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SILNIK
JD 6068H I550 Power Tech PVS, Stage V
Moc oddawana przy 1 800 obr/min ........... 164 kW / 220 KM
Moment obrotowy przy 1 500 obr/min .... 963 Nm
Pojemność skokowa cylindrów .................... 6,8 l
Paliwo .................................................................... Olej napędowy lub   
.................................................................................. HVO
Zbiornik paliwa .................................................. 165 l 
Pojemność zbiornika AdBlue ........................ 10 l

PRZENIESIENIE NAPĘDU
Sterowanie z poziomu D5, hydrostatyczne/mechaniczne z kon-
trolą nad pełną mocą. Trzy biegi. Ręczna blokada mechanizmu 
różnicowego, odłączany napęd karetki.
Siła pociągowa ..................................177 kN
Zakres prędkości na 1. biegu........od 0 do 5 km/h
Zakres prędkości na 2. biegu........od 0 do 9,5 km/h
Zakres prędkości na 3. biegu........od 0 do 25 km/h

HAMULCE
Dwuobwodowe redukcyjne tarczowe hamulce mokre o napę-
dzie elektrycznym/hydraulicznym. Hamulec roboczy automa-
tyczny. Hamulec postojowy i hamulec awaryjny ze sprężyną.

OPONY
8WD (napęd na 8 kół) .....................710/45 x 26,5*
          ...................................................... 800/40 x 26,5**

PODWOZIE
Połączenie przegubowe z łożyskiem wieńcowym i blokadą ramy 
przegubowej. Członowe nadwozie. Burta przednia i przedział 
przedni przemieszczane hydraulicznie.
Kąt skrętu ............................................±43°/±54° (skręt nadwoziem)
Maksymalna siła skrętu ..................74,9 kNm
Kąt horyzontalny ..............................±20°

UKŁAD HYDRAULICZNY
Układ hydrauliczny z wyczuwaniem obciążenia, całkowicie 
odrębny od układu przeniesienia napędu.
Objętość pompy ...............................210 l/1 500 obr/min
Ciśnienie robocze .............................od 3 do 22 MPa
Stopień filtracji ..................................10 μm
Pojemność zbiornika .......................105 l

UKŁAD ELEKTRYCZNY
Układ 24 V z technologią magistrali CAN.
Pojemność akumulatorów ............2 × 142 Ah
Alternator ............................................150 A
System sterowania maszyną ........ROTTNE D5, z 9-calowym 
 ekranem dotykowym
Oświetlenie robocze ........................17 elementów

KABINA
Certyfikowana przez ISO, przestronna, bezpieczna kabina bez 
wibracji. 
Poziom hałasu....................................67 dB(A)
Klimatyzacja .......................................ACC

ŻURAW
Żuraw RK125 z wysięgnikiem przegubowym, z dwoma siłowni-
kami obrotu oraz modułem wydłużenia 1,4/2,4 m / podwójnym 
ramieniem teleskopowym.
Moment podnoszący ......................125 kNm
Moment obrotowy ...........................35,8 kNm
Kąt obrotu ...........................................375°
Zasięg ...................................................7,2 / 8,4 / 10 m

MASA I WYMIARY
Masa robocza .....................................19 900 kg
Szerokość.............................................2 930* / 3 090** mm
Długość ................................................9 834 mm
Wysokość transportowa ................3 819 mm
Prześwit do podłoża ........................668 mm
Nośność ...............................................14 000 kg
Powierzchnia ładunkowa ..............od 4,7 do 5,5 m2

DANE TECHNICZNE

Forwarder ogólnego zastosowania do przerzedzania i koń-
cowego wyrobienia dzięki unikalnemu skrętnemu zespo-
łowi jezdnemu, który zapewnia dokładne śledzenie.
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Oświetlenie LED, kamera cofania, wózek równoważony, podnośnik pojedynczego wózka, monitorowanie ciśnienia w oponach, lemiesz 
spycharki, zewnętrzne zabezpieczenie chłodnicy, amortyzowanie kabiny, Comfort Line, pompa próżniowa, pompy napełniające 
(tankowania), tryskacz, ogrzewacz silnika/kabiny, zdalne włączanie ogrzewacza silnika, kierownica Orbitrol, rolety przeciwsłonecz-
ne, miernik zawartości cząstek stałych oraz wilgoci do oleju hydraulicznego, GPS/GeoInfo, komputer ciągnika zrywkowego, Rottne 
Connect, drukarka kolorowa, podwójne ramiona teleskopowe, olej przyjazny dla środowiska, smarowanie centralne, dodatkowe 
przedziały, przedziały do ładunków szerokich, podpory hydrauliczne, waga żurawia, przygotowanie maszyny do szerokopasmowej 
transmisji danych, wciągarka awaryjna, komplet narzędzi, gąsienice, łańcuchy, Oświetlenie kraty oporowej.

WYPOSAŻENIE

Dane techniczne i wyposażenie mogą ulec zmianie. 
Ilustracje mogą odbiegać od standardowej budowy maszyny.

STANDARDOWY WÓZEK SKRĘTNY WÓZEK

ZOBACZ FILM O UNIKALNYM SKRĘTNYM ZESPOLE JEZDNYM!
Zeskanuj kod QR lub przejdź do tego adresu internetowego:  
www.rottne.com/en/steerablewagon
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