrustas med breddbara lastbankar (Wide Load) och hydrauliska stöttor, vilket
ökar lastarean från 4,7 m2 till 5,5 m2.
Styrbar vagn ger unika egenskaper
Rottne F13D har en styrbar vagn som ger unika möjligheter vid körning i
terrängen. Den blir mycket följsam genom extremt stor styrvinkel och liten
vändradie. Skotarens kraftiga chassi klarar höga påfrestningar vid slutavverkning, men är också idealisk vid klena, trånga gallringar, tack vare den unika
vagnstyrningen.
Vagnstyrningen minskar risken för körskador
Vagnstyrningen är i normalläget sammankopplad med skotarens midjestyrning men kan också styras separat med en joystick. Rottne F13D blir på detta
sätt flexibel och lättare att manövrera när den till exempel backas in längs
stickvägen. När midjestyrningen och vagnstyrningen är synkroniserade
erhålls exakt spårning mellan dragare och vagn och risken för körskador längs
stickvägen minskar.
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EN SMIDIG ALLROUNDMASKIN FÖR GALLRING & SLUTAVVERKNING

Kraftigt chassi och styrbar
vagn ger en flexibel maskin
Rottne F13D har ett krafigt chassi
som klarar slutavverkning, samtidigt som den styrbara vagnen
med en extremt stor styrvinkel
på 54°, väldigt liten vändradie
och exakt spårning gör den idealisk vid trånga gallringar.

Möjlighet till större lastarea
med Wide Load
Rottne F13D kan utrustas med
Wide Load och hydrauliska
stöttor vilket ökar lastarean från
4,7 m2 till 5,5 m2.
Wide Load finns även till Rottne F15D,
F18D och F20D (standard). Läs mer på
sidan 23.
17
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F15D

TEKNIK, KOMFORT OCH
FUNKTION I TOPPKLASS
+

Robust konstruktion
Stark kran med lång
räckvidd
Hög dragkraft
Rymlig hytt med
Comfort Line
Wide Load
Boggilyft
Kompatibel för bärande
eller dragande band på
alla hjulpar

ROTTNE F15D är en kraftfull skotare med 15 tons lastkapacitet. Den lämpar
sig väl för både grövre gallring och slutavverkning, vilket ger goda förutsättningar för bra totalekonomi.
Robust konstruktion med kraftig midjeled
Rottne F15D har en robust ramkonstruktion med kraftig midjeled och integrerat midjelås. Drivlinan har en stark dieselmotor och konventionell
hydrostattransmission med hög dragkraft som säkerställer att skotaren tar sig
fram i stenig och brant terräng.
Boggilyft för ökad flexibilitet
Portalboggier och en vagnsram, som är något konisk från boggin och framåt,
ger en bra markfrigång. Boggilyften, som är en extrautrustning, gör skotaren
mer flexibel i vissa situationer – till exempel i trånga passager, blöt eller brant
terräng och vid flytt mellan avverkningsobjekt när kedjor används.
Wide Load ger ökad flexibilitet
Frontgrind och första banken är hydrauliskt flyttbara och övriga lastbankar,
som är skruvade mot ramen, kan flyttas i olika lägen längs ramen. Skotaren
kan alternativt utrustas med breddbara lastbankar (Wide Load) och hydrauliska stöttor vilket ökar flexibiliteten och lastarean från 4,8 m2 till 5,7 m2.
Kran med lång räckvidd och skyddad slangföring
Skotarkranen, RK125, arbetar snabbt med bra rörelsegeometri och hög
lyftkraft. Den har en räckvidd på 7,2 alt. 8,4 meter med enkelt utskjut eller
10  meter med dubbelteleskop. Samtliga kranalternativ har skyddad slangföring mellan kranspets och grip – vilket gäller för samtliga våra kostare.
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SKOTARE FÖR OPTIMAL LÖNSAMHET

Vanliga tillval
• Comfort Line hyttdämpning
• Wide Load
• Skotardator och GPS/Geoinfo
• Kranvåg
• Centralsmörjning
• Boggilyft
• Krantilt
• Balanserad boggi

Krantilt bibehåller kranens svängkraft vid brant terräng
Tiltplatta för krantornet är en extrautrustning som finns till Rottne F10D,
F11D, F13D och F15D. Krantilten ger stora fördelar vid skotning i brant terräng.
Den hydrauliska tiltfunktionen, 5° framåt / 28° bakåt, innebär att kranens
netto-svängkraft kan bibehållas när skotaren arbetar lutningar upp mot
30°. Genom att hålla krantornet lodrätt reduceras inte svängkraften av kranens egenvikt. Det gör dessutom att man lättare kommer åt virket i gallring
i brant terräng.
19
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F18D

STARK OCH MÄKTIG SKOTARE
FÖR SLUTAVVERKNING
+

Robust maskin som tål
tuffa tag
Steglös transmission
– automatväxlad, unik
och stark
Stark och snabb kran
Wide Load
Rymlig hytt med
Comfort Line
Kompatibel för bärande
eller dragande band på
alla hjulpar

Rottne F18D är en mäktig skotare med en lastkapacitet på 18 ton, vilket ger
effektiva transporter vid långa skotningsavstånd. Portalboggierna med stora
breda hjul ger en mycket bra bärighet och en lugn och mjuk gång. Vagnen
finns i två ramlängder och lastutrymmet har mycket låg tyngdpunkt.
Automatväxlad med rejäl dragkraft
Rottne F18D har en välbalanserad drivlina med en dieselmotor som kan
köras med lågt arbetsvarv eftersom den har max vridmoment mellan 1000
och 1500 rpm. Transmissionen är hydrostatisk med två hydraulmotorer i en
3-växlad automatisk växellåda som kan växla under full belastning. Med en
dragkraft på 26 ton kan körhastigheten hållas hög även med maxlast.
Snabb kran med lång räckvidd
Kranen, med beteckningen RK160, är anpassad för Rottne F18D och har
prestanda i toppklass. Med ett vridstarkt fundament, hög lyftkraft och en
räckvidd på upp till 10 meter kan av- och pålastning göras på ett snabbt och
effektivt sätt.

” Comfort Line förlänger kroppens livslängd”
– Jag har kört en F18 med Comfort Line sedan
2011 och är snart uppe i 20 000 timmar
med den maskinen. Sedan dess har jag
förlängt kroppens livstid med några år,
helt klart. Framför allt märker jag det
genom att jag är fräschare längre fram
på dagen. Allra helst om jag har kört i
stenig terräng och det har varit knöligt.

– Tidigare fick man träsmak i rumpan om
man satt längre perioder i maskinen och det
var påfrestande för ryggen. Men nu har vi
valt att satsa på förarmiljön och det har gett
resultat. Nu har vi väldigt få sjukdagar relaterat till ryggskador och liknande. Och det är
pengar i slutändan.
– Jonas Wahlberg, Kälarne
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KRAFTFULL, STABIL OCH PRODUKTIV STORSKOTARE

Unik och snabb kran
RK160 har rejält oljeflöde och
ventilpaketet sitter monterat på
kranen nära cylindrarna, istället
för på maskinchassit, vilket gör
att kranen blir snabb och körkänslan bibehålls.

260 kN dragkraft – stark och
unik transmissionen
Den steglösa hydrostatiska
transmissionen med en dragkraft
på hela 26 ton (260 kN) gör att
Rottne F18D tar sig fram utan
problem oavsett terräng och kan
hålla hög körhastighet även med
maxlast.
21
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F20D

KRAFTPAKET FÖR STOR LAST
OCH LÅNGA SKOTARAVSTÅND
+

20 tons lastkapacitet
Ett kraftpaket som tål
tuffa tag
Wide Load eller
Wide Load XL
Steglös transmission
– automatväxlad, unik
och stark
Stark och snabb kran
Rymlig hytt med
Comfort Line
Kompatibel för bärande
eller dragande band på
alla hjulpar

Rottne F20D är en robust skotare med mycket stor lastkapacitet, hela 20 ton,
vilket gör den perfekt för transporter vid långa skotaravstånd. Balanserad
boggi med stora breda hjul ger en mycket bra bärighet och en lugn och
mjuk gång.
Stark motor och automatväxlad växellåda
Rottne F20D har en välbalanserad drivlina med en dieselmotor som kan köras
med lågt arbetsvarv eftersom den har max vridmoment mellan 1000 och
1500 rpm. Rottne F20D är automatväxlad och den steglösa hydrostatiska
transmissionen med en dragkraft på hela 27 ton (270 kN) gör att Rottne F20D
tar sig fram utan problem i alla terrängtyper och kan hålla hög körhastighet
även med maxlast.
Snabb kran med lång räckvidd
Kranen, med beteckningen RK160 har prestanda i toppklass. RK160 har rejält
oljeflöde och ventilpaketet sitter monterat på kranen nära cylindrarna, istället för på maskinchassit, vilket gör att kranen blir snabb. Med ett vridstarkt
fundament, hög lyftkraft och en räckvidd på upp till 10 meter kan av- och
pålastning göras på ett snabbt och effektivt sätt.
Wide Load XL ger en lastkapacitet på upp till 8,4 m2
Rottne F20D har det breddbara lastutrymmet Wide Load som standard och
Wide Load XL som tillval. Med breddbart lastutrymme med lastkapacitet på
upp till 8,4 m2 minimeras körtiderna då man får med mer stockar per lass.
Rottne F20D är skogens storskotare för effektiva transporter!

Breddbart lastutrymme med Wide Load och Wide Load XL
Wide Load (finns även till Rottne F13D, F15D samt F18D) innebär ett breddbart lastutrymme med mekaniskt breddbara bankar och hydrauliskt breddbar grind.
Wide Load XL (finns enbart till Rottne F20D) har ett variabelt lastutrymme med
hydauliska stöttor och hydrauliskt breddbar grind.
Bägge utrymmena ger en bättre balans i lasten genom att vikten fördelas på
bredden istället för på höjden. Med Wide Load XL får du dessutom en smidigare,
22
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ROBUST STORSKOTARE FÖR EFFEKTIVA TRANSPORTER

270 kN dragkraft – stark och
unik transmissionen

Den steglösa hydrostatiska
transmissionen med en dragkraft
på hela 27 ton (270 kN) gör att
Rottne F20D tar sig fram utan
problem oavsett terräng och kan
hålla hög körhastighet även med
maxlast.
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FEM GODA SKÄL
FÖR ATT VÄLJA EN ROTTNE-SKOTARE

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. Vårt
skotarprogram ger dig möjlighet att välja allt från
en liten maskin specialiserad för att köra i gallring till
den robusta skotaren för stor last och långa skotaravstånd. 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
0470-75 87 00
www.rottne.com
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