
Produktbeskrivning 
Rottne simulator är utvecklad för att i största möjliga 
utsträckning simulera arbetsmiljön i en fullstor modern 
skogsmaskin. Simulatorn är uppbyggd, så långt det är 
möjligt, med samma hårdvaru- och mjukvarukomponenter 
som återfinns i en riktig skogsmaskin.

Det innebär att alla inställningar för kran- och aggregat-
funktion görs på samma sätt i simulatorerna som i verklig-
heten. Vidare har simulatorerna samma möjligheter som 
riktiga skogsmaskiner när det gäller att skräddarsy individu-
ella förarinställningar, importera apteringsfiler och trakt- 
direktiv samt att rapportera av avverkningsuppdrag. 

Rottne simulator är utrustade med Rottnes Geoinfosystem 
där digitalt kartmaterial läggs in för de olika avverknings-
trakterna. Rottne simulator levereras med både skördar- 
och skotarfunktion. Genom en enkel inställning kan man 
växla mellan de olika maskintyperna. 

Produktions- och driftuppföljning är möjlig 
Simulatorerna använder samma maskinstyrsystem som en 
fullskalig skogsmaskin vilket innebär att man i realtid kan följa 
maskinens driftsdata, till exempel bränsleförbrukning, motor- 
och oljetemperatur. Det innebär också att det finns möjlighet 
att på ett pedagogiskt sätt arbeta med felsökning. 

Virtuell miljö med olika slags skog och terräng 
Omgivningen i Rottne simulator är ett skogsområde på  
300 x 300 meter med varierande terräng och skogsbilvägar. 
Området består av olika bestånd med allt från täta gallringar 
till sistagallring och slutavverkning. De trädslag som före-
kommer är tall och björk som ger bra sikt och tydlig grafik. 
Trädens dimensioner och blandningen av trädslag varierar.

Olika övningar och fri körning 
Simulatorerna innehåller fem övningsuppgifter i varierande 
svårighetsgrad för både skördare Rottne H11 och skotare 
Rottne F13. Utöver detta finns det också ett virtuellt skogs-
område på nio hektar med skiftande terrängförhållande 
där fria övningar kan genomföras.  I övningsmiljön kan 
också olika vind- och väderförhållanden simuleras. 

Varje elev kan ha en unik inloggning för att på så sätt 
kunna följa sin egen utveckling av nyckelparame-
trar som kranrörelser, produktivitet, stubbhöj-
der och bränsleförbrukning.

ROTTNE SKOTARE- OCH  
SKÖRDARSIMULATORER 

 ger en verklighetsnära körupplevelse

Så nära verkligheten du kan komma



Rottne Simulator Motion  
Med rörelseplattform som på ett verklighetsnära  
sätt simulerar maskinens rörelse vid terrängkörning.

STYR- OCH MÄTSYSTEM

Maskinsystem ROTTNE D5

Apteringssystem ROTTNE Forester

Display 15” touch-skärm

Stol BeGe-stol med Rottne- paletter  
 och 5-knappsspak

SIMULATOR 

Processor Second Level cache/ Intel 6 
 cores/15 MB/3,5 GHz

Grafik MSI GTX 1080

Hårddisk SSD 256 GB och HDD SATA III 1000 GB

Skärm 55” HD

Rörelseplattform Ja

Strömförsörjning 200–240 VAC

VIKT OCH MÅTT

Emballage 200 x 110 x 150 cm (L x B x H)

Simulator 185 x 80 cm (L x B) 
 Höjd (stol) 190 cm 
 Höjd (skärm) 225 cm 
 Bredd (skärm) 125 cm 
 Vikt 375 kg

Rottne Simulator Classic 
Med fast fundament.

STYR- OCH MÄTSYSTEM

Maskinsystem ROTTNE D5

Apteringssystem ROTTNE Forester

Display 15” touch-skärm

Stol BeGe-stol med Rottne-paletter  
 och 5-knoppsspak

SIMULATOR

Processor Second Level cache/Intel 6   
 cores/15MB/3.5 GHz

Grafik MSI GTX 1080

Hårddisk SSD 256 GB och HDD SATA III 1000 GB

Skärm 55” HD

Rörelseplattform Nej

Strömförsörjning 200–240 VAC

VIKT OCH MÅTT

Emballage 120 x 80 x 150 cm (L x B x H)

Simulator 150 x 80 cm (L x B) 
 Höjd (stol) 150 cm 
 Höjd (skärm) 170 cm 
 Bredd (skärm) 110 cm 
 Vikt 210 kg
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