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Forestry of tomorrow

Skotare      574F & 594F 



DESIGN & KVALITET
Huven på Eco Logs skotare i F-serien har fått ett 
rejält lyft vad gäller såväl design som kvalitet där 
alla delar målas innan slutmontering för att mini-
mera risken för rost och defekter. Positionsljusen 
har fått ny, snyggare design tillsammans med Eco 
Logs belysta E och gran som framträder i grillen.

FÖRAREN I FOKUS
Skotarhytten har utformats och utrustats för hög 
förarkomfort och rymlighet - allt för att underlätta 
förarens dagar i skogen.  Tack vare god sikt får 
föraren bra överblick över arbetsområdet och kan 
arbeta med hög effektivitet i alla lägen.

3000h/
2 års 

garanti*
*Det som först inträffar.

Komfort och 
service för ett 
effektivt skogsbruk
I Eco Logs F-serie har de bästa egenskaperna 

från tidigare generationer bevarats, 

utvecklats och förstärkts genom ännu 

högre servicevänlighet, hög förarkom-

fort  och ny design med ett uppdaterat 

färgschema.

Med Steg 5 motorer från Volvo Penta 

får du en skotare som utmärker sig 

genom driftsäkerhet, bränsle-

effektivitet och hög miljöhänsyn. 

Läs mer om våra F-skotare på 

ecologforestry.com

Kran

Driftsäkra 
Steg 5

motorer
från Volvo Penta

574     FC12  |  120 kNm  |  8,5 m  10 m

           FC16  |  165 kNm  |  8,5 m  10 m

           X120F tilt |  159 kNm  |  10,5 m

594  |  FC16  |  165 kNm  |  8,5 m  10 m



574 594574/594

5,8–7,2 m2

4,1–4,7 m2

4,5–6,1 m2

Servicevänlig

LASTAREA (m2)

MOTOR
I och med F-serien har skotarna 
utrustats med Steg 5 motorer från Volvo 
Penta. Motorerna utmärker sig genom 
sin driftssäkterhet, bränsleeffektivitet 
och miljövänlighet.

VÄXELLÅDA & KYLARE
Skotarna har nya kylare som optimerats 
för Steg 5 motorer. 594F har utrustats 
med en ny växellåda som ökar dragkraf-
ten och förbättrar terrängegenskaperna. 

SERVICEVÄNLIGHET & KOMFORT
Skotarna i F-serien har konstruerats för 
ännu högre servicevänlighet genom 
flera förbättringar. Grillen öppnas 
enkelt åt sidan vilket ger enklare ren-
göring av kylaren och huven öppnas 
elektriskt för en mer lätthanterlig 
service. Större fendrar ger bättre insteg 
till och från hytten och rymmer även 
både verktygslåda och batterier som 
blir lättåtkomliga. Ureatanken har pla-
cerats tillsammans med bränsletanken 
för enkel åtkomst och påfyllning.

LASTAREA
Den väl tilltagna lastarean sträcker sig från 
4,1 m2 till hela 7,2 m2

574     FC12  |  120 kNm  |  8,5 m  10 m

           FC16  |  165 kNm  |  8,5 m  10 m

           X120F tilt |  159 kNm  |  10,5 m

594  |  FC16  |  165 kNm  |  8,5 m  10 m
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574F 594F

Forestry of tomorrow

2020-02-14_SG

Lastkapacitet, kg 14 000 20 000

Dimensioner

Vikt, kg 20 000 23 500

Bredd (A), mm 2 640(1) 3 155(1)

Höjd (B), mm 3840 3930

Längd (C), mm 10055 / 10475(11075)(3) / 11140(2) 10535 / 11195(2) (11790)(3)

Markfrigång (D), mm 650 720

Lastutrymme (E), mm 4 414 / 4 875(5425)(3) / 5 455 4 815 / 5 475 (6070)(3)

Anfallsvinkel 40 40

Motor, Volvo Penta

Typ 6 cyl. D8 - 7.7 l 6 cyl. D8 - 7.7 l

Uppfyller utsläppskrav enligt stage V/Tier 4F/stage III* stage V/Tier 4F/stage III*

Effekt, kW (hk) 185 (252) 235 (320)

Vridmoment, Nm 1160 1310

Kapacitet bränsletank, l 195 195

Transmission

Typ Hydrostatisk mekanisk Hydrostatisk mekanisk

Dragkraft, kN 195 260

Hastighet, km/h 20 20

Hydraulik

Pump, cm3 140 (opt. 180) 180

Arbetstryck, bar 235 235

Kapacitet hydraultank, l 180 180

Hjul

Standard 600/55-26.5’’ 750/55-26.5’’

Tillval 710/45-26.5’’
800/40-26.5’’

710/55-28.5’’
780/50-28.5’’

Kran 

Lyftmoment, kNm / kranlängd, m (Cranab, standard) 120 / 8.5, 10 165 / 8.5, 10

Lyftmoment, kNm / kranlängd, m (Cranab FC16, tillval) 165 / 8.5, 10 -

Lyftmoment, kNm / kranlängd, m (Epsilon X120F105, tillval) 159 / 10.5 -
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© Eco Log Sweden AB. Ändringar i specifikationerna kan göras utan föregående meddelande. Värdena är ungefärliga. 
Bilder och texter är ej juridiskt bindande.

Eco Log Sweden AB, Norra Hamngatan 41, Box 84, 826 22 Söderhamn – Sweden
www.ecologforestry.com

Specifikationer

*Endast tillgängligt i länder utanför EU, USA & Canada.


