
Kraftull och effektiv motor

Mycket lättmanövrerad i tät gallring
 • Kraftiga styrcylindrar och snäv vändradie
 • Smal totalbredd och mycket generös markfrigång

Hållbar Tigercat parallellkran
 • 9,3 m räckvidd för maximal produktivitet vid tät gallring 
 • Sidotiltfunktion för att nå runt stående träd
 •  Nivellering fram/bak för förbättrad svängningsförmåga i 

brant terräng

Främre och bakre boggiaxlar med boggilyftar 
 • Lågt marktryck, hög stabilitet, mycket mjuk gång

Utmärkt serviceåtkomst
 • Lätt åtkomst till dagliga servicepunkter
 • Kraftig takskyddsinbyggnad och tipphytt

Effektiv och högpresterande hydraulsystem 
 • Separata pumpar för drift, aggregat och kran

Rymlig, klimatkontrollerad, ergonomisk hytt 
med utmärkt sikt i alla riktningar 
 • Välvd framruta för utmärkt sikt uppåt 
 • Fri siktlinje till alla hjul
 • 270 graders vridbart säte för smidig in- och utgång
 • Anpassningsbara, optimalt placerade förarreglage

8-hjulsdrift med boggilyftar för ett lågt 
marktryck, utmärkt stabilitet och rörlighet.

Stor, bekväm, ergonomisk förarplats  
med utmärkt runtomsikt

Tigercat 1135 är den ultimata skördaren för tät gallring i sluten terräng Den kraftfulla 8-hjulsdrivna 
maskinen är kompakt och lättmanövrerad, vilket maximerar värdet på beståndet.

Fri åtkomst på båda sidor av  
motorn och alla servicepunkter

FÖRDELAR:

1135 SKÖRDARE



TIGERCAT FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT NÄR SOM HELST ÄNDRA DESSA SPECIFIKATIONER UTAN FÖRVARNING

TIGERCAT 1135 SKÖRDARE

6 690 mm

3 790 mm 

MÅTT med 500/60 x 22.5 däck
 LÄNGD mindre bom .......................................... 6 690 mm
 BREDD .............................................................. 2 220 mm
 HÖJD ................................................................. 3 790 mm
 SKEPPNINGSHÖJD ......................................... 3 630 mm
 MARKFRIGÅNG ................................................ 625 mm
 RAMPENDLING ................................................ +/-44°
 RAMSVÄNGNING ............................................. +/-20°, låsbar
 VIKT ................................................................... 15 000 kg

EFFEKT
  MOTOR .................................................... Mercedes 906 170 kW 
  810 Nm @ 1200-1600 v/min
 KYLNING ..................................................radiator, sida vid sida, oljekylare 
  och laddluftskylare
 FLÄKT.......................................................Hydrauldrift: Automatisk 
   hastighetsväxling med automatiskt 

reverserande cykel
 BRÄNSLEKAPACITET användbar ...........240 L

DRIVLINA
 VÄXLING ..................................................2-växlad mekanisk växling
  Hydrostatiskt inställbar hastighet
 AXEL, FRAM/BAK ....................................Kugghjulsboggi
 DIFFERENTIALLÅS .................................Oberoende fram och bak
 BOGGILYFTCYLINDRAR.........................Fram och bak

TOPPHASTIGHET
 LÅG-INSTÄLLNING ..................................10 km/tim
 HÖG-INSTÄLLNING .................................24 km/tim

HYDRAULSYSTEM
 PUMP, DRIVNING ....................................Kolv
 PUMP, SKÖRDARE .................................Kolv
 PUMP, KRAN ............................................Kolv
 FILTRERING.............................................(6) Spinn-on
 TANK ........................................................150 L

BROMSAR
 FOTBROMS .............................................Hydrostatisk, inbyggd, oljekyld
 HJÄLPBROMS .........................................Inbyggd, oljekyld
 PARKERINGSBROM................................Fjäderpåverkad, hydraulutlösning, inbyggd

DÄCK
 FRAM/BAK ...............................................500/60 x 22.5, 16PR

KRAN 
 MODELL ....................................................................Tigercat H125P90T
 MAXIMAL RÄCKVIDD nakna stift ............................. 9 m
 MAXIMAL RÄCKVIDD standardhuvud ...................... 9,3 m
 TELESKOP ................................................................ 2 m
 LYFTMOMENT .......................................................... 125 kNm
 LYFTKAPACITET netto, full räckvidd ........................ 900 kg
 SVÄGMOMENT netto ................................................ 30 kNm
 ROTATION ................................................................. 260°
 SIDOTILTNING ..........................................................+/-15°
 FRAMÅTTILTNING .................................................... 22°
 BAKÅTTILTNING ....................................................... 15°

ELEKTRISKT
 BATTERI .................................................................... (2) 950 CCA,12 v
 GENERATOR ............................................................ 140 amp, 24 v 
 SYSTEMSPÄNNING ................................................. 24 v
 LAMPOR ................................................................... (21) HID 

FÖRARREGLAGE
 KRAN/AGGREGAT ....................................................Mini-spak, elektrisk via hydraulik
 STYRNING ................................................................Elektrisk joystick

FÖRARHYTT
 HYTT ..........................................  Trycksatt och välisolerad med luftkonditionering och 

värmare med konstant temperatur
 Termiskt formad svängd vindruta
 Termiskt isolerade polykarbonatfönster
 2 utgångar, datoriserad maskinbevakningssytem 
Stereo radio/cd-spelare
 SÄTE .......................................... Luftfjädring, extremt kraftigt, fullt justerbart
 270° roterande, med svankstöd och armstöd
 KONTROLLER ...........................El/hydraulisk IQAN för alla funktioner
  Mini-joystick för att styra, IQAN MD3-färgskärm 
  för maskinbevakning och funktionsjustering

VALBAR UTRUSTNING
 Webasto motor-/hytt-/hydraulikvärmare; Blockvärmare; hydraulisk reservoarvärmare 
 Vakuumpump, GPS-mottagare; Stubbsprutningsutrustning; 
 Luftkompressor färgmärkning; vägljus, solgardiner

SKÖRDARHUVUD
 STANDARD ................................Kesla RH20
  Valfritt .......................................Aggregat upp till 800 kg inklusive rotator
 Mätsystem ..................................Dasa 4
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