
OD PROBÍREK PO MÝTNÍ TĚŽBU

ROTTNE H8D – MALÝ A RYCHLÝ

ROTTNE H21D S VYLEPŠENÍMI 
AŽ V 80 BODECH

ROTTNE H11D – NEJFLEXIBILNĚJŠÍ 
HARVESTOR NA TRHU

UŠETŘETE ČAS I PENÍZE 
S ROTTNE XPARTS

HARVESTOR
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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. 

Čtěte více o naší historii na posledních stranách 

prospektu.
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Nabízíme Vám ve Švédsku vyvinutý harvestorový program 

té nejvyšší kvality a s nejmodernější technologií. S naší H-sé-

rií se hodláme stát tahouny v oblasti rozvoje. 

Rozvoj produktu probíhá neustále a s těmi nejnovějšími 

technologiemi splňujeme požadavky na zvýšení produkti-

vity a výnosnosti. Příkladem je model Rottne H21D, jež jsme 

vylepšili v téměř 80 bodech, abychom z něj vytvořili ještě 

výkonnější harvestor. 

Neméně se zaměřujeme také na pracovní prostředí operá-

tora. Prostorné kabiny s velmi dobrým výhledem zajišťují 

perfektní pracovní prostředí.  

Vnitřek kabiny je rovněž tichý, ve skutečnost tišší než uvnitř 

osobního automobilu. Díky systému odpružení kabiny  

Comfort Line jsme Vám takto zajistili luxus první třídy!

KOMPLETNÍ MODELOVÝ 
PROGRAM SE NEUSTÁLE ROZVÍJÍ

Rottne H21D, je vylepšen v té-
měř 80 bodech, aby mohl být 
ještě výkonnějším harvesto-
rem. Mimo jiné byl vylepšen 

i hydraulický jeřáb a jeho 
systém. Naše vlastní hlavice 
EGS706 byla rovněž vylep-
šena a pracuje tedy nyní 
ještě lépe než dříve.

MODELOVÝ PROGRAM S HLAVNÍM ZAMĚŘENÍM NA PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ OPERÁTORA
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Čtěte více o H11D na stránkách 16-17Čtěte více o H8D na stránkách 14–15H8D H11D

Probírky

5–20 cm

4

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

2050 nebo 2200 mm

Od 10 180 kg 

125 kW / 170 hp (s 2000 ot/m) FT4

Cca 120 kN

80 kNm /17,3 kNm

7 m

EGS406

Bezproblémová transmise s ochranou proti 
prokluzu 
Nivelační podvozek
Možnost úchopu více stromů

Zařízení na postřik pařezů
Barevné značení
Centrální mazání
Diagnostika oleje/sčítání částic
Zařízení k předehřívání motoru

Oblast  
využití

Optimální  
průměr kmene

Počet kol

Velikost kol 
a rozměry

Šířka

Pohotovostní 
hmotnost

Výkon motoru

Transmise Tahová 
schopnost 

Hydraulický jeřáb 
Zdvihový moment/ 

Točivý moment
Hydraulický jeřáb 

Dosah

Hlavice

Standardní 
výbava

Nadstandardní 
výbava

Probírky, mýtní těžba

20-40 cm

6 nebo 8

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

2830 mm

6 kol, od: 17 400 kg. 8 kol, od: 18 900 kg 

164 kW / 220 hp (s 1800 ot/m) FT4

167 kN

193 kNm / 50,8 kNm

10,3 nebo 11,3 m

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

Kolopásy
Možnost úchopu více stromů
Kabiny Comfort Line

Zařízení na postřik pařezů
Barevné značení
Centrální mazání
Diagnostika oleje/sčítání částic
Zařízení k předehřevu motoru
Boogie lift
Kompresor

4
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H21D

PŘEHLED MODELŮ

Mýtní těžba

30-65 cm

6 nebo 8

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

3000 mm

6 kol, od: 24 200 kg, 8 kol, od: 26 700 kg 

227 kW / 305 hp (s 1700 ot/m) FT4

230 kN

325 kNm / 62,4 kNm

11 m

 
EGS596, EGS706, SP661LF, SP761 LF, LogMax 
6000D LogMax 7000D

Kolopásy
Možnost úchopu více stromů
Kabiny Comfort Line

Zařízení na postřik pařezů
Barevné značení
Centrální mazání
Diagnostika oleje/sčítání částic
Zařízení k předehřívání motoru
Kompresor

Oblast  
využití

Optimální  
průměr kmene

Počet kol

Velikost kol 
a rozměry

Šířka

Pohotovostní 
hmotnost

Výkon motoru

Transmise Tahová 
schopnost 

Hydraulický jeřáb 
Zdvihový moment/ 
Točivý moment
Hydraulický jeřáb 
Dosah

Hlavice

Standardní 
výbava

Nadstandardní 
výbava

Čtěte více o H21D na stránkách 18-21
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Prostorná a pohodlná kabina
Prostorná a pohodlná kabina s velkými okny poskytuje operátorovi výhled 

v celém pracovním prostoru. Kabinu je možné otáčet v úhlu +/- 90 stupňů, 

taktéž vyrovnávat v rozsahu 15 stupňů. Kabina automaticky sleduje pohyb 

hydraulického jeřábu ze strany na stranu, ale může být ovládána i ručně 

pomocí joysticku.  

Comfort Line – originál mezi systémy odpružení kabiny
Jedinečný systém odpružení kabiny Comfort Line redukuje vibrace a otřesy 

a umožňuje tak znatelně jemnější práci s hydraulickým jeřábem a řízení v 

terénu. Comfort Line byla především vyvinuta pro naše vyvážecí traktory, ale 

existuje zpracování pro harvestory. Comfort Line byla vyvinuta již roku 2007 a 

jedná se tedy již o ověřený systém. Už od začátku byla Comfort Line vyvíjena 

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
Máme stejný typ kabiny pro všechny harvestory. 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.

ERGONOMICKÝ A LUXUSNÍ 
PROSTOR PRO OPERÁTORA

Pro všechny harvestory 
existuje stejný typ 
kabiny

Velká okna umožňují 
dobrý výhled

Nízká hladina hluku  
– tišší než vnitřek 
nového automobilu

Comfort Line

Programovatelná 
tlačítka 

+

EKOLOGICKÉ MOTORY S NÍZKOU SPOTŘEBOU PALIVA A MALOU SPOTŘEBOU ADBLUEDÍKY COMFORT LINE SE BUDETE V KABINĚ CÍTIT JAKO V LUXUSNÍ TŘÍDĚ
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Díky velkým oknům je výhled z harvestorů vynikající. Výhled je i vzhůru!

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 vyba-

ven zabudovaným filtrovacím systé-

mem, který se skládá z dieselového 

katalyzátoru a dieselového 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

+

EKOLOGICKÉ MOTORY S NÍZKOU SPOTŘEBOU PALIVA A MALOU SPOTŘEBOU ADBLUE
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Pro všechny stroje od firmy ROTTNE je přístup servisu důležitým faktorem při 

vývoji. Provádění kontrol, údržby či oprav musí být jednoduché. 

Celou zadní část harvestoru s motorem a transmisí je možné za 

účelem údržby a kontroly rychle otevřít. Zadní kryty usnadňují 

servisní práci, ale také zajišťují, že celou zadní část je velmi snadné  

udržovat v čistotě.

Vakuové čerpadlo pro hydraulický systém minimalizuje 

únik oleje např. při výměně hadic. Elektrická čerpadla 

pro naftu a hydraulický olej zjednodušují doplňování. 

Elektrická centrála s pojistkami, relé a počítače jsou 

snadno dostupné a přehledné, otevřou-li se boční 

dveře. 

Odstraňování poruch elektrického systému lze z velké 

části provádět pomocí ovládacího panelu řídícího systému 

harvestoru.

DOBRÁ PŘÍSTUPNOST USNAD-
ŇUJE PRÁCI A UMOŽŇUJE PO-
HODLNOU OBSLUHU

SNADNOST ÚDRŽBY USNADŇUJE KAŽDODENNÍ PRÁCI

Nižší riziko úniku 
kapalin!

Již dlouhou dobu jsou naše 
stroje vybaveny hadicovými 
přípojkami s těsnicími kroužky, 
aby bylo minimalizováno riziko 
úniku kapalin. Platí pro H8D, 
H11D a H21D.

8
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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 H21D pro 15 000 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 USNAD-
ŇUJE PRÁCI A UMOŽŇUJE PO-
HODLNOU OBSLUHU

PRODLOUŽENÉ INTERVALY ÚDRŽBY MINIMALIZUJÍ ODSTÁVKY

Nižší náklady na údržbu

Delší čas práce

Vylepšený stroj

Preventivní údržba

Navýšená úroveň tech-
nického využití (TV)

+

Interval údržby Náklad

 500 hodin cca. € 50 000

 750 hodin cca. € 35 000

Cca € 15 000 je ušetřeno a servisní 

poplatek je jen cca. € 2,4/h!

DELŠÍ INTERVAL ÚDRŽBY ŠETŘÍ 
PENÍZE A ZVYŠUJE TV

9
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ROTTNE XPARTS VÁM POMOHOU ZKRÁTIT DOBU PROSTOJŮ 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 situa-

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

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

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

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

objednat náhradní díl u Vašeho prodejce, namontovat jej namísto poško-

zeného 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 jednorá-

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

pořizovací 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

10
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FORESTER – SILNÝ A RYCHLÝ SYSTÉM PRO VÝROBU SORTIMENTŮROTTNE XPARTS VÁM POMOHOU ZKRÁTIT DOBU PROSTOJŮ ČI SE JÍ DOKONCE VYVAROVAT

NOVÁ GENERACE POČÍTAČŮ NA  
VÝROBU SORTIMENTŮ – FORESTER

ROTTNE Forester je rychlý a snadno použitelný systém pro výrobu sorti-

mentů společný pro všechny naše harvestory. Velký a přehledný dotykový 

displej (společný pro Forester a D5) zobrazuje informace srozumitelně a 

usnadňuje provádění různých nastavení.

Výroba sortimentů je optimalizována buď podle ceny sortimentů H70* nebo 

podle požadovaného objemu nebo druhu sortimentů (H60**).  Technologie 

EtherCat umožňuje, aby veškeré naměřené údaje byly rychle přeneseny z 

kácecí hlavice do kabiny a tam jsou prováděny veškeré výpočty. 

Rottne Forester je vybudován dle standardu Stanford 2010, který zahrnu-

je i budoucí zajištění pro lepší komunikaci a synchronizaci mezi různými 

jednotkami v rámci lesnictví. Software rovněž provádí automatické hlášení 

prostřednictvím běžných souborů PDF. Díky Rottne Foresteru je možné si 

rovněž sám zvolit nastavení tlačítek, které vyhovují Vašemu způsobu ovládá-

ní. To je velice flexibilním řešením, pokud nejste zvyklí na harvestory Rottne 

nebo preferujete nastavení jiných tlačítek než naše předvolby.

Rottne Forester usnadňuje automatické přenášení přímo do kanceláře, například 

po ukončení porostu. Rovněž je vhodné je vytisknout pomocí tiskárny umístěné 

ve střeše kabiny nebo je zkopírovat prostřednictvím USB.

Operační systém stroje ROTTNE D5, který byl vybudován s technologií 

CAN-bus, řídí a kontroluje motor, transmisi a hydraulický jeřáb. Systém se 

skládá z hlavního počítače a několika řídících jednotek umístěných venku na 

stroji. Operátor provádí nastavení hydraulického jeřábu, transmise a motoru, 

hlídání tlaku, teplot a hladiny kapalin společně s vyhledáváním chyb pomocí 

dotykového displeje. Chybová hlášení jsou ohlašovány pomocí zvukových a 

světelných signálů a zobrazením jasného textu na obrazovce.

Výkonný počítač

Velký dotykový displej

Široká možnost 
nastavení

Programovatelná 
tlačítka/klávesy

Stanford 2010 – 
standard

+

*H70 (Value bucking)
Systém vytváří sortimenty na základě 
nejvyšší možné ceny a tím zaručuje 
nejlepší ekonomické zhodnocení dříví.

**H60 (Priority bucking)
Jednoduší nastavení sortimentů, kdy 
operátor sám nastavuje rozměry v  
prioritním seřazení.

11
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Rottne nabízí ucelený program harvestorů pro nasazení do různého prostředí.  
Mimo jiné je možné si vybrat mezi 12 různými kácecími hlavicemi.
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H8D

IDEÁLNÍ HARVESTOR DO 
PROBÍREK

ROTTNE H8D je probírkový harvestor s jedinečnými vlastnostmi. Podvo-

zek se skládá ze dvou rámů spojených středovým kloubem. Dohromady s 

nivelací stroje, plynulou transmisí a s automatickým omezováním prokluzu, 

je harvestor H8 velmi rychlý i v náročném terénu.  

Vyrobeno pro pro probírky
Rottne H8D je ideální harvestor pro pro stále nasazení v probírkách a díky 

konstrukci podvozku a rozměrům stroje lze vjíždět do porostu a tím zvětšit 

pracovní pole. 

Když stroj pracuje uvnitř porostu, je pro operátora snadnější se rozhodnout, 

které stromy mají být pokáceny, jestliže je vzdálenost stroje od jednotlivých 

kácených stromů do 6-7 metrů. Riziko poškození stromů je nižší, než když 

probíhá těžba stromů pouze z linek ze vzdálenosti 10-12 m od stroje.

Výkyvná ramena kol vytvářejí jedinečné manévrovací vlast-
nosti
Rottne H8D má úzký a kompaktní nivelační podvozek s nezávisle zavěšený-

mi koly na výkyvných ramenech, které dávají stroji jedinečné jízdní vlastnos-

ti. Výkyvná ramena kol umožňují, že je nivelace podvozku účinná ve vyrov-

návání nerovností, jak v podélném, tak v příčeném směru. Tento systém také 

umožňuje měnit světlou výšku stroje. Stroj je malých rozměrů a rozkládá 

svojí hmotnost, se kterou tak zvyšuje stabilitu a tím nabízí rozšíření působ-

nosti v oblasti potřeb těžby dříví.

Je-li harvestor vybaven zadní kamerou, je možný stálý výhled dozadu přes 

samostatný displej v zorném poli operátora. Tím je zvýšena bezpečnost a 

snazší couvání. 

Bezproblémová 
transmise s ochranou 
proti prokluzu kol

Nízká spotřeba 
pohonných hmot

Celkově příznivá 
ekonomika

Šířka pouze 205 cm

Výkyvná ramena kol

+
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TĚŽKO PORAZITELNÝ STROJ PRO STÁLÉ NASAZENÍ V PROBÍRKÁCH 

Stejně velký jako jeho 
předchůdce, ale rychlejší a s 
řadou vylepšení, jako jsou:

•  Plynulá transmise s ochranou 
proti prokluzu

•  Nižší úroveň hlučnosti
•  Lepší vedení hadic
•  Vylepšené chlazení oleje 
•  Kácecí hlavice Rottne EGS406 

má nové pístnice a nové vedení 
hadic

•  FT4 motor s ventilátorem s 
možností zpětného chodu

•  Elektricky ovladatelné naklápění 
kabiny a kapoty

•  Větší nádrž na pohonné hmoty 
(jedna nádrž místo dvou jako u 
Rottne H8B)

•  Zesílený hydraulický jeřáb s 
novým vedením hadic

•  Velká nádrž na močovinu pro 
ošetřování pařezů

Systém výkyvných ramen podvozku dává 
stroji výjimečné jízdní vlastnosti v terénu

S výkyvnými rameny pro všechna čtyři 
kola má harvestor H8D velmi dobrou prů-
chodnost ve všech typech terénu. Stroj je 
schopen se vyrovnávat se svým náklonem v 
podélném i příčném směru.
Tím je menší potřeba prostoru pro průjezd 
a je možno měnit světlou výšku stroje v 
těžkém a skalnatém terénu.

Rottne Traction Control (RTC) 
umožňuje plynulou transmisi s 
automatickou ochranou proti 
prokluzu 

Třírychlostní transmise je plynulá. 
Funkce ochrany proti prokluzu 
(RTC) je vždy aktivní a zajišťuje 
stálý kontakt s půdním povrchem 
a tím dobrý přenos tažné síly. 15

Broschyr_skordare_2018-3.0.indd   15 2018-03-23   09:30



EFEKTIVNÍ JAK PRO PROBÍRKY, 
TAK MÝTNÍ TĚŽBU

ROTTNE H11D v šestikolovém nebo osmikolovém provedení má středové 

kloubové řízení a je vhodný jak pro probírky, tak pro mýtní těžbu. Vysoce 

výkonný motor, hydrostatická transmise se středovým kloubem řízení umož-

ňuje stroji Rottne H11D přizpůsobit se členitosti terénu. Kabina harvestoru 

poskytuje operátorovi komfort a má výborné rozmístění ovládacích prvků. 

Kabina s nivelací a zabudovaným odpružením Comfort Line je otočná v 

rozmezí ± 90 stupňů a automaticky sleduje pohyby hydraulické ruky,

ale může být také ovládána manuálně joystickem. 

Mimořádné vlastnosti řízení
Harvestor Rottne H11D se středovým kloubovým řízením pracuje plynule a je 

vynikající ve svažitém a členitém terénu. Třístupňová hydrostatická transmise 

disponuje velkou tažnou silou a mimořádně dobrými vlastnostmi řízení. Po-

mocí funkce zvedání obou boogie náprav u provedení stroje 8WD je možno 

docílit velmi malého poloměru zatáčení.

Hydraulický jeřáb s nekonečnými možnostmi 
Hydraulický jeřáb RC185 je speciálně uzpůsoben a vyvinut pro řadu Rott-

ne  H11D. RC185 je paralelní hydraulický jeřáb disponující velmi silnou silnou 

otočí s funkcí jejího naklápění a velmi vysokým točivým momentem. Rame-

na hydraulického jeřábu existují ve dvou variantách v závislosti na velikosti 

hlavic. Ve standardním provedení s jednoduchým teleskopem je dosah 10,3 

metru a s menšími hlavicemi a dvojitým teleskopem je dosah až 11,3 metru. 

K modelu Rottne H11D existuje 
celkem 5 různých kácecích hlavic.

Funkce zvedání náprav činí 
harvestor flexibilnějším - na-
příklad v úzkém prostoru a při 
překonávání terénních nerov-
ností a překážek. Při přejezdu 
je možnost zabránit poškození 
cest zvednutím kol s nasazený-
mi řetězy.

H11D

Nízký tlak na půdu

Boogie lift podvozku 
vpředu i vzadu

Silný stroj malých 
rozměrů

5 různých hlavic

Comfort Line

+

16
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FLEXIBILNÍ HARVESTOR PRO PROBÍRKY A MÝTNÍ TĚŽBU

Harvestor Rottne H11D v osmi-
kolovém provedení s širokými 
pneumatikami je ideální jak 
pro svažitý, tak pro podmáčený 
terén. Navíc je měrný tlak na 
půdu velmi malý.

Kácecí hlavice Kácecí hlavice pro probírky a mýtní těžbu

ROTTNE EGS596 SP 561 LOG MAX 5000DLOG MAX 4000TSP 461LOG MAX 3000T

17
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Edward Johansson má to nejlepší 
pracovní místo na světě. Překrásný 
výhled ze skalnatého a strmého 
kopce poskytuje úžasný pohled 
na okolní kraj Vetlanda, kam 
společnost Skogab AB momentálně 
umístila svůj nový stroj Rottne 

H21D. Jednotvárný zvuk silného 
výkonného motoru v osmikolovém 
provedení stroje a mohutnou zadní 

částí vzbuzuje respekt. Po pouhých 
400 hodinách provozu stroj vnímá 
stále jako nový.

Edward je zkušeným a přesným 
operátorem. O stroj se dělí s 
bratrem Eliasem, který jede druhou 
směnu. Oba jsou synové Connyho 
Johansona, který začínal jako 
podnikatel ve Vetlandě před 18 lety.

Péče o zákazníka u firmy 
Rottne

Dnes patří k nejvěrnějším 
zákazníkům společnosti Rottne s 
celkem dvanácti stroji v provozu. 

 – Ve firmě Rottne je jedinečné 

rodinné prostředí, jakožto zákazník 
se cítíte vždy důležitý a na prvním 
místě, říká Conny.

 S nadšením se pouští do 
zkoušení nových modelů a první 
generace H21, která vstoupila do 
provozu před dvěma lety, nebyla 
výjimkou.

 „ Nemám obavy, zatímco 
ostatní vidí situaci jako 

beznadějnou, nakoupím nové 
stroje, aby byly připraveny, až se to 
přihodí. Se stroji od firmy Rottne  
se cítím bezpečně a s prvním H21 
jsem měl pozitivní zkušenosti. Proto 
jsem neváhal být první, jakmile 
přišla nová série“, říká Conny, který 
vyzdvihuje jedinečný komfort 
operátora a řadu dalších aktualizací 
a vylepšení, které byly provedeny. 

Slova operátora mají váhu
Tichý a ztlumený chod stroje tvoří 
dobré pracovní prostředí. Kabinu lze 
natáčet o 180 stupňů a velká okna 
poskytují naprosto perfektní výhled. 

Comfort Line, která letos oslavila 
desáté výročí, byla vylepšena 
v poslední generaci a zahrnuje 
působivou kombinaci softwaru a 
hardwaru pro to největší pohodlí.

„Vyzkoušeli jsme jinou značku, 
než jsme se rozhodli, ale jeden 
z mých operátorů si dupl a 
prohlásil: „Pokud si koupíte tohle, 
jako zaměstnanec u Vás končím.“ 
Chcete-li ty nejlepší operátory, 
musíte být vybaveni těmi nejlepšími 
stroji, zkušení řidiči nerostou na 
stromech a výchova těch nových je 
náročná“, uzavírá Conny.

Ví, o čem mluví. Jeden z jeho 
operátorů byl oceněn jako jeden 
z nejlepších v zemi. Letos bude 
soutěžit také jeho syn Edward.

„Úspěch firmy přičítám svým 
zaměstnancům, jsme skvělý tým, 
který dobře funguje jako celek. 
Často se stane, že operátoři tráví čas 
v práci i poté, co skončili.“

Ochrana životního prostředí
H21 je velký, vzbuzuje respekt a je
jedinečně vyvážený, říká
Conny za souhlasu svých synů. Jako 
standard Skogab vybral osmikolové 
provedení pro všechny své stroje, 
aby šetřil terén.

Společnost Skogab AB investuje do další H21D

Efektivní velký harvestor je první 
volbou pro životní prostředí i  
operátory

Všechny pozitivní dojmy z H21 přiměly Connyho Johanssona ze společnosti Skogab AB si 
objednat další stroj. 
– Efektivita harvestoru je tak velká, že jsou potřeba dva vyvážecí traktory, aby s ním udržely 
krok. H21 je velký bezpečný a stabilní stroj, který dokáže zpracovávat silnou hmotu, dodává.

„Myslíme si, že stroj běží hodně lehce, nijak nereaguje 
na zátěž, jen si spaluje palivo.“

– CONNY JOHANSSON, SKOGAB AB

18
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SKOGAB ZÍSKÁVÁ SVOU DRUHOU H21D, LÍBÍ SE JIM SÍLA, NÍZKÁ SPOTŘEBA A KABINA

„To poskytuje velkou nosnost a 
také perfektně sedí na náklaďáku, 
když ho přesouváme.“

Právě péče o životní prostředí a o 
pozemky majitelů půdy je to, s čím 
Skogab vědomě pracuje. Jednak 
jsme vázáni zárukou za nepoškození 
pozemku, který Södra vlastní a pak 
také máme vlastní silnou motivaci.

Považujeme se za firmu dbající 
o ochranu životního prostředí 
a aktivně pracujeme na tom, 
abychom šetřili půdu a životní 
prostředí. Slunce, vítr a čistá voda 
jsou věci potřebné pro to, aby les 

mohl růst. Je naším úkolem chránit 
Matičku Zemi, jak říká Conny 
Johansson. 

Spotřeba 0,34 l/m3 dříví bez 
kůry
U nového H21 je spotřeba na 
jeden metr krychlový v případě 
některých mýtních těžeb je 
nižší než 0,34 litrů. Je to vážně 
málo a Conny si celkově myslí, 
že tato hodnota je možná díky 
vylepšené hydraulice.

Myslíme si, že stroj běží hodně 
lehce, nijak nereaguje na zátěž, jen 

pokračuje v práci. 
„Velká a silná hydraulická 

ruka zmůže i větší stromy při 
maximálním výsuvu hydraulického 
jeřábu, včetně bezpečného 
pokácení“, dodává Elias.

Způsob výměny dílů firmy Rottne 
je něco, na co bychom také rádi 
poukázali.

Snadné získání náhradních dílů se 
zárukou a dodatečného zaplacení 
pouze za jejich opravu odstraňuje 
zbytečné prostoje. Pokud řídíte stroj 
Rottne, není pomoc nikdy daleko.

– Ve firmě Rottne je jedinečné rodinné prostředí, jakožto zákazník se cítíte vždy důležitý a na prvním místě, říká Conny  

Johansson (uprostřed) za souhlasu svých synů Eliase  Johanssona (vlevo) a Edwarda Johanssona (vpravo). 

19
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KDYŽ NENÍ ALTERNATIVOU 
NIC JINÉHO NEŽ TO NEJLEPŠÍ

ROTTNE H21D je zkonstruován podle toho, co je třeba pro optimální a efek-

tivní mýtní těžbu stromů velkých dimenzí. ROTTNE H21D je velmi jednoduchý 

a stabilní harvestor se silným motorem a hlavicemi dimenzovanými pro mýtní 

těžby. Stejně jako podvozek, tak i hydraulický jeřáb a hlavice jsou postaveny 

tak, aby zvládly tuto těžkou práci po dobu měsíců stále se stejně dobrým 

ziskem. 

Výkonný, ale zároveň nenáročný na spotřebu paliva
Komponenty Rottne H21D byly vybrány s náležitou péčí a již v prvním roce 

model Rottne H21D dokázal, že patří k elitní třídě, pokud jde o bezpečnost 

provozu a nízké provozní náklady. Dieselový motor má díky velkému obje-

mu válců velký výkon a vysoký točivý moment již při nízkých otáčkách.

I když je motor výkonný, má zároveň nízkou spotřebu paliva – zákazníci udá-

vají až 0,35 litry/m3 - což znamená, že s nádržemi o objemech 500 + 225  litrů 

jsou mezi doplňováním dlouhé intervaly. Jedno další velké plus je to, že je 

zapotřebí pouze 2-3 % AdBlue z objemu paliva.

Silný hydraulický jeřáb s dlouhým dosahem
Extrémně silný hydraulický jeřáb RK250, má silnou naklápěcí základnu a má 

dosah 11 metrů. Je umístěn přímo nad boogie nápravou tak, aby byl har-

vestor co možná nejstabilnější, což je pro použití hlavice EGS706 v plném 

rozsahu nutné.

Rottne H21D se vyznačuje také naklápěcí a polohovací kabinou s vynikajícím 

výhledem a poskytující operátorovi komfort. 

H21D

Nové! Vylepšení téměř 
v 80 bodech

Velký zdroj energie

Mimořádně silný 
hydraulický jeřáb

Nízká spotřeba paliva

Nádrže 500+225 litrů

4 různé hlavice

Zvládne i strmý terén

Comfort Line

+

5 různých hlavic!

Kromě naší vlastní hlavice EGS 
706 lze též dobře použít  
Log Max 6000B, Log Max 
7000C, SP661LF a SP761 LF pro 
Rottne H21D. EGS 706 LOG MAX 6000B LOG MAX 7000C SP761 LFSP661LF

20
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ROTTNE H21D – SILNÝ A EFEKTIVNÍ HARVESTOR MÝTNÍ TĚŽBU

Rottne H21D, je vylepšen v 
téměř 80 bodech, aby mohl 
být ještě výkonnější.

Mimo jiné byl vylepšen i hyd-
raulický jeřáb a jeho systém. 
Naše vlastní hlavice EGS 706 
byla rovněž vylepšena a pracuje 
tedy nyní ještě lépe.

Přizpůsobené těžkému, 
strmému i mokrému terénu.

Rottne H21D byl zkonstruován 
tak, aby mohl zdolat těžký a  
strmý terén a s 8 koly se  
širokými pneumatikami se 
dobře pohybuje i na mokrém 
povrchu.

SP761 LF

21
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Historie firmy Rottne začíná v 50. letech, když zakladatel firmy, Börje Kar-

lsson, pomáhal svému otci při práci v lese. Nakládání se provádělo ručně 

a právě tenkrát si začal Börje začal myslet, že traktor by toho zvládl více. 

Vynalezl „Börjeho jeřáb“. Ten připojil ke traktoru a nakládal dřevo na 

vozík. A díky tomu už nic nebylo potřeba nakládat ručně. 

Pověst o Börjeho jeřábu se rozšířila. Během 60. let se prodal v mnoha ze-

mích. Někdy i v tak neobvyklých zemích, jako je třeba Tanzanie nebo Chile.

S modelem Blondin uvedla firma Rottne v roce 1968 svůj první traktor. Ten 

zaznamenal obří úspěch a jak jeho vlastníci, tak jeho operátoři si jej užívali. 

Bylo snadné jej řídit i opravovat a jeho provoz byl velice bezpečný.

Během dovolené na horách v roce 1976 získal představu o tom, co se 

později stalo u firmy Rottne prvním procesorem ovládaným jedním 

člověkem (předchůdcem dnešního harvestoru). Procesor byl namonto-

ván na traktor Blondin a ihned se stal populárním, protože se perfektně 

hodil pro probírky. Vývoj probíhal ovšem dál, a tak v roce 1981 již firma 

Rottne představila svůj první harvestor.

V roce 1985 byly traktory Blondin nahrazeny, když řada Rapid spatřila světlo 

světa. Rapid byl sestaven z jednotlivých komponent místo aby byl vysta-

věn na traktorovém podvozku. 

Během 90. let vyvinula firma Rottne novou řadu harvestorů, kdy bylo 

na prvním místě pracovní prostředí operátora a celková ekonomičnost. 

Měly za úkol zpracovávat velké objemy, být bezpečné, lehké a zároveň 

rychlé a s pohodlným ovládáním. Firma Rottne se hodlala s H-sérií stát 

tahouny v oblasti rozvoje.

Během prvního desetiletí 21. Století vyvinula firma Rottne novou řadu vyvážecích 

traktorů s označením „F“. Byla vyvinuta nová kabina operátora s příjemným 

pracovním prostředím. Ke kabině byl vyvinut též i jedinečný systém 

odpružení kabiny  Comfort Line, který účinně redukuje vibrace a otřesy.

Rottne je švédská rodinná firma, která má veškerý vývoj a výrobu ve své 

domovské zemi. Díky naší dlouhé historii vývoje a inovací a díky našim 

240 oddaným zaměstnancům a zkušeným prodejcům po celém světě 

jsme dobře vybaveni pro to, abychom se i nadále podíleli a byli jedničkou 

ve vývoji lesnických strojů. Rottne – číslo jedna v lese.

1955

1968

1976

1981

1985

1995

2005

Dnes

1960

VÍCE NEŽ 60 LET HISTORIE  
INOVACÍ A VÝVOJE
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ROTTNE INDUSTRI AB          
FABRIKSVÄGEN 12           
SE-363 30 ROTTNE, ŠVÉDSKO           

+46 (0) 47075 87 00
www.rottne.com

PĚT DOBRÝCH DŮVODŮ 
PRO VÝBĚR HARVESTORU 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.

Ekonomie
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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