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Skotare 810E / 1010E  



Med nya E-seriens skotare erbjuder 
John Deere en unik, ny teknologi som 
ökar produktiviteten vid gallringsarbe-
ten.

Modellen 810E är den minsta maskinen i 
John Deeres skotarsortiment. Tack vare 
dess kompakta dimensioner är 810E 
en överlägsen maskin, även på smala 
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stickvägar och i bestånd. CF1-kranen 
är placerad på främre chassiet, vilket 
gör att maskinen blir mycket välbalan-
serad, även med en nyttolast på upp 
till nio ton. Modellen 810E är utrustad 
med band (tillbehör) och klarar även 
skotning på mjukt underlag. En kraftig 
midjeled med 45 graders vridvinkel 
bidrar till maskinens extremt höga rö-

relseförmåga. Den kompakta modellen 
1010E är en mycket mångsidig gallrings-
maskin med extra hög motoreffekt 
och dragkraft. Skotaren 1010E har en 
lastförmåga på 11 ton och den starkare 
CF5-kranen. 1010E finns att beställa 
med tre olika längder för lastutrymmet.

Kortfattade data

810E

DIESELMOTOR  
Max. motoreffekt

4 cylindrar, cylindervolym 4,5 liter 
100 kW/1 900 v/min/134 hk SAE 

DRAGKRAFT 110 kN

MAX LAST 9 ton

ANVÄNDNINGS-
OMRÅDE

Första till andra gallring, arbete i mjuk 
terräng, optimalt skotningsavstånd
(up till 500 m)
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Den nya, mycket ergonomiska, med-
svängande hytten som följer kranen, är 
gemensam för alla skotarna i E-serien. 
E-seriens maskiner tar vid där andra inte 
riktigt orkar och kan köra ännu snab-
bare, tack vare den nivellerande hytten 
och optimerade komponenter i driv-
linan.  Med hjälp av TimberLink™, det 

unika maskinövervakningsprogrammet, 
kan du enkelt hålla hög prestanda och 
kontroll under skotningsarbetet. Sko-
taren 810E finns som 8-hjulig maskin, 
medan 1010E går att beställa antingen 
som 6- eller 8-hjulig version.

Kortfattade data

1010E

DIESELMOTOR  
Max. motoreffekt

4 cylindrar, cylindervolym 4,5 liter 
115,5 kW/1 900 v/min/155 hk SAE

DRAGKRAFT 150 kN

MAX LAST 11 ton

ANVÄNDNINGS-
OMRÅDE

Första till andra gallring, arbete i mjuk 
terräng, optimalt skotningsavstånd
(upp till 500 m)
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E-seriens arbetsmiljö är mycket bekväm 
och ergonomisk. Den smidiga med-
svängande och nivellerande hytten ökar 
prestandan för föraren. Fjärrstyrning av
dörren och ankomstbelysning är 
standard i E-seriens skotare Dessutom 
finns andra standardfunktioner, såsom 
automatisk luftkonditionering, textil-
klädsel av hög kvalitet, låga ljud- och 
vibrationsnivåer och olika komforttillbe-
hör som tillsammans ger en bekväm och 
ergonomisk användarupplevelse.

Tack vare runtomsikten blir arbetet 
både effektivare och säkrare. Med hyt-
ten inställd på kranföljning följer den 

Hyttens medsvängningsvinkelFörstklassig ergonomi 
mjukt med kranens svängning. Kranen 
och gripen är lätta att överblicka för 
bättre kontroll och snabbare krancykler.

Värmare och kylare för mat (tillval) i hytten.

FRAM

BAK 
(banke)
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John Deere har hela tiden arbetat mot 
målet att ta fram det mest avancerade 
styrsystemet för skogsmaskiner på 
marknaden. Armstöden, handmanövre-
rade kontrollpaneler och reglagepanelen 
för basmaskinen har designats med ma-
skinföraren i fokus, vilket ger en mycket 
ergonomisk och intuitiv styrning av 
maskinen. Styrsystemet TimberMatic™ 
F-09 erbjuder användarvänlig, intuitiv 
systemnavigering och gör det möjligt 
för maskinföraren att enkelt göra egna 
inställningar.

Tack vare det unika TimberLink™ ma-
skinövervakningssystemet blir det lätt 

Intuitivt styrsystem
att upptäcka en prestandaförsämring 
och korrigera den direkt.

Systemet identifierar och samlar auto-
matiskt in all viktig maskininformation. 
Med systemet får du tillgång till olika 
information kring arbetscykler, exem-
pelvis lastningstider, för att möjlig-
göra effektivare kraninställningar och 
arbetstekniker.  

Kontrollpanel till höger. 
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PowerTech™ Plus 
motor
Motorerna från John Deere är speciellt utformade för skogs-
maskiner och uppfyller de senaste emissionsreglerna. Skotarna 
810E och 1010E drivs av fyrcylindriga John Deere PowerTech-
motorer på 4,5 liter, med högt vridmoment vid låga motorvarv-
tal och låg bränsleförbrukning.

Motorn svarar snabbt på ändringar i belastningen, vilket gör 
att 810E och 1010E arbetar effektivt även under krävande 
förhållanden. De låga bullernivåerna ökar förarkomforten och 
minskar påverkan på miljön.

En fabriksinstallerad, reverserande fläkt ingår som standard 
och håller motor- och oljekylaren rena. Motorluftsfiltret har 
ett förfiltreringselement som flerfaldigar filtrets livslängd. De 
förlängda serviceintervallerna säkerställer högre tillförlitlighet 
för motorn och ger lägre driftskostnader.

Enkel service 
E-seriens servicepunkter är enklare att komma åt än någonsin 
tidigare. Den nya motorhuven och luckorna för motorservice 
erbjuder enkel åtkomst. Den dagliga servicen förenklas ytterli-
gare tack vare de centrala kontrollpunkterna och centralsmörj-
ningssystemet.

Hytten kan tiltas hydrauliskt för enklare serviceåtkomst till 
drivlinans komponenter som finns under hytten. Elektroniska 
handböcker och reservdelskataloger finns integrerade i maski-
nens dator.

Tack vare att mindre tid behöver läggas på service minskar de 
dagliga servicekostnaderna och effektiviteten ökar.  

Motorhuv öppen.
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Drivlina
E-seriens skogsmaskiner har mycket få 
driftsstopp under sin livslängd.
Samtliga skotare i E-serien är utrustade 
med nya boggiaxlar och kraftigare 
ramar.  Den perfekta viktfördelningen 
i kombination med ett kraftigt mid-
jelås ger snabb och enkel lastning och 
lossning. Den hydrostatiska kraftö-
verföringen driver maskinen effektivt, 
oavsett terräng.

 

De nya V-spåraxelfäste-
na på ramen kan klara 
upp till 20 % högre dy-
namisk sidobelastning.

John Deeres kraftiga boggiaxlar är 
avsedda för tunga laster i svår terräng 
och över långa avstånd. Dessutom kan 
de nya V-spåraxelfästena på ramen klara 
upp till 20 % högre dynamisk sidobelast-
ning.
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Skotarna 810E och 1010E är utrustade 
med mångsidiga lastutrymmen med 
ny, funktionell design. Fördelarna är 
uppenbara: bättre hållbarhet, bättre 
gripåtkomst och snabb bankjustering.  
Tack vare fyra rörliga bankar och åtta 
justerbara laststöttor är det enkelt 
att konfigurera lastutrymmet för olika 
stocklängder och lasthöjder.

Lastutrymmena kan enkelt anpassas 
på en rad olika sätt. Skotaren 810E 
går att få med antingen lång eller kort 
lastutrymmeslängd och olika bredd. 
En hydraulisk lastgrind (tillval) ökar 

lastutrymmets flexibilitet ytterligare 
och optimerar lastens tyngdpunkt vid 
olika stocklängder. Med hjälp av olika 
alternativa lastutrymmen kan maskinen 
modifieras för att klara kraven även vid 
mycket svåra arbetsförhållanden.

Modellen 1010E går att få med tre olika 
lastutrymmeslängder – extra kort, med-
ellångt och långt. Dessutom finns olika 
tillval, exempelvis hydraulisk lastgrind 
och ramförlängning, vilket ger större 
lastutrymmesflexibilitet (exempelvis 
vid tillfällig transport av 2-3-meters 
stockar).

Mångsidigt lastutrymme

Ny, plan bankmontering.
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CF skotarkranar
John Deeres CF skotarkranar ger en 
mycket produktiv stockhantering. Det 
nya styrsystemet TimberMatic F-09 
möjliggör enkla justeringar och förar-
specifika inställningar, vilket resulterar 
i sömlös kranhantering. Active Slew 
Floating (ASF) är standard hos skotaren 
810E. ASF kontrollerar kranens vridning 
och anpassar den till maskinens rörelser 
så att kranen följer med och ligger sta-

bilt i lastutrymmet eller ovanpå lasten. 
Med kranföljningsfunktionen följer hyt-
ten mjukt med kranens svängning och 
ger dig en optimal överblick över kran 
och grip så att du kan styra de snabba 
lastningscyklerna bättre. Effektiv kran-
styrning och kranföljning ökar E-seriens 
produktivitet.

Modellen 810E är utrustad med CF1-
kranen. Enkel manövrering och mjuka 
rörelser ökar effektiviteten vid lastning 
och lossning. CF1-kranen är placerad på 
det främre chassiet, nära hytten, vilket 
ger en utmärkt fördelning av maskinvik-
ten och gör att maskinen lämpar sig för 
arbeten på mjukt underlag. Tack vare 
kranpositionen kan föraren arbeta med 
precision i alla riktningar vid gallring av 
täta bestånd.

Modellen 1010E är utrustad med CF5-
kranen för extra kraftreserv vid hante-
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ring av stora stockar. Som tillval finns 
även CF5-version med 10 m räckvidd. 
Dolda slangar ger färre slangbrott vid 
arbeten i speciellt täta gallringsbestånd. 
Båda kranarna, CF1 och CF2, känneteck-
nas av överlägsen konstruktion lyft- och 
vridstyrka och räckvidd. Den hydrauliska 
dämpningen (tillval) ökar precisionen vid 
vrid- och lyftmanövrer ytterligare och 
ger längre livslängd. Vidare finns det en 
trådlös kranvåg (tillval) för effektivare 
energivirkestransporter.

810E 1010E

KRAN CF1 CF5

MAX RÄCKVIDD 7,2/8,7/9,8 m 7,2/8,5/10 m

LYFTMOMENT, BRUTTO 76 kNm 102 kNm

VRIDMOMENT 19 kNm 24 kNm

SLEWING ANGLE 380 ° 380 °
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E-seriens skotare är utrustade med det innovativa styrsys-
temet TimberMatic F-09 för effektiv stryrning av alla ma-
skinfunktioner. Den nya programvaran är inriktad på använ-
darvänlighet, lättbegripliga mönster och operatörsspecifika 
inställningar som gör maskinen effektivare i arbetet.

Innovativ automatik

Styrsystem
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TimberLink F övervakningen bygger på tidsperioden och
bränsleförbrukningen under fyra olika arbetsfaser.

Det exklusiva TimberLink maskinövervakningssystemet går nu 
också att få på skotare. TimberLink F är speciellt utformat för 
att du ska kunna ha kontroll på driftskostnaderna för E-seriens 
skotare. Systemet övervakar och mäter automatiskt och fort-
löpande produktivitet och teknisk status hos maskinen. Det 
samlar in information om arbetscykeln, exempelvis lastning 
och körtid. Informationen kan sedan användas för att optime-
ra maskininställningarna och förbättra operatörens arbetssätt 
och öka kunskaperna.

John Deere är den enda skogsmaskintillverkaren som konstru-
erar och levererar system som övervakar prestanda och status.

Maskinövervakningssystem



  810E 1010E

 MAX LAST  9 ton  11 ton

 DIESELMOTOR John Deere 4045 PowerTech™ Plus  John Deere 4045 PowerTech™  Plus 
  turboladdad med laddluftkylare,         turboladdad med laddluftkylare,
  4 cylindrar, 4,5 liters cylindervolym 4 cylindrar, 4,5 liters cylindervolym
 Max effekt 100 kW (1 900 v/min) 134 hk SAE 115,5 kW (1 900 v/min) 155 hk SAE
 Vridmoment 535 Nm @ 1 400 v/min 645 Nm @ 1 400 v/min
 Bränsletankens volym 110 liter 150 liter

 KRAFTÖVERFÖRING Hydrostatisk-mekanisk, 2-växlad växellåda Hydrostatisk-mekanisk, 2-växlad växellåda
 Dragkraft 110 kN 150 kN
 Hastighetsläge, växel 1 0-7,5 km/h 0-7,5 km/h
 Hastighetsläge, växel 2 0-23 km/h 0-23 km/h

 STYRNING Proportionell ramstyrning med minispakar Proportionell ramstyrning med minispakar
 Styrvinkel ±45° ±44°

 BROMSAR Färd- och arbetsbromsarna är hydrauliska, oljedränkta och med dubbla skivor.
  Parkerings- och nödbromsar är fjäderutlösta. Rambromsen är automatisk.

 AXLAR/BOGGIER  Boggiaxlar fram och bak Hydromekanisk  Boggiaxlar fram och bak Hydromekanisk
  differentialspärr fram och bak.  differentialspärr fram och bak.
   Modeller med 6 hjul har stela axlar fram.

 ELSYSTEM
 Spänning 24 V 24 V
 Batterier 2x115 Ah 2x115 Ah
 Generator 140 A (28 V) 140 A (28 V)
 Belysning Xenonljus: 8 arbetslampor, 2 i mitten, 1 bak Xenonljus: 8 arbetslampor, 2 i mitten, 1 bak 
  och 2 kranstrålkastare och 2 kranstrålkastare

 HYDRAULIK Lastkännande Lastkännande
 Pumpstorlek 90 cm3 140 cm3

 Arbetstryck 24 MPa/3481 psi 24 MPa/3481 psi
 Hydraultank 78 liter 150 liter

 KRAN CF1 CF5
 Max räckvidd 7,2/8,7/9,8 m 7,2/8,5/10 m
 Lyftmoment, brutto 76 kNm 102 kNm
 Vridmoment 19 kNm 24 kNm
 Vridvinkel 380° 380°

 HYTT Medsvängande, eller medsvängande Medsvängande, eller medsvängande 
  och nivellerande och nivellerande
 Medsvängningsvinkel 290° 290°
 Sidtilt 10° 10°
 Tilt framåt och bakåt 6° 6°

 STYRSYSTEM  PC / Windows®-baserat TimberMatic™ F-09 PC/Windows®-baserat TimberMatic™ F-09
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Tekniska data 810E / 1010E 
1010E med 6 och 8 hjul. 810E med endast 8 hjul.

*OBS! Måttangivelserna är nominella och kan variera beroende på tillverkningstoleranser. Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändringar. Alla produktnamn som 
förekommer i denna broschyr är varumärken som tillhör John Deere Forestry Oy.
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MÅTT*  810E                     Lång 
8 hjul                    hjulbas

1010E                      Lång 
6 hjul och 8 hjul   hjulbas

Extra kort  
hjulbas

Längd [A] mm 8240                         8905 9390                            10390 8890

Hjulbas [B+C] mm 4340                         4640 5100                             5500 4550

Boggicentrum – midjeled [B] mm 1950                         1950 1700                            1700 1700

Midjeled – Boggicentrum [C] mm 2390                         2690 3400                            3800 2850

Lastgrind – boggicentrum [D] mm 2365                         2665 2600                            3000 2050

Boggicentrum – bak [E] mm 1385                         1750 1900                            2500 2050

Bredd – 600 serie däck [F] mm 2530 2720 

Bredd – 700 serie däck [F] mm 2680 2820 

Styrvinkel 45° 44°

Yttre vändradie – 700 serie däck, mm 6820 8160

IInre vändradie – 700 serie däck, mm 3820 4560

Transporthöjd, mm 3780 3600 

Markfrigång 6/8 hjul [G] mm 615 620

Däck, fram 6/8 hjul 22,5 – 16 34–14

Däck, bak 22,5 – 16 24,5 – 20

Maskinvikt 6 hjul, kg — 14 700

Maskinvikt 8 hjul, kg 12 950 16 500

Angreppsvinkel 6/8 hjul — / 32° 28° / 37°

Exempel på standardutrustning 
(beroende på nationella specifikationer)

Medsvängande hytt
Styrsystemet TimberMatic F-09 med skrivare
TimberLink™ maskinstatusbild
Reversibel kylarfläkt
Hydraulisk trappa
Luftdämpad förarstol
Xenonljus
Midjelås
Hydraulsystem med bypassfilter
Luftfilter med förfiltreringselement

Exempel på tillvalsutrustning  
(beroende på nationella specifikationer)

Medsvängande och nivellerande hytt
GPS med programvara
Backkamera
Olika lastutrymmestillval
Bakre ramförlängning (endast 1010E)
Kranvåg
Motor- och kupévärmare
Elektrisk bränslepåfyllningspump
Elektrisk hydrauloljepåfyllningspump
Bio hydraulolja
Hydraulpump
Automatiskt brandsläckningssystem
Centralsmörjning
Planeringsblad
Verktygssats
Band och slirskydd

Kontakta din säljare för utförligare information.

* Obs! Måttangivelserna är nominella och kan variera beroende på tillverkningstoleranser.

LASTUTRYMMES-
ALTERNATIV

810E 8 hjul 1010E 6 hjul och 
8 hjul

Total längd 
(Grind - sista bankens mittlinje) 
• Kort 
• Medium 
• Långt

— 
3620 mm  
4285 mm

 
3925 mm 
4800 mm 
5270 mm

J Lastbredd
• Kort hjulbas
• Standardhjulbas
• Lång hjulbas

Smalt/brett
—
2450 mm / 2590 mm
2450 mm

Standard
2700 mm
2700 mm
2700 mm

Lastarea Smalt/brett  
3,4/3,9 m²

Standard 
4,0 m² 

A
B C

D

E

Denna broschyr/skrift har noggrant sammanställts för global cirkulation. Eftersom information, bilder och beskrivningar är av allmän art kan det i vissa illustrationer och texter förekomma tillval och tillbehör som inte finns 
tillgängliga i alla regioner. Kontakta din säljare för detaljerad information. John Deere förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra specifikationer och design för produkter som beskrivs i denna broschyr. Vi ansvarar inte för 
eventuellt felaktiga och saknade uppgifter.
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www.JohnDeere.com

John Deere Forestry konstruerar och 
tillverkar kortvirkesmaskiner i Finland.

Nothing runs 
like a Deere
Hörnstenarna i designen av E-seriens 
skogsmaskiner är produktivitet, tillför-
litlighet och låga driftskostnader. Varje 
år gör John Deere stora investeringar 
i produktutveckling för att konstruera 
och tillverka avancerade skogsmaskiner.

John Deere är din partner. Vi erbjuder 
dig heltäckande lösningar till stöd för 
ditt företag genom att göra det dagliga 
arbetet mer produktivt. Utöver skogs-
maskiner av högsta kvalitet erbjuder vi 
ett stort urval av tjänster och redskap 
som gör din maskin ännu effektivare. 
Det är vår ambition att hjälpa dig att 
göra arbetet snabbare, säkrare och 
bekvämare!


