
TECHNICKÉ ÚDAJE

MOTOR
JD 4045C I550 Power Tech PSS Stage V.
Výkon při 2000 ot./min ........................... 125 kW / 168 k
Točivý moment při 1 500 ot./min ....... 667 Nm
Objem válců ............................................... 4,5 l
Palivo.............................................................Nafta nebo HVO
Palivová nádrž............................................ 268 l 
AdBlue .......................................................... 10 l

POJEZD
Plně hydrostatický s pojezdovými motory a 3 převodovými 
stupni.  
Systém zabraňující prokluzování.
Trakční síla ...........................................137 kN
Rychlost, převod 1 ............................0–6 km/h
Rychlost, převod 2 ............................0–14 km/h
Rychlost, převod 3 ............................0–25 km/h

BRZDY
Olejové lamelové brzdy ovládané pružinami/hydraulicky.

KOLA
4 WD ......................................................500/60 x 26.5*
 600/55 x 26.5**
 710/45 x 26.5***

PODVOZEK
Výškově nastavitelný s výkyvnými rameny
Úhel natočení .....................................+/- 43°
Max. síla řízení....................................30 kNm

HYDRAULICKÝ SYSTÉM
Hydraulický systém se snímáním zatížení.
Kapacita čerpadla .............................245 l / 1 700 ot./min
Pracovní tlak .......................................3,0–25,0 MPa
Stupeň filtrace ...................................10 µ
Objem nádrže ....................................100 l

ELEKTRICKÝ SYSTÉM
Elektrický systém 24 V s technologií sběrnice CAN.
Kapacita baterie ................................2 x 142 Ah
Alternátor ............................................150 A
Řídicí systém stroje ..........................Rottne D5
Systém sortimentace ......................ROTTNE Forester
Displej ................................................... 15" dotyková obrazovka, společ-

ná pro systémy D5 a Forester
Pracovní osvětlení ............................18 světel 

KABINA
Prostorná a bezpečná kabina odolná proti vibracím, s certifikací 
ISO.
Hladina hluku .....................................67 dBA
Systém klimatizace ..........................ACC

JEŘÁB
Paralelní jeřáb RK50 s kloubovým ramenem, naklápěcí základnou 
a výsuvným výložníkem 1,4 m.
Úhel náklonu dopředu ...................15°
Úhel náklonu dozadu......................20°
Moment zvedání...............................80 kNm
Točivý moment .................................17,3 kNm
Úhel otáčení .......................................230°
Dosah ....................................................7 m

HMOTNOST A ROZMĚRY
Pohotovostní hmotnost .................10 200 kg
Šířka .......................................................2 050 mm*, 2 200 mm**, 2 420 
mm***
Délka .....................................................4 834 mm
Přepravní výška .................................3 047 mm
Světlá výška ........................................285–1 067 mm

Ideální harvestor pro probírky porostů.



ROTTNE.COM

Podávací válce
Rychlost podávání

Síla podávání
Rozevření válců

Rozevření, horní nože
Rozevření, spodní nože

Odvětvovací průměr
Lišta

Řezný průměr
Rychlost řetězu

Úhel náklonu
Šířka, zavřené válce

Šířka, otevřené válce
Hloubka

Výška
Hmotnost

ROTTNE/Finnskogsvalsar/Moipu
0–4 m/s
14,3 kN
385 mm
463 mm
516 mm
40–330 mm
590 mm
430 mm
40 m/s
145°
960 mm
1 145 mm
565 mm
1 260 mm
480 kg

Technické údaje a vybavení mohou podléhat změnám. 
Zobrazení a specifikace nemusí vždy odpovídat standardnímu provedení stroje.

Osvětlení LED, požární systém, předehřívání motoru/

kabiny, rolety, mobilní telefon, podtlakové čerpadlo, 

barevné značení, zpětná kamera, GPS/GeoInfo, eko-

logický olej, plnicí čerpadla, počítačová průměrka, 

barevná tiskárna, řízení Orbitrol, kompletní sada 

nářadí, centrální mazání, aplikace pro postřik pařezů, 

vybavení pro práci s více kmeny, Telestart pro předehří-

vací zařízení motoru, příprava pro mobilní širokopás-

mové připojení, řetězy, měření obsahu částic a vlhkosti 

v hydraulickém oleji, Rottne Connect.

HARVESTOROVÁ HLAVICE ROTTNE EGS406 VYBAVENÍOSTATNÍ AGREGÁTY
Více informací najdete na:  
www.rottne.com
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