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Motor Motor John Deere PowerTech PSS 4045 HFC09, Final Tier 4 (FT4).               
4 cyl. 4,5 liter med common rail insprutningssystem, 2 turboaggregat i serie.         
Max. effekt 125 kW, 168 hk @2000 rpm.                                                       
Max. vridmoment 667 Nm @1500 rpm. 
Avgasrening med partikelfilter och SCR-system (AdBlue). 
Dieseltankvolym 268 liter. 
AdBlue tankvolym 10 liter. 
Vattenfilter för motorns kylvatten 

Kylsystem Hydrauliskt driven variabel fläkt (Ø750 mm), reverserbar automatiskt och 
manuellt. 
Kylaren monterad fristående i sektioner för motorns kylvatten, laddluft 
samt olja för arbetshydraulik. Kondensor för klimatsystem sitter framför 
huvudkylaren. 
Dammfilter framför kylare. 

Hydrostatisk 
transmission 

 

 

Hydrostatisk transmission med Rottne D5 styrsystem.  
Hydrostatpump: 110 cm³ 
Hjulmotorer med variabelt deplacement monterade i varje pendelarm.  
Ställbar differentialfunktion med flödesdelare för drivhjulen. 
3 växelsteg. 
Dragkraft 137 kN. 
Körhastighet växel 1: 0 - 6 km/h. 
Körhastighet växel 2: 0 - 14 km/h. 
Körhastighet växel 3: 0 - 25 km/h. 

Bromsar Hydrauliska våta skivbromsar på alla hjul manövreras via bromspedal.  
Parkerings- och katastrofbroms genom fjäderassisterad lamellbroms 
verkande på alla hjul. 
Automatisk arbetsbroms verkande på samtliga hjul. 

Hjulutrustning 500/60 x 26,5 /12 TRS Nokian LS-2 H SF. (bredd 2 050 mm) 

Chassi Pendelarmar som ger möjlighet till höj- och sänkbart chassi. 
Frigångshöjden kan varieras mellan 285 – 1067 mm  
Flytregleringen ger boggiverkan både i sid- och längdled.  
Den ger maskinen suverän stabilitet: 
- Vid kranarbete på max räckvidd. 
- I sidled under förflyttning. 
- Vid snabbare terrängförflyttningar. 
Manuell eller automatisk nivåreglering håller maskinen i önskad nivå. 
För automatisk nivellering krävs att knappen hålls nertryckt. 
Bussningslagrad styrled. 
Styrvinkel +/- 43º. 
Max styrmoment: 32,7 kNm. 

Vattentank för stubbehandling integrerad i framramen. Volym 160 liter.  
Förvaringsfack för svärd och kedjor. 
El. / hydraulisk upptiltning av motorhuv. 
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Hydraulsystem Lastkännande konstanttrycksystem. 
Axialkolvpump för basmaskin, kran och aggregat. 
Pumpkapacitet, 145 cm3 

 Kapacitet 245 liter / 1700 rpm 

 Arbetstryck 3,0 - 25,0 MPa 

Ventil för kran och aggregat, L90LS. 
Tankvolym 100 liter med inluftsfilter. (Gemensam med transmissionen) 
Påfyllnadspump för hydraulolja via filter. 
Filtrering med retur- och läckoljefilter (10 my abs), självavluftande. 
Extra filter Kleenoil (3 my abs). 
Returfilterindikering. 
Miljögodkänd hydraulolja, Rottne Biohydraul 32-68. 
Avstängningskran till aggregatets hydraulik. 

Elsystem 24 volt med Rottne D5 styrsystem med CanBus-teknik. 
2 st. batteri 142+142 Ah. 
1 st. växelströmsgenerator 150 A.  
Elektrisk huvudströmbrytare med en brytare i hytten.  
Mekanisk batterifrånskiljare utvändigt. 
Startknapp (ersätter nyckel) 
Startspärr. 
Centrallås med fjärrkontroll (2 st) för båda dörrarna och automatisk  
”follow me home” ledbelysning. 

Förberedd för Rottne Connect telematiksystem. Kunden måste godkänna 
och underteckna ett separat avtal för Rottne Connect för att ansluta 
systemet. 

I Rottne Connect ingår 5 års abonnemang, GPS-mottagare med antenn, 
telestart av dieselmotorvärmaren samt 4G-modem exkl. simkort. (köps av  
valfri operatör)  
Systemet lagrar alla aktuella maskinuppgifter som t.ex. produktion, 
maskinens position, teknisk utnyttjandegrad (TU), tid till nästa service, 
larmhistorik, felmeddelanden, aktuella nivåer för diesel och olja etc. All 
information kan följas via dator eller mobiltelefon som loggas in mot 
maskinen.  

Löstagbara färdljus med hel- och halvljus. 
Lagenlig belysning med utfällbara blinkers och bromsljus bak. 
20 st. LED arbetslampor varav 10 st. på hyttaket, 2 + 2 st. under hytten,  
2 st. på hyttens framsida, 2 st. på huvudbommen och 2 st. på vikarmen. 
4 st. backlampor. 

Kommunikation med EGS-aggregatet via EtherCAT. 
Larmindikering vid eventuella under- och överskridande av gränsvärde.  
8 st. individuellt programmerbara förarprogram. 
15” kapacitiv pekskärm (LED) i färg som används både som driftskärm i D5 
och apteringsskärm i Forester. 
Starthjälpsuttag (Power Anderson) inkl. anslutningskablar 
Team viewer för extern uppkoppling mot maskin. 
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Hytt Hytten är avvibrerad i gummielement.   
Hytten uppfyller gällande krav på ROPS, FOPS och OPS. 
Samtliga rutor i hytten av polykarbonat.  
Hytten är mycket välisolerad med låg ljudnivå (67 dBA). 
Separat plats för instruktions- och reservdelsböcker.                      
2 st. förvaringslådor. Dörrfack och första förband.  
Klimatsystem med automatisk kontroll (ACC) samt ställbara luftutsläpp. 
Filter för friskluft är F 7-klassade. 

Säkerhetsbrytare via dörrkontakt. 
Luftfjädrad förarstol  BE-GE 3100 DPS AirVent i skogsutförande med 
eluppvärmning och nackstöd, runda glidskenor. Midjebälte samt 7-ledat 
ställbart armstöd. Stolen skjutbar i sidled 80 mm vilket ger bättre plats för 
medåkande.  
CAN-styrda paletter med kranspak / minispakar som har fem digitala 
knappar per spak. 
Terrängstyrning, proportionellt manövrerad i separat joystick alternativt i 
höger eller vänster kranspak. 
Hytten fällbar, elektriskt eller manuellt 

Parallellgående torkare på framruta samt torkare på sidorutor med steglös 
intervallautomatik samt momentan torkare, spolare på fram och sidrutor med 
torkareautomatik.  
Radio med CD spelare, bluetooth, två högtalare, USB uttag och AUX 
kopplat till datorn. 
Tak och golvbelysning med dörrkontakt.  
Universalhållare för mobiltelefon inkl. svanhalsmikrofon.  
Backkamera presenteras i separat skärm. 
Fällbar takmonterad ljusramp.  

Kran RK50  

Tiltbart fundament 20° fram och 15° bak som kan regleras automatiskt eller 
manuellt. 
Avlastat vridhus med bronsgrafit bussning och dubbla svängcylindrar. 
Parallellföring av vikarmen. 
Utskjut 1,4 m. 
Lyftmoment 80  kNm. 
Vridmoment 17,3 kNm. 
Vridvinkel 230°. 
Räckvidd 7,0 m. 
Pendeldämpare. 
Rotator Indexator AV 4E FI. 

Aggregat Log Max 3000T 

Pendelarmsupphängning flänsmonterad i rotator AV 4E I. 
Enkel tiltcylindrar med flytläge under upparbetningen.  
Tiltvinkel 128°. 
Kvistdon med stamomslutande knivar, 1 flytande överkniv och 3 rörliga 
knivar, kvistningsdiameter 30-300 mm.   
Hydrauliskt mäthjul som dras in när matarhjulen öppnas. 
Matningen drivs med 2 st. matarvalsmotorer, Poclain 398 cc, monterade i 
hjularmarna, reglerade med Log Max Active Friction Control.  
Matarvalsar av typ V-Stål, skonsamma. 
Matningshastighet 0-4,2 m/s,  
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Matningskraft 18,4 kN.  
Sågenhet 318 med automatisk kedjesträckning. 
Sågmotor 19 cc.  
Max kapdiameter 510 mm och max kedjehastighet 40 m/s.  
Kedjesmörjning proportionell mot sågtiden och ställbar i datorn. 
Kedjeoljetanksvolym 4 liter. 

Mätsystem             Apteringssystem Rottne/Dasa Forester H70. 
15” kapacitiv pekskärm (LED) används både som apteringsskärm och 
driftsskärm.    

Övrigt Verktygssats. 
Spett.  
Instruktions- och reservdelsbok.  
Sprinklersystem.  
2st handbrandsläckare. 
Backspeglar. 

Måttuppgifter Tjänstevikt 10 200 kg 
Längd 4 834 mm 
Bredd 2 050 mm (500 däck) 
Transporthöjd 3047 mm 
Markfrigång 285 – 1067 mm (midjan) 

Extra utrustning • Dieseldriven motor- och kupévärmare Webasto Thermo 90 Pro inkl. 
    digitalur av repeterande typ med max. 9 dygns förinställning. 

• Extra fjärrkontroller för dörrlås. 

• 4 st extra LED arbetslampor på hyttak (2 framåt / 2 sida) 

• 600/55 x 26,5 /20 TRS2 SF Nokian Forest King. (B=2 200 mm) 

• 710/45 x 26,5 (20 TRS2 SF Nokian Forest King. (B=2420 mm) 

• Vätskefyllning i hjulen (4 hjul). 

• Solskyddsgardiner 

• Värmeskåp för matlåda 

• Vakuumpump. 

• Partikel- och fukthaltsmätare för hydrauloljan presenterat i driftsskärmen. 

• Backkamera över dragkrok 

• Yttre kylarskydd 

• Påfyllningspump för diesel 

• Rattstyrning orbitrol. 

• Plandämpare enkel. 

• Plandämpare dubbel. 

• Geoinfo programvara installerad i datorn exkl. kartor. 

• Färgskrivare monterad i takpanel ansluten till apteringsdatorn. 

• Doro mobiltelefon inkl. hållare 

• Dataklave Haglöf DPII, komplett sats med manuellt & digitalt måttband. 

• Krandämpning på lyftarm 

• Färgmärkning 2 färger. 

• Pergamentutrustning droppen DOS direkt. 

• Bypass-ventil för mäthjul. 

• Snöskyddssats Log max 3000T 
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• Slangsatser Log Max 3000T 

• Fältrepsats Log Max 3000T 

• Centralsmörjning, Lincoln. 

• Kompressorsats 

• 2 st 9-liters skumbrandsläckare med hållare 

• 750 timmars serviceintervall 

• Förlängd garanti på John Deere dieselmotor. 

 
Måttskiss 
 

 

 


