
Motor FPT Tigercat potente, eficiente e de confiança
 • Configurações Tier 2 ou Tier 4f
 • Tecnologia de controle de emissões SCR simples e de confiança para Tier 4f

Sistema de arrefecimento eficiente de alta capacidade 
 • Velocidade variável automática do ventilador para melhor eficiência de   
  combustível
 • Ciclo de reversão automático para limpar os trocadores de calor
 • Entrada do ar de arrefecimento na traseira do equipamento, distante da   
  projeção de corte da serra

Tecnologia ER de lança exclusiva da Tigercat
 • Aumente a produtividade, o desempenho e a eficiência de combustível
 • O movimento paralelo e suave da lança reduz a fadiga do operador 
 • As peças estruturais são comprovadas em aplicações de ciclo alto

Compartimento do operador silencioso e com controle de 
temperatura
 • Para-brisa dianteiro do piso ao teto para uma visão clara das esteiras
 • Aquecedor de alta potência de saída/ar-condicionado com aberturas múltiplas
 • Assento com suspensão pneumática para serviços pesados
 • Ampla área atrás do assento

Chassi inferior para aplicações florestais construído pela 
Tigercat
 • F8 não nivelável ou FH400 nivelável
 • Estruturas de esteiras longas para uma excelente estabilidade em encostas

Sistema de nivelamento robusto para trabalho pesado  
 •  Pinos grandes e mancais de rolamento eliminam o desgaste nas juntas de   
  pinos centrais
 • As estruturas são feitas com seções espessas de aço para minimizar a flexão
 • Comprovação em campo com mais de 1 milhão de horas de operação

Design e construção de alta durabilidade
 • Plataforma giratória de aço de uma peça sólida e suave,  
  compartimento do motor à prova de impactos

Excelente acesso para manutenção e componentes
 • O capô do compartimento do motor estilo concha retrátil proporciona 
  um acesso excelente ao motor, aos componentes principais e aos pontos de  
  manutenção
 • As bombas e filtros estão alojados em um compartimento separado  
  e facilmente acessível
 • Grandes limpadores na parte inferior

845D/L845D FELLER BUNCHER

BENEFÍCIOS E VANTAGENS:

Os feller bunchers da série 845D são rápidos, ágeis e super adequados para os reflorestamentos, florestas 
nativas e aplicações de pequeno diâmetro e alto ciclo. O 845D tem também a potência e a estabilidade 
para trabalhar com madeiras de maiores proporções. O L845D está equipado com o nivelamento de chassi 
inferior de altíssima resistência da Tigercat para um alto desempenho, equilíbrio e estabilidade em encostas.
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DIMENSÕES

LARGURA 3.380 mm (133 pol) 3.430 mm (135 pol)
COMPRIMENTO sem lança 4.900 mm (193 pol) 4.900 mm (193 pol)
ALTURA sem teto solar 3.360 mm (132 pol) 3.730 mm (147 pol)
DISTÂNCIA DO SOLO 710 mm (28 pol) 685 mm (27 pol)
PESO sem implemento 25.900 kg (57.100 lb) 32.480 kg (71.600 lb)
GIRO TRASEIRO fora da esteira 990 mm (39 pol) 1.040 mm (41 pol)

POTÊNCIA

MOTOR Tier 4f Tigercat FPT N67 Tier 4f Tigercat FPT N67 Tier 4f
  CLASSIFICAÇÃO 212 kW (284 hp) a 2.200 rpm 212 kW (284 hp) a 2.200 rpm
  PICO 212 kW (284 hp) a 2.200 rpm 212 kW (284 hp) a 2.200 rpm
MOTOR Tier 2 Tigercat FPT N67 Tier 2 Tigercat FPT N67 Tier 2
  CLASSIFICAÇÃO 205 kW (275 hp) a 2.100 rpm 205 kW (275 hp) a 2.100 rpm
  PICO 212 kW (284 hp) a 2.000 rpm 212 kW (284 hp) a 2.000 rpm
FILTRAGEM DE AR Pré-purificador de ar e purificador de ar do motor de 2 estágios Pré-purificador de ar e purificador de ar do motor de 2 estágios
ARREFECIMENTO Radiadores lado a lado de alumínio, arrefecedor de óleo e arrefecedor 

do ar de sobrealimentação, e tela de retenção de resíduos removível
Radiadores lado a lado de alumínio, arrefecedor de óleo e arrefecedor 
do ar de sobrealimentação, e tela de retenção de resíduos removível

VENTILADOR Rotação variável automática impulsionada hidraulicamente, 
reversível

Rotação variável automática impulsionada hidraulicamente, 
reversível

CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL 800 L (210 gal EUA) 800 L (210 gal EUA)
CAPACIDADE DEF 80 L (21 gal EUA) 80 L (21 gal EUA)

SISTEMA HIDRÁULICO

BOMBA, PRINCIPAL Pistão Pistão
BOMBA, SERRA Pistão Pistão
BOMBA, BRAÇOS DA GARRA/DE ACUMULAÇÃO Pistão Pistão
BOMBA, VENTILADOR DE ARREFECIMENTO Pistão Pistão
RESERVATÓRIO 190 L (50 gal EUA) 190 L (50 gal EUA)
FILTRAÇÃO (5) Filtro de 7 mícrons, rosqueado, fluxo pleno, (1) Absorção 

de água
(5) Filtro de 7 mícrons, rosqueado, fluxo pleno, (1) Absorção de 
água

CILINDRO DO GUINDASTE Diâmetro de 140 mm (5,5 pol) Diâmetro de 140 mm (5,5 pol)
CILINDROS, BRAÇO/ER (2) Diâmetro de 110 mm (4,3 pol) (2) Diâmetro de 110 mm (4,3 pol)
CILINDRO, BASCULANTE Diâmetro de 120 mm (4,7 pol) Diâmetro de 120 mm (4,7 pol)
CILINDROS, NIVELAMENTO N/D (2) Diâmetro de 180 mm (7 pol)
CONTROLE DE POTÊNCIA Sensor eletrônico de velocidade, anti-paralisação de todas as 

velocidades 
Sensor eletrônico de velocidade, anti-paralisação de todas as 
velocidades 

CHASSI INFERIOR

ESTRUTURAS DA ESTEIRA Florestal de trabalho pesado R6-140-3 
Guias integrais da esteira, ângulos de inclinação

Nivelamento para serviços pesados R7-150L-2 
Guias integrais da esteira, ângulos de inclinação

CORRENTE DA ESTEIRA F8/d6d com passe de 203 mm (8 pol) vedado e engraxado FH400 com passe de 215 mm (8,5 pol)
DIREÇÃO (2) Motores a pistão axial com válvulas de freio

Rotação infinitamente variável, rotação infinitamente variável
(2) Motores a pistão axial com válvulas de freio 
Rotação infinitamente variável, rotação infinitamente variável

FORÇA DE TRAÇÃO 262 kN (59.000 lbf) 367 kN (82.600 lbf)
CAIXA DE CÂMBIO Redutor planetário de tripla redução com freio Redutor planetário de tripla redução com freio
RODA GUIA Ajustador hidráulico da esteira, amortecedor a mola Ajustador hidráulico da esteira, amortecedor a mola
PLACAS DESLIZANTES SUPERIORES Substituíveis, aparafusadas, roletes opcionais Substituíveis, aparafusadas
ROLETES INFERIORES (9) D6 tipo trator de flange simples/dupla (9) FH400 tipo escavadeira de flange simples/dupla
SAPATA DA ESTEIRA Garra simples/dupla de 610 mm (24 pol)  Garra simples de 610 mm (24 pol) 
  Opcional 710 mm (28 pol) esteira tripla de garra simples

760 mm (30 pol) esteira tripla de garra dupla
915 mm (36 pol) esteira tripla de garra tripla

Garra simples de 710 mm (28 pol) 

NIVELAMENTO N/D 20° para frente, 6° para trás, +/- 17° lateral

VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO

VELOCIDADE BAIXA 1,9 km/h (1,2 mph) 1,8 km/h (1,1 mph)
VELOCIDADE ALTA 4,2 km/h (2,6 mph) 4,2 km/h (2,6 mph)

ESTRUTURA SUPERIOR GIRATÓRIA

ACIONAMENTO DO GIRO TORNAMESA Rotação variável de 7 rpm, rotação contínua de 360°, caixa de engrenagens planetárias de transmissão de giro com freio 
Motor de giro de pistão

ROLAMENTO DO GIRO Diâmetro de círculo da esfera de 1.190 mm (47 pol)
COMPARTIMENTO Capô retrátil operado hidraulicamente, portas de acesso articuladas do motor e da pilha de bomba

Admissão de ar traseira para sistema de arrefecimento e motor

SISTEMA ER DE LANÇA com serra 5702 e 30˚ de cruzeta

RAIO DE CORTE MÁXIMO 8.050 mm (317 pol) 8.050 mm (317 pol)
RAIO DE CORTE MÍNIMO 4.165 mm (164 pol) 4.165 mm (164 pol)
CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO no alcance máximo 6.215 kg (13.700 lb) 6.215 kg (13.700 lb)

ESTAÇÃO DO OPERADOR

CABINE Isolada, pressurizada, com montagem antivibratória, A/C, aquecedor, desembaçador com controles laterais, teto-solar ou basculante
Porta de entrada/para-brisas de policarbonato de comprimento total, janelas posterior e direita de policarbonato
Janela da porta lateral de vidro temperado, grande visibilidade do sistema de monitoramento da máquina com aviso sonoro
Rádio estéreo digital AM/FM com CD player, (2) Pontos de alimentação

CONTROLES Hidráulico proporcional para lança/deslocamento/giro com limitador eletrônico de controle de velocidade de deslocamento
Eletrônico para braçadeira/braços deacumulação/cruzeta/nivelamento, interruptor elétrico para freio do giro
Display colorido IQAN MD3 para monitoramento da máquina e ajuste de função

ASSENTO Suspensão a ar, totalmente ajustável com montagem angular, Joysticks Tigercat montados no apoio para os braços
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Alta velocidade, alto desempenho, alta eficiência. A tecnologia ER patenteada da Tigercat permite que o operador da 
máquina estenda e retraia a lança em um plano horizontal, suave e rapidamente, usando uma única alavanca joystick. Mas o 
benefício vai além da redução da fadiga do operador. 

A principal vantagem da tecnologia ER é o consumo reduzido de energia. O sistema ER transfere energia entre as funções da 
lança principal e da lança do braço, reduzindo a energia total necessária para mover o sistema de lança. 
Isso reduz as necessidades de energia, o fluxo da bomba e o arrefecimento do sistema. O resultado é o 
aumento da produtividade e a redução do consumo de combustível por unidade de produção.  

ELÉTRICA

BATERIA (2) 12 v (2) 12 v
ALTERNADOR 140 A, 24 v 140 A, 24 v
TENSÃO DO SISTEMA 24 v 24 v
ILUMINAÇÃO (9) Halógena, (3) Serviço, compartimento do motor (9) Halógena, (3) Serviço, compartimento do motor
  Opcional (7) HID, (1) Halógena, (3) Serviço, compartimento do motor (7) HID, (1) Halógena, (3) Serviço, compartimento do motor

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

Power-link, filtro na sucção do combustível, alarme de 
movimento de esteira de tração

Power-link, filtro na sucção do combustível, alarme de 
movimento de esteira de tração, caixa de ferramentas

EQUIPAMENTO OPCIONAL

Cruzetas de alta rotação: 110˚, 340˚, kit para clima frio
Sistema de abastecimento de combustível a nível do solo, 
filtro de combustível de alto fluxo, vários contrapesos, caixa 
de ferramenta aparafusada
Chassi inferior R6-140-5, R6-152

Cruzetas de alta rotação: 110˚, 340˚, kit para clima frio 
sistema de abastecimento de combustível a nível do solo, filtro 
de combustível de alto fluxo

CABEÇOTE DE CORTE

Sistema hidráulico flexível para aceitar diversos cabeçotes 
de corte

Sistema hidráulico flexível para aceitar diversos cabeçotes 
de corte
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Os motores FPT Tier 2 e Tier 4F da Tigercat oferecem resposta de carga rápida, baixo custo 
operacional e alta densidade de potência, combinado com uma excelente economia de combustível.

O sistema de injeção de combustível de trilho comum de segunda geração oferece um desempenho 
superior nas aplicações mais exigentes. A tecnologia de emissão FPT Tier 4f da Tigercat é simples e 
confiável. A configuração Tier 4f cumpre com os padrões de emissões sem componentes opcionais 
complexos. O elemento principal é o sistema pós-tratamento de redução catalítica seletiva (SCR) 
patenteado.

Os motores Tigercat FPT oferecem maior confiabilidade e menores 
custos de manutenção a longo prazo – a opção óbvia de potência para 
silvicultura e aplicações industriais fora de estrada. 

TODOS OS VALORES DE POTÊNCIA DO MOTOR SÃO INDICADOS EM POTÊNCIA ÚTIL, SEGUNDO A NORMA SAE J1349
A TIGERCAT SE RESERVA O DIREITO DE CORRIGIR ESTAS ESPECIFICAÇÕES A QUALQUER MOMENTO E SEM AVISO PRÉVIO
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Rotinas de manutenção fáceis. Acesso livre aos dois lados do motor e a todos os pontos de manutenção diária através das 
portas basculantes. As bombas hidráulicas estão alojadas em um compartimento separado daquele usado para o motor.

O capô do compartimento do motor estilo concha retrátil proporciona um acesso total e fácil aos componentes 
principais, incluindo o motor, sistema de arrefecimento e válvulas. Mangueiras e cabeamento organizados.

Geometria de lança compacta e linha de 
visão clara do lado direito.

Tecnologia de lança ER eficiente. Entrada de ar traseira, distante da projeção 
de corte da serra.

Para-brisa dianteiro do piso ao 
teto.

E-mail: comments@tigercat.com         
Website: www.tigercat.com
Tel.: (519) 753-2000
Fax: (519) 753-8272

54 Morton Ave. East
Brantford, Ontario 
Canadá, N3R 7J7 
Correspondência: Box 637  N3T 5P9
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