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OD MALÝCH UNIVERZÁLNÍCH PO OPRAVDOVÉ SILÁKY

NOVINKA! ROTTNE  
F10D V MENŠÍ VERZI

PROSTORNÉ KABINY S NEPŘEKONATELNÝM 
KOMFORTEM PRO OPERÁTORA

UŠETŘETE ČAS I PENÍZE 
S DÍLY ROTTNE XPARTS

ROTTNE F20D – SILNÝ A S AUTO-
MATICKOU PŘEVODOVKOU

VYVÁŽECÍ TRAKTOR
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MODELOVÝ PROGRAM S HLAVNÍM ZAMĚŘENÍM NA PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ OPERÁTORA

Náš příběh začíná v padesátých letech, kdy 

Börje Karlsson, zakladatel firmy ROTTNE, po-

máhal svému otci svážet dřevo v lesích. Börje 

byl mladík sršící nápady, a tak pro vlastní práci 

sestavil jeřáb. Výsledek se setkal s úspěchem a 

ihned v tom spatřoval nové možnosti rozvoje. 

Börje se tak stal jedním z průkopníků v odvětví 

a zkonstruoval v průběhu několika let vyvážecí 

traktor a harvestor, které měli též velký obchod-

ní úspěch. 

I po téměř 60 letech zůstávají naše kořeny ve 

smålandských lesích. ROTTNE je stále soukro-

mou firmou s veškerou výrobou v rámci Švéd-

ska. Máme svůj strojový program a své prodejce 

jak ve Švédsku, tak v zahraničí. Více než polovi-

na našich výrobků se vyváží.  
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Nabízíme Vám ve Švédsku vyhotovenou řadu vyvážecích 

traktorů té nejvyšší kvality a s nejmodernější technologií. 

S naším programem vyvážecích traktorů se hodláme stát 

tahouny v oblasti rozvoje. 

Celá řada vyvážecích traktorů, od univerzální F10D až po  

výkonnou F20D, splňuje všechny potřeby trhu od první pro-

bírky až po mýtní těžby. S uvedením stroje Rottne Blondin v 

roce 1968, který je i nadále významnou značkou v průmyslu, 

jsme naše vyvážecí traktory vyváželi do mnoha koutů světa. 

Stabilita a síla jsou společnými vlastnostmi pro všechny naše 

vyvážecí traktory. 

Rozvoj produktu probíhá neustále a s těmi nejnovějšími 

technologiemi splňujeme požadavky na zvýšení produkti-

vity a výnosnosti. Jedním z příkladů je náš menší vyvážecí 

traktor Rottne F10D, který je nyní dostupný v užší verzi a tím 

je dosaženo lepší manévrovatelnosti v probírkách. 

Neméně se zaměřujeme také na pracovní prostředí operá-

tora. Prostorné kabiny s dobrým výhledem zajišťují perfektní 

pracovní prostředí. Vnitřek kabiny je tím pádem tichý, ve 

skutečnost tišší než uvnitř nového osobního  

automobilu. Díky systému odpružení  

kabiny Comfort Line jsme Vám takto  

zajistili luxus první třídy!

KOMPLETNÍ MODELOVÝ PRO-
GRAM SE NEUSTÁLE ROZVÍJÍ

MODELOVÝ PROGRAM S HLAVNÍM ZAMĚŘENÍM NA PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ OPERÁTORA
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Oblast využití

Kapacita nákladu

Počet kol

Velikost kol 
a rozměry

Šířka

Pohotovostní 
hmotnost

Výkon motoru

Transmise Tahová 
schopnost 

Hydraulická ruka 
Zdvihový moment
Hydraulická ruka 

Dosah

Ložná plocha

Standardní 
výbava

Nadstandardní 
výbava

Viz strany 12–13 Viz strany 14-15 Viz strany 16-17F10D F11D F13D

Probírky

10 tun

8

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

2 400, 2 580 nebo 2 793 mm

Od 14 500 kg

125 kW/168 hp (při 2000 ot/m) FT4

145 kNm

105 kNm

7,5 / 9,3 m

3,8 m2

Prostorná kabina s vysokou svět-
lou výškou, dobrý výhled a velký 
komfort

45° úhel natočení

Silná transmise

Flexibilní umístění klanic

Hydraulicky posouvatelná mříž

Comfort Line

Počítač a GPS/Geoinfo

Váha na hydr.ruku

Centrální mazání

Boogie lift

Náklon sloupu hydraulické ruky

Čelní radlice

Vyvažovaná boogie náprava

Zařízení k předehřívání motoru

Probírky, mýtní těžba

12 tun

8

710/40 x 24,5

2 830 mm

Od 16 700 kg

125 kW/168 hp (při 2000 ot/m) FT4

167 kN

105 kNm

7,5 / 9,3 m

4,5 m2

Prostorná kabina s vysokou svět-
lou výškou, dobrý výhled a velký 
komfort

45° úhel natočení

Silná transmise

Flexibilní umístění klanic

Hydraulicky posouvatelná mříž

Vyvážená boogie náprava

Comfort Line

Počítač a GPS/Geoinfo

Váha na hydr.ruku

Centrální mazání

Boogie lift

Náklon sloupu hydraulické ruky

Čelní radlice

Prodloužený přední rám vozíku

Zařízení k předehřívání motoru

Probírky, mýtní těžba

14 tun

8

710/45 x 26,5

2 924 mm

Od 19 900 kg

164 kW/220 hp (při 1800 ot/m) FT4

177 kN

125 kNm

7,2 / 8,4 / 10 m

4,7–5,5 m2

Prostorná kabina s vysokou svět-
lou výškou, dobrý výhled a velký 
komfort

Řiditelný vozík s úhlem řízení 54° .

Silná transmise

Flexibilní umístění klanic

Hydraulicky výškově a podélně 
stavitelná mříž

Comfort Line

Počítač a GPS/Geoinfo

Váha na hydr.ruku

Centrální mazání

Boogie lift

Náklon sloupu hydraulické ruky

Čelní radlice

Vyvažovaná boogie náprava

Wide Load

Zařízení k předehřívání motoru
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Oblast využití

Kapacita nákladu

Počet kol

Velikost kol 
a rozměry

Šířka

Pohotovostní 
hmotnost

Výkon motoru

Transmise Tahová 
schopnost 

Hydraulická ruka 
Zdvihový moment
Hydraulická ruka 
Dosah

Ložná plocha

Standardní 
výbava

Nadstandardní 
výbava

PŘEHLED MODELŮ

Viz strany 18-19 Viz strany 20-21 Viz strany 22-23F15D F18D F20D

Mýtní těžba

15 tun

8

710/45 x 26,5

2 890 mm

Od 18 700 kg

164 kW/220 hp (při 1800 ot/m) FT4

177 kN

125 kNm

7,2 / 8,4 / 10 m

4,8–5,7 m2

Prostorná kabina s vysokou svět-
lou výškou, dobrý výhled a velký 
komfort

Silná transmise

Flexibilní umístění klanic

Hydraulicky výškově a podélně 
stavitelná mříž

Comfort Line

Počítač a GPS/Geoinfo

Váha na hydr.ruku

Centrální mazání

Boogie lift

Náklon sloupu hydraulické ruky

Čelní radlice

Vyvažovaná boogie náprava

Prodloužený přední či zadní rám 
vozíku

Wide Load

Zařízení k předehřívání motoru

Mýtní těžba

18 tun

8

750/55 x 26,5 nebo 710/50 x 30,5 

3 050 nebo 3 000 mm

Od 22 400 kg

207 kW/278 hp (při 1700 ot/m) FT4

260 kN

156 kNm

8,5 / 10,0 m

4,8–5,9 m2

Prostorná kabina s vysokou svět-
lou výškou, dobrý výhled a velký 
komfort

Silná a plynulá transmise

Flexibilní umístění klanic

Hydraulicky výškově a podélně 
stavitelná mříž

Comfort Line

Počítač a GPS/Geoinfo

Váha na hydr.ruku

Centrální mazání

Čelní radlice

Vyvažovaná boogie náprava

Prodloužený přední či zadní rám 
vozíku

Wide Load

Zařízení k předehřívání motoru

Mýtní těžba

20 tun

8

750/55 x 26,5 nebo 710/50 x 30,5

3 050 nebo 3 000 mm

Od 23 000 kg

207 kW/278 hp (při 1700 ot/m) FT4

260 kN

156 kNm

8,5 / 10,0 m

4,8–8,4 m2

Prostorná kabina s vysokou světlou 
výškou, dobrý výhled a velký komfort

Wide Load

Vyvažovaná boogie náprava

Silná a plynulá transmise

Flexibilní umístění klanic

Hydraulicky výškově a podélně 
stavitelná mříž

Comfort Line

Wide Load XL

Počítač a GPS/Geoinfo

Váha na hydr.ruku

Centrální mazání

Čelní radlice

Prodloužený přední či zadní rám 
vozíku

Zařízení k předehřívání motoru
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Prostorná a pohodlná kabina

Prostorná a pohodlná kabina má moderní design a operátor sedí vskutku 

uprostřed všeho. Velká skla a nízká palubní deska poskytují velmi dobrý 

výhled jak v bezprostřední blízkosti, tak nahoru. Kabina je vybavená řadou 

úložných prostor a vyhřívanou přihrádkou pro uložení potravin. Klimatizační 

jednotka s filtrem na čerstvý i recirkulační vzduch má velkou kapacitu ventilá-

toru.

Comfort Line – originál mezi systémy odpružení kabiny

Jedinečný systém odpružení kabiny Comfort Line redukuje rány a nárazy a 

umožňuje tak znatelně jemnější práci s hydraulickou rukou a řízení v terénu. 

Comfort Line byla vyvinuta pro naše vyvážecí traktory, ale existuje i ve zpra-

cování pro harvestory. Comfort Line byla zavedena již roku 2007 a jedná se 

tedy již o ověřený systém. Již od začátku je Comfort Line rozvíjena mimo jiné s 

vylepšeným softwarem, robustnější konstrukcí a přesnějším polohováním.

Tišší než vnitřek nového automobilu

Hladina hluku je nízká - v našich kabinách je tišeji než v nových automobi-

lech. Kabiny perfektně splňují ergonomické směrnice pro lesní techniku.

Stejný model kabiny pro různé modely strojů

Všechny naše vyvážecí traktory mají stejný druh kabiny. Interiér kabiny, 

centrální elektronika, softwarové vybavení a ovládací funkce jsou tím pádem 

totožné, což je velkou výhodou pro operátory, kteří řídí více z našich modelů.

EKOLOGICKÉ MOTORY S NÍZKOU SPOTŘEBOU PALIVA A MALOU SPOTŘEBOU ADBLUEDÍKY COMFORT LINE SE BUDETE V KABINĚ CÍTIT JAKO V LUXUSNÍ TŘÍDĚ.

ERGONOMICKÝ A LUXUSNÍ 
PROSTOR PRO OPERÁTORA

Pro všechny vyvážecí 
traktory existuje stejný 
typ kabiny

Velká okna umožňují 
dobrý výhled

Nízká hladina hluku  
– tišší než vnitřek 
nového automobilu

Comfort Line

+
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EKOLOGICKÉ MOTORY S NÍZKOU SPOTŘEBOU PALIVA A MALOU SPOTŘEBOU ADBLUE

EKOLOGICKÉ 
MOTORY

Motory John Deere 

používají technologii 

s recirkulací výfuko-

vých plynů (systém 

EGR) a turbokompresor 

s proměnlivým plnícím 

tlakem vzduchu (VGT). Tím 

je dosaženo vysokého točivého 

momentu i při nízkých rychlostech, 

vyšší akceleraci při zátěži, nízké spo-

třeby paliva a nižší úrovně emisí.

Vyladili jsme a vylepšili mnoho 

detailů, jako je spotřeba paliva a 

optimalizace studených startů, 

akcelerace motoru a zvýšený točivý 

moment jak při nejvyšším zatížení, 

tak při nízkých otáčkách.

Aby byla splněna ustanovení Tier 

4 (FT4), byl PowerTech motor 

vybaven zabudovaným filtrova-

cím systémem, který se skládá z 

dieselového katalyzátoru a die-

selového filtru pevných částic 

se systémem SCR s kapalinou 

ADblue. 

Efektivnější spalování, 
účinek a točivý moment

Nízká spotřeba ADblue: 
Spotřeba pouze 2–3 % 
objemu paliva

Připraveno pro další 
ekologické požadavky

+

Kabina traktoru poskytuje ergonomický prostor pro operátora se shromážděným 
vybavením a velkými okny poskytujícími velmi dobrý výhled.

Mikael Lönnqvist, Tjurkhult Skogstjänst AB řídí stroje pro 

lesní těžbu od firmy Rottne vybavené Com-

fort Line od roku 2008.

– Po dlouhé době strávené ve stroji

na lesní těžbu vím dobře, jak je dů-

ležité na stroj hledět jako na pra-

coviště. Comfort Line od firmy

Rottne je bezpochyby nejlepší

extravýbavou, kterou si můžete

pořídit. Je to ohromný rozdíl.

Řízení je o dost pohodlnější a sa-

mozřejmě to má na mě, jakožto na

řidiče, vliv. Pokud mám příjemnější

pracovní prostředí, kde to méně skáče

nebo se to všelijak houpe, cítím se lépe a

mám lepší výsledky, říká Mikael.

”   Komfort v kabinách strojů od firmy 
Rottne je fenomenální!    
Nikdo jiný je nepředčí, konkurence před 
nimi smeká! ” 
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DOBRÁ PŘÍSTUPNOST  
USNADŇUJE PRÁCI A UMOŽŇUJE 
POHODLNOU OBSLUHU

DOBRÁ ÚDRŽBA - ČÁST Z CELKOVÉ EKONOMIE VYVÁŽECÍHO TRAKTORU

Snadný přístup je hlavním příznakem vyvážecích traktorů 
od firmy Rottne

Elektrická centrála se otevírá pro údržbu a kontrolu prostřed-
nictvím zamykatelných dvířek na vnější straně kabiny. Pojistky 
může operátor kontrolovat ze svého místa.

Pro všechny stroje od firmy Rottne je dostupnost servisu důležitým fakto-

rem během vývoje. Doba odstávky se může pro vlastníka stroje prodražit 

a s rychlou přístupností pro údržbu a opravy se čas pro tyto úkony sníží na 

minimum.

Prostor motoru je rychle přístupný, když je kapota otevřena dopředu a spodní 

deska se jen lehce sklopí. Sklápěcí kabina odkrývá celé hnací ústrojí pro kon-

trolu a údržbu. Kabina má tak vysoký úhel sklápění, takže těžké komponenty 

jde z tažného rámu zvednout pomocí jednoduchého zvedacího zařízení.
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Díky našim prodlouženým intervalům údržby ušetříte peníze, neboť údržba 

je tak levnější a prostoje při servisu jsou kratší - namísto toho mohou stroje 

pracovat a tím pádem zvyšovat míru technického využití (TV). 

Delší intervaly údržby zahrnují servis v periodách 750 hodin namísto 500 

hodin - to platí pro všechny modely s motorem FT4. Prodloužené intervaly 

údržby předpokládají servis v našich autorizovaných servisních dílnách, aby i 

nadále platily smlouvy a záruky.

Srovnání Rottne F15D pro 15000 provozních hodin

Kromě čisté úspory nákladů můžete také započítat přibližně 86 hodin, během 

nichž může být stroj v provozu namísto toho, aby byl odstaven kvůli údržbě. Z 

toho důvodu máte proškoleného a autorizovaného mechanika, který se o váš 

stroj stará a dbá o to, aby byly k dispozici ty nejnovější vylepšení z výroby.

* Do 1 500 hodin provozu  probíhá údržba v intervalech 100, 500, 1000 a 1500 h. 

Poté každých 750 hodin provozu, tj. 2250, 3000 hodin atd. 

DOBRÁ PŘÍSTUPNOST  
USNADŇUJE PRÁCI A UMOŽŇUJE 
POHODLNOU OBSLUHU

DELŠÍ INTERVALY ÚDRŽBY SNIŽUJÍ ODSTÁVKY.

DELŠÍ INTERVAL ÚDRŽBY ŠETŘÍ 
PENÍZE A ZVYŠUJE TV
Nižší náklady na údržbu

Delší čas práce

Vylepšený stroj

Preventivní údržba

Navýšená úroveň tech-
nického využití (TV)

+

Interval údržby Náklad

 500 hodin cca. € 40 000

 750 hodin cca. € 26 500

Cca € 135 000 je ušetřeno a servisní 

poplatek je jen cca. € 1,8/h!
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ROTTNE XPARTS VÁM POMOHOU ZKRÁTIT DOBU ODSTÁVKY ČI SE JÍ DOKONCE VYVAROVAT

UŠETŘETE ČAS A PENÍZE A ŽIVOT-
NÍ PROSTŘEDÍ S ROTTNE XPARTS

Občas se stane neštěstí. Věci se rozbijí. Může se to stát v nejhorší možné situaci. 

Ale díky našemu systému výměny náhradních dílů - Rottne Xparts - můžete 

být rychle zase v provozu. Výměnný systém je také dobrý způsob, jak minimali-

zovat prostoje pomocí preventivní výměny dílů, dřív než se porouchají.

S díly Rottne Xparts nemusíte čekat na opravu, ale místo toho můžete ob-

jednat náhradní díl u Vašeho prodejce, namontovat jej namísto poškozeného 

dílu a rychle opět uvést stroj do provozu. Defektní součástku poté odešlete 

nám k opravě.

Stručně shrnuto vše funguje takto:

1. Od nás si objednáte náhradní díl. V případě potřeby bude odeslán expresně.

2. Odešlete nám zpátky vyměněný/poškozený díl součástku do 30 dnů.

3. Poškozený díl u nás opravíme. Vystavíme částku za opravu poškozeného   

     dílu.

Ušetříte peníze

V případě výměny dílu na strojích Rottne se vyměňuje se stejným náhradním 

dílem. Vadný náhradní díl nám pošlete zpět a zaplatíte za něj pouze jednorázově 

reálnou částku za opravu/renovaci. Částka neobnáší nikdy více než 90 % pořizo-

vací ceny, obvykle se pohybuje okolo výše 60 % pořizovací ceny.

Získáte delší záruku než na odpovídající nové náhradní díly

Protože Vám u nás sami opravíme vadnou část, můžeme Vám dát dvojitou 

záruku ve srovnání s novým náhradním dílem, tj. 1 rok nebo 2000 hodin (co 

se nastane jako první), oproti novému náhradnímu dílu, která má 6 měsíců 

nebo 1000 hodin.

Pomáháte snížit dopad na životní prostředí

Než abyste likvidovali vadný díl, raději jej renovujeme, aby byl jako nový. Díky 

tomu se sníží dopad na životní prostředí a vy tak můžete preventivně vyměnit i 

díly, o nichž si myslíte, že jsou horší, aby se zvýšila technická míra využití.

Pouze krátké nebo zcela 
žádné prostoje

Malé náklady na opravu, 
v zásadě okolo 60% 
pořizovací ceny

Delší záruka než na nové 
díly

Velmi rychlé dodání

+

Rottne Xparts zahrnují

• Hydraulická ruka: Čepadla a 
rotátory

• Řídící a měřící systém: Počíta-
če a joysticky

• Hydraulika: Čerpadla
• Hlavice: Motory pil a válců
• Transmise: Čerpadla, motory, 

motory kol, diferenciály, boogie 
nápravy, redukce nábojů, rozva-
děče a rozvodovky.

• Ostatní: Zařízení k předehřívání 
motoru
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NOVINKA! POČÍTAČ VE VYVÁŽECÍM TRAKTORU S AUTOMATICKÝM HLÁŠENÍMROTTNE XPARTS VÁM POMOHOU ZKRÁTIT DOBU ODSTÁVKY ČI SE JÍ DOKONCE VYVAROVAT

NOVÝ POČÍTAČ VYVÁŽECÍHO TRAK-
TORU SE SNADNÝM OVLÁDÁNÍM

Komunikace mezi harvestorem, vyvážecím traktorem a zadavateli zakázek je 

stále důležitější pro to, aby práce v lese mohla být rozumná a produktivní. Po-

čítač v našem vyvážecím traktoru je samozřejmě kompatibilní se standardem 

Standford 2010 a rovněž zpracovává automatické hlášení do souboru PDF. 

Počítač v našem vyvážecím traktoru má nový software Forester F30 a Geo-

Info s dodatečně volitelným GPS zařízením. Toto zjednodušuje plánování, 

podávání zpráv a umožňuje zevrubné sledování. Počítač k vyvážecímu trak-

toru je výkonný počítač s velkým dotykovým displejem. Je možné si dokonce 

zvolit i tiskárnu.

Forester F30 – usnadňuje sledování 

Produkční soubory z harvestoru jsou odesílány do počítače vyvážecího 

traktoru. Pomocí toho pak hlášení z vyvážecího traktoru ukazují, kolik dřeva 

je položeno na cestě - a kde se nachází - pro další nákladní přepravu. Počítač 

také provádí sledování provozu stroje, které ukazuje majiteli stroje, jak efektiv-

ně operátor i stroj pracují. 

Geoinfo – pro efektivní přepravu dřeva

Geoinfo je volbou pro plánování a efektivizaci přepravy dřeva. S tímto soft-

warem se informace, jako jsou výrobní soubory a mapy s příjezdovými cestami, 

automaticky přenášejí z harvestoru do vyvážecího traktoru, aby bylo usnadně-

no plánování jízdy a zajistilo se, že všechno vytěžené dřevo bude odvezeno. 

Zcela automatické podá-
vání hlášení

Silný procesor i harddisk

Stanford 2010-standard

Zvyšuje efektivitu práce

Velký dotykový displej

+
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Malý a univerzální  
– široký jen 2 400 mm

Úhel natočení 45°

Silná transmise ve své 
třídě

Prostorná kabina 
s Comfort Line

Nízký tlak vůči zemi

Kompatibilní pro nosné 
pásy na všechny páry 
kol

+

IDEÁLNÍ PRO PRÁCI V  
PROBÍRKÁCH

ROTTNE F10D disponuje všemi vlastnostmi nutnými pro kvalitní probírkový 

vyvážecí traktor. Stabilita, rychlost a dobrá trakce společně s měrným tlakem 

na půdu a dobrou nosností jsou ty nejlepší vlastnosti tohoto stroje. Nyní je 

Rottne F10D dostupný v nové verzi pouze o šířce 2400 mm. Díky tomu se 

může pohybovat v probírkách lesích ještě rychleji.

Silný motor splňující požadavky čištění výfukových plynů 

Rottne F10D má dieselový motor s vysokou efektivitou a nejnovější technolo-

gií, která celkově splňuje požadavky na čištění výfukových plynů dle Final Tier 

4 (FT4). Čtěte více o našich motorech na straně 7.

Velká okna kabiny a nízké spodní linie umožňují výborný výhled na celé 

pracoviště a řídící systém Rottne D5 umožňuje osobní nastavení pro perfektní 

výsledek práce. Kabina kombinující funkčnost a komfort tak vytváří optimální 

pracovní prostředí. Rottne F10D může být dokonce také (volitelně) vybavena 

systémem zavěšení kabiny Comfort Line, který operátorovi umožňuje hladké 

projíždění terénem bez otřesů.

Mnoho doplňků pro přizpůsobení vyvážecího traktoru

Hydraulicky ovládané naklápění boogie náprav, vyvažování boogie náprav, 

naklápění hydraulické ruky, dvojitý teleskop a radlice jsou některým z vo-

litelných zařízení, která mohou být vybrána pro přizpůsobení vyvážecího 

traktoru různým typům terénu a pracovním podmínkám.

 Pomocí počítače a GPS / GeoInfo (viz stranu 11) získáte podrobné informace 

o denní produkci se souřadnicemi polohy naskládaného dřeva u silnice a také 

pečlivé sledování doby nakládky, vykládky, odvozu, údržby a oprav a dalších.
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MALÝ A RYCHLÝ STROJ S DOBROU ÚSPOROU 

Malý a rychlý vyvážecí traktor 
přizpůsobený pro probírky

Rottne F10D je malý a rychlý 
stroj s dobrou trakcí, nízkým  
tlakem na půdu a dobrou 
nosností, což z něj dělá ideální 
model pro probírky.

Menší Rottne F10D

Rottne F10D je již od začátku 
malým a rychlým strojem. Nová 
verze s šířkou pouze 2400 mm 
se v probírce pohybuje ještě 
rychleji a dokonale se doplňuje 
s harvestorem Rottne H8B  
určeným k probírkám.

Novinka! 
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ZCELA NOVÝ KOMPAKTNÍ VYVÁ-
ŽECÍ TRAKTOR STŘEDNÍ TŘÍDY

Rottne F11D je 8-kolový vyvážecí traktor s nosností 12 tun - houževnatý a 

silný stroj tažnou silnou zajišťuje hladké a snadné řízení v obtížném terénu. 

Nízké těžiště zajišťuje vyvážecímu traktoru velkou stabilitu. Rámy jsou na-

vrženy podle stejného designu jako větší vyvážecí traktory Rottne a kloub, 

který má úhel natočení 45 ° a je umístěn pouze 40 cm před středem stroje. To 

znamená, že vozík má dobré sledování stopy. Díky tomu, že stroj Rottne F11D 

je malý vyvážecí traktor s velkými koly, má nízký tlak na půdu při dostatečné 

nosnosti.

Hydraulická ruka s různými variantami dosahu

Kabina je stejná na všech vyvážecích traktorech Rottne a nabízí velký komfort 

a moderní design. Samozřejmě může být vybavena systémem odpružení 

kabiny Comfort Line, který umožňuje operátorovi hladké řízení bez otřesů. 

Hydraulická ruka je model Rottne RK85 s dosahem 7,5 až 9,3 metru.

Široká nabídka příslušenství

Naklápění hydraulické ruky, dvojitý teleskop a radlice jsou některým z  

volitelných zařízení, která mohou být vybrána pro přizpůsobení vyvážecího 

traktoru různým typům terénu a pracovním podmínkám.

Malý a univerzální s  
velkými koly

Nosnost 12 tun

Úhel natočení 45°

Silná transmise ve své 
třídě

Prostorná kabina 
s Comfort Line

Kompatibilní pro řetězy 
a kolopásy na všechny 
páry kol

+

Zvedání boogie nápravy za účelem zvýšení flexibility (dostupný pro 
modely Rottne F10D, F11D, F13D a F15D)

Naše vyvážecí traktory jsme vybavovali zvedáním boogie nápravy přes 
30 let. Momentálně jsou modely Rottne F10D, F11D, F13D a F15D vybaveny 
naším silným zvedákem boogie nápravy.  
Zvedání boogie nápravy je individuální, což zahrnuje i to, že levá i pravá 
strana se dá ovládat zvlášť. 

Zvedání boogie nápravy činí vyvážecí traktor flexibilnějším - například v 
úžinách, na mokrém nebo strmém terénu a při přejezdu je možnost  
zabránit poškození cest zvednutím kol s nasazenými řetězy.
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VYPLŇUJE PROSTOR MEZI VYVÁŽECÍMI TRAKTORY F10D A F13D

Malý vyvážecí traktor s vel-
kými koly a velkou kapacitou 
nákladu

Rottne F11D je malý vyvážecí 
traktor s velkými koly, který 
vyvíjí nízký tlak na půdu a má 
dobrou nosnost a zároveň má 
robustní rámy a vysokou naklá-
dací kapacitu.
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VYVÁŽECÍ TRAKTORY S 
ŘIDITELNÝM VOZÍKEM POSKYTUJÍ 
JEDINEČNÉ VLASTNOSTI

RYCHLÝ VŠESTRANNÝ STROJ PRO

ROTTNE F13D je víceúčelový vyvážecí traktor s vysokým výkonem jak pro  

probírky, tak mýtní těžbu. Vyvážecí traktor je vybaven 8 koly a má kapacitu 

nákladu 14 tun. Hydraulicky posouvatelná a pohyblivá mříž a přední klanice 

dělá z modelu Rottne F13D velmi flexibilní stroj pro práci s různými délkami 

stromů. Také může být vyvážecí traktor vybaven rozšiřitelnými bočnicemi 

(Wide Load) a hydraulickými nástavbami klanic, které mohou zvýšit prostor 

nákladu z 4,7 m2 na 5,5 m2.

Řiditelný vozík disponuje jedinečnými vlastnostmi

Rottne F13D disponuje řiditelným vozíkem poskytujícím jedinečné možnos-

ti při řízení v terénu. Je velmi přizpůsobivý co do extrémně širokého úhlu 

natočení a malého poloměru otáčení. Silný podvozek vyvážecího traktoru 

je schopen zvládnout vysoké zatížení při mýtní těžbě, ale je také ideální pro 

husté probírky, a to díky jedinečné řiditelnosti vozíku. 

Řízení vozíku snižuje rizika škod způsobených při řízení

Řízení vozíku je obvykle spojeno s kloubovým řízením vyvážecího traktoru, 

ale může být také řízen zvlášť pomocí joysticku. Díky tomu se Rottne F13D 

stává snáze ovladatelným, například když couvá podél cesty. Je-li synchro-

nizováno kloubové řízení s řízením vozíku, je dosaženo přesného sledování 

stopy vyvážecího traktoru a vozíku, aby se tím snížilo riziko poškození okolí 

cesty.

Vyvážecí traktor jak 
pro probírky, tak mýtní 
těžbu

Řiditelný vozík umož-
ňuje úhel natočení 54° 
a přesné sledování stopy

Silný podvozek

Velká kola

Wıde Load

Prostorná kabina 
s Comfort Line

Kompatibilní pro  
kolopásy nebo řetězy na 
všechny páry kol

+

Rottne F13D Compact

• Uveze 12 tun
• 600x26,5" kola
• Šířka pouze 2700 mm

Rottne F13D Compact je odlehčená verze Rottne F13D, která má nižší 

celkovou váhu, ale současně má stejně silný podvozek jako Rottne 

F13D. Rottne F13D Compact nemá řiditelný vozík, uveze 12 tun - a s 

26,5 palcovými koly, užšími klanicemi a mříží zůstává v základním pro-

vedení široký 2 700 mm. Rottne F13D Compact je vyvážecí traktor pro 

každého, kdo chce trochu užší a lehčí stroj, který zvládá jak probírky, 

tak probírky a mýtní těžbu.
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RYCHLÝ VŠESTRANNÝ STROJ PRO

Silný podvozek a řiditelný vozík 
vytvářejí flexibilní stroj

Rottne F13D má silný podvozek, 
který zvládá mýtní těžbu a záro-
veň má řiditelný vozík s extrém-
ním úhlem natočení 54 °, velmi 
malý poloměr otáčení a s přes-
ným sledováním stopy je ideální 
pro probírky.

Možnost zvýšení kapacity  
nákladu díky funkci Wide Load 

Rottne F13D může být vybaven 
funkcí Wide Load a hydraulickými 
klanicemi, které mohou zvýšit pro-
stor nákladu z 4,7 m2 do 5,5 m2.
Wide Load je dostupný rovněž pro 

model Rottne F15D, F18D a F20D (stan-

dard). Čtěte více na straně 23.
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TECHNIKA, KOMFORT A  
FUNKČNOST NEJVYŠŠÍ TŘÍDY

VYVÁŽECÍ TRAKTOR PRO OPTIMÁLNÍ ZISKOVOST

ROTTNE F15D je výkonný vyvážecí traktor s nakládací kapacitou 15 tun. Hodí 

se jednak pro hrubší probírky, tak mýtní těžbu, což vytváří podmínky pro 

celkovou ekonomičnost. 

Robustní konstrukce se silným středovým kloubem

Rottne F15D má robustní rámovou konstrukci se silným středovým kloubem a 

zaintegrovaným zámkem kloubu. Pohonná jednotka má silný dieselový mo-

tor a běžnou hydrostatickou transmisi s vysokou tažnou silou, která zajišťuje, 

že vyvážecí traktor projede skalnatým i strmým terénem. 

Zvedání boogie nápravy pro zvýšení flexibility

Portálové boogie nápravy a rám vozíku, který je mírně kuželovitý od boogie 

směrem dopředu, poskytuje dobrou světlou výšku. Zvedání podvozku činí 

vyvážecí traktor flexibilnějším - například v úžinách, na mokrém nebo str-

mém terénu. Při přejezdu je možnost zabránit poškození cest zvednutím kol s 

nasazenými řetězy. 

Wide Load poskytuje zvýšenou flexibilitu

Přední mříž a první klanice je hydraulicky pohyblivá a další klanice, které jsou 

připevněny k rámu, mohou být přemísťovány do různých poloh podél rámu. 

Také může být vyvážecí traktor vybaven rozšiřitelnými klanicemi (Wide Load) 

a hydraulickými klanicemi, které zvýší flexibilitu prostoru nákladu z 4,8 m2 na 

5,7 m2.

Hydraulická ruka s dlouhým dosahem a krytým vedením hadic

Hydraulická ruka RK125 má dobrou geometrii pohybu a vysokou zdvihací sílu. 

Má dosah 7,2 až 8,4 metrů s jednoduchým teleskopem nebo 10 metrů s dvo-

jitým teleskopem. Různé alternativy hydraulické ruky mají kryté vedení hadic 

mezi koncem ruky a drapákem - což platí pro všechny naše vyvážecí traktory.

Robustní konstrukce

Silná hydraulická ruka 
s dlouhým dosahem

Vysoká tažná síla

Prostorná kabina 
s Comfort Line

Wide Load

Zvedání boogie nápravy

Kompatibilní pro řetězy 
nebo kolopásy na 
všechny páry kol

+
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VYVÁŽECÍ TRAKTOR PRO OPTIMÁLNÍ ZISKOVOST

Náklon sloupu hydraulické ruky udržuje jeho točivou sílu  
i na strmém terénu

Naklápěcí deska pro otoče hydraulické ruky je dodatečná výbava, 
kterou disponují modely F10D, F11D, F13D och F15D. Náklon sloupu 
hydraulické ruky má velké výhody při přepravě dřeva ve strmém terénu. 
Funkce hydraulického naklápění - 5° vpřed / 28° vzad - znamená, že síla 
otoče hydraulické ruky může být udržena, ikdyž vyvážecí traktor pra-
cuje na svahu až do 30°. Držení  otoče hydraulické ruky ve svislé poloze 
nesnižuje točivou sílu vlastního jeřábu. Díky tomu je také snazší se 
dostat ke dřevu z průřezů ve strmém terénu.

Nadstandardní výbava

• Comfort Line odpružení kabiny
• Wide Load
• Počítač a GPS/Geoinfo
• Váha pro hydraulickou ruku
• Centrální mazání
• Zvedání boogie nápravy
• Náklon sloupu  hydraulické ruky
• Vyvažovaná boogie náprava
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SILNÝ A MOCNÝ TRAKTOR PRO 
MÝTNÍ TĚŽBU

SILNÝ, STABILNÍ A PRODUKTIVNÍ VYVÁŽECÍ TRAKTOR

Rottne F18D je výkonný stroj s nakládací kapacitou 18 tun, který zajišťuje 

efektivní přepravu dřeva na dlouhé vzdálenosti. Portálové bogie nápravy se 

širokými koly nabízejí velmi dobrou nosnost a klidnou a plynulou jízdu. Vozík je 

dostupný ve dvou délkách rámů a prostor na náklad má velmi nízké těžiště. 

Automatická převodovka s velkou tažnou silou

Rottne F18D má vyváženou pohonnou jednotku s dieselovým motorem, 

který může fungovat i při nízkých otáčkách a má maximální točivý moment 

mezi 1000 a 1500 ot / min. Transmise je hydrostatická a se dvěma hydraulic-

kými motory na 3-stupňové automatické převodovce, která se může přepí-

nat při plném zatížení. S tažnou silou 26 tun může být vysoká rychlost jízdy 

udržována i při maximálním zatížení. 

Rychlý hydraulický jeřáb s dlouhým dosahem

Hydraulický jeřáb označený jako RK160 je přizpůsobený pro stroj Rottne F18D 

a má vynikající výkon. Díky silné otoči, vysoké zdvihací síle a dosahu až 10 

metrů může nakládání a vykládání probíhat rychle a efektivně.

Robustní stroj, který 
snese i těžké zacházení

Plynulá transmise 
– automatická převo-
dovka, jedinečná a silná

Silný a rychlý jeřáb

Wide Load

Prostorná kabina 
s Comfort Line

Kompatibilní pro řetězy 
nebo kolopásy na  
všechny páry kol

+

„Řídím F18ku s Comfort Line již od roku 

2011 a s tímto strojem jsem strávil asi tak 

20 000 hodin. Díky tomu si myslím, že 

jsem si prodloužil život o několik let. 

Především si všímám, že mám na konci 

pracovního dne více sil.  Většinou, když 

jsem jezdil ve skalnatém terénu a bylo to 

hrbolaté. 

Dříve by Vám z toho dlouhého sezení ve stroji 

upadl zadek a taky to nebylo příjemné na 

záda. Nicméně teď jsme si všichni již navykli 

na nové pracovní prostředí operátorů a již se 

to projevilo. Nyní máme velmi nízký počet 

nemocenských zapřičiněných bolestmi zad a 

podobně. A to se nakonec vyplatí.“

– Jonas Wahlberg, Kälarne

” Comfort Line prodlužuje délku života”
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SILNÝ, STABILNÍ A PRODUKTIVNÍ VYVÁŽECÍ TRAKTOR

Jedinečný a rychlý jeřáb

RK160 má vysoký průtok oleje 
a rozvaděč je namontován na 
jeřábu v blízkosti válců - namís-
to na podvozku stroje, což činí 
jeřáb rychlejším.

260 kN tažné síly – silná a 
jedinečná transmise

Stálá hydrostatická transmise s 
maximální tažnou silou 26 tun 
(260 kN) umožňuje stroji Rottne 
F18D bez problémů pojíždět 
jakýmkoli terénem a udržovat 
vysoké jízdní rychlosti i při ma-
ximálním zatížení.
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SILNÝ STROJ PRO VELKÝ 
NÁKLAD A DLOUHÉ 
VZDÁLENOSTI

ROBUSTNÍ VELKÝ VYVÁŽECÍ TRAKTOR PRO EFEKTIVNÍ PŘEPRAVU

Rottne F20D je robustní vyvážecí traktor s hodně velkou kapacitou nákladu, 

celých 20 tun, díky čemuž je vhodný pro přepravu na velké odvozní vzdá-

lenosti. Vyvažovaná boogie náprava se širokými koly nabízejí velmi dobrou 

nosnost a klidnou a plynulou jízdu.

Silný motor a automatická převodovka

Rottne F20D má vyváženou pohonnou jednotku s dieselovým motorem, 

který může fungovat i při nízkých otáčkách a má maximální točivý moment 

mezi 1000 a 1500 ot / min. Rottne F20D má automatickou převodovku a  

plynulou hydrostatickou transmisi s celkovou tažnou silou 26 tun (260 kN) 

umožňující stroji Rottne F20D bez problémů pojíždět všemi terény a udržovat 

vysoké jízdní rychlosti i při maximálním zatížení.

Rychlý hydraulický jeřáb s dlouhým dosahem

Hydraulický jeřáb s označením RK160 má špičkový výkon. RK160 má hodně 

velký průtok oleje a rozvaděč je namontován na jeřábu v blízkosti válců - 

namísto na podvozku stroje, což činí jeřáb rychlejším. Díky silné otoči, vysoké 

zdvihové síle a dosahu až 10 metrů může nakládání a vykládání probíhat 

rychle a efektivně. 

Wide Load XL umožňuje celkovou kapacitu nákladu až 8,4 m2

Rottne F20D má rozšiřitelný nákladní prostor Wide Load jako standard a také 

Wide Load XL jako volitelné příslušenství. Rozšiřitelný nákladní prostor s 

nákladní kapacitou až 8,4 m2 přispívá ke snížení doby přepravy díky možnosti 

naložení více kmenů na jeden náklad. Rottne F20D je velký vyvážecí traktor 

do lesů pro efektivní přepravu!

Nosnost 20 tun

Zdroj síly, který snese 
i těžké zacházení

Wide Load nebo 
Wide Load XL

Plynulá transmise 
– automatická převo-
dovka, jedinečná a silná

Silný a rychlý jeřáb

Prostorná kabina 
s Comfort Line

Kompatibilní řetězy 
nebo kolopásy na  
všechny páry kol

+
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ROBUSTNÍ VELKÝ VYVÁŽECÍ TRAKTOR PRO EFEKTIVNÍ PŘEPRAVU

260 kN tažné síly – silná a  
jedinečná transmise

Plynulá hydrostatická transmise 
s celkovou tažnou silou 26 tun 
(260 kN) umožňuje stroji Rottne 
F20D bez problémů pojíždět 
jakýmkoli terénem a udržovat 
vysoké jízdní rychlosti i při ma-
ximálním zatížení.

Velký nákladní prostor s  
Wide Load a Wide Load XL

Wide Load (dostupný také pro 
modely Rottne F13D, F15D a F18D) 
poskytuje rozšiřitelný nákladní 
prostor s mechanicky rozšiřitel-
nými klanicemi a hydraulicky 
rozšiřitelnou mříží. 

Wide Load XL (dostupný také 
pro model Rottne F20D) má varia-
bilní nákladní prostor s hydrau-
lickými klanicemi a hydraulicky 
rozšiřitelnou mříží.

Oba prostory poskytují lépe 
vyrovnané zatížení tím, že se 
váha rozdělí na šířku místo 
na výšku. Díky Wide Load XL 
získáte rovnoměrnější, rychlejší 
a snadnější manipulaci jak při 
nakládce, tak i vykládce.
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PĚT DOBRÝCH DŮVODŮ 
PRO VÝBĚR VYVÁŽECÍHO TRAKTORU OD FIRMY ROTTNE

Ergonomie
Váš lesní stroj je zároveň Vaším pracovním pro-
středím. Našimi hlavními prioritami jsou operáto-
rův komfort a bezpečnost. Jako příklady uveďme 
prostornou kabinu s velkými okny poskytující velmi 
dobrý výhled a přehled o všem, polohování kabiny 
Comfort Line či efektivní klimatizace ACC.

Ekonomika
Vaše ekonomika a možnosti optimalizace ziskovosti 
stroje jsou vždy zahrnuty do našich myšlenek pro 
vývoj - několik příkladů: snížení prostojů díky dobré 
dostupnosti  při údržbě a prodlouženým intervalům 
údržby; nízká spotřeba paliva s palivově úspornými 
motory a vylepšené hydraulice; rychlé a vysoce pro-
duktivní kácecí hlavice; stejně jako konstrukce rámu 
a transmise, které mají velmi dobrou přístupnost. 

Produktivita
Vysoká produktivita se správným strojem na správ-
ném místě. Náš harvestorový program Vám umož-
ňuje si vybrat od malého probírkového stroje až po 
stroj v mýtních těžbách se stromy velkých dimenzí. 
Všechny naše stroje staví na našich ryzích dovednos-
tech v oblasti lesní těžby v kombinaci s dlouhodo-
bým kontaktem s Vámi a vašimi kolegy.

Ochrana životního prostředí
Les a příroda jsou důležitými zdroji, za něž nese-
me všichni společnou zodpovědnost. Naše stroje 
používají vysoce efektivní spalovací motory, oleje 
šetrné k životnímu prostředí, vakuová čerpadla 
pro minimalizaci úniku kapalin při výměně hadic, 
osmikolové harvestory s nízkým měrným tlakem 
na půdu a výběrem materiálů s ohledem na život-
ní prostředí.

Poprodejní servis
Dobrý stroj je stejně tak dobrý jako poprodejní 
servis, který nabízíme. Naše široce rozvětvená 
servisní síť prodejců a poskytovatelů služeb Vám 
poskytuje dobré zabezpečení. Dobře vyškolení 
technici, rychlá dodání náhradních dílů a náhrad-
ní díly Rottne Xparts a Vašemu stroji poskytují 
takové zabezpečení, jaké jste si  vždy přáli. 
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