
Motor Tier III eficiente e potente
 •  Velocidade automática variável do motor para excelente 

eficiência do combustível 
 • Configuração de velocidade máxima controlada pelo operador

Sistema de arrefecimento de alta capacidade
 •  Equipado com ventilador com ângulos variáveis das paletas, 

proporcionam economia de combustível em clima frio
 •  Fluxo de ar reversível para manter os trocadores de calor 

sempre limpos

Sistema de transmissão hidrostático
 • Sistema de transmissão super eficiente
 • Ótimo desempenho em terrenos difíceis 

Sistema de controle eletrônico avançado
 • Interface intuitiva para o usuário e melhor economia de combustível
 • Oferece controle preciso de todas as funções da máquina

Os eixos padrão são aprovados para flutuação 
ou configurações de pneu duplo

Projetados e fabricados para aplicações de 
serviço pesado
 • Chassis otimizado, construção robusta e resistente
 •  Articulação central robusta construída com chapa de aço 

espessa, pinos de grande diâmetro, mancais com rolamentos 
cônicos, vida útil longa

Acesso excelente para manutenção
 • Compartimento do motor espaçoso e organizado
 • Fácil acesso para pontos de manutenção diária 
 •  Cabine basculante para acesso às bombas, mecanismos 

e sistemas de transmissão

Cabine do operador equipada com assento 
giratório
 •  Assento giratório de duas posições, joystick ergonômico com 

controles de acionamento hidráulico e direção e total visão traseira 
 • Funções de garra e arco controladas por apenas um joystick
 • Ótima visibilidade para as laterais do compartimento do motor 

Garras Tigercat com dois cilindros de alta capacidade
 • Opção de garra com chapa laminada ou tipo caixa
 •  Grande abertura da garra medida de ponta a ponta 

facilita a coleta dos feixes mesmo com árvores espalhadas

Os Skidders série D da Tigercat são os mais avançados, eficientes e produtivos do mundo. Equipado com um 
único sistema de transmissão hidrostática com controle eletrônico de alta tecnologia, entrega madeira na beira 
da estrada com o menor custo em diversas condições de terrenos, tamanho de árvores e diferentes espécies. 

SKIDDERS SÉRIE D

O assento exclusivo Turnaround da Tigercat oferece o controle total da máquina com visão traseira. Dirija confortavelmente e opere todas 
as funções da máquina com ótima visibilidade em deslocamentos tanto com a lâmina como com a garra. Ciclos mais rápidos, consumo de 
combustível reduzido, capacidade de cobertura aprimorada e versatilidade adicional.

BENEFÍCIOS E VANTAGENS:



ESPECIFICAÇÕES            620D                      630D                       635D         

DIMENSÕES com pneus e arco padrão
 COMPRIMENTO ...................7.240 mm (285 pol) .......................................
 DISTÂNCIA ENTRE EIXOS ...3.940 mm (155 pol) .......................................
 LARGURA PADRÃO .............3.330 mm (131 pol) .......................................
   Largura opcional .................3.020 mm (119 pol) .......................................
 ALTURA .................................3.150 mm (124 pol) .......................................
 DISTÂNCIA AO SOLO ..........635 mm (25 pol) ............................................
 PESO ....................................16.440 kg (36.250 lb) ....................................
POTÊNCIA
 MOTOR .................................  Cummins QSB6.7 Tier 3 ...............................
                                          164 KW (220 hp) a 2.200 rpm  
    Pré-purificador e limpador de ar do motor de 2 etapas
 VELOCIDADE MÁXIMA ........19 km/h (12 mph) ..........................................
 ARREFECIMENTO ...............  Radiador de alumínio side by side, ..............
    arrefecedor de óleo, arrefecedor do ar de
    sobrealimentação e condensador A/C
 VENTILADOR .......................Passo fixo, ventilador ....................................
  Opcional ..............................Flexxaire®passo variável, reversível .............
 CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL 305 l (81 gal EUA) ........................................
  Opcional ..............................585 l (155 gal EUA) ......................................
TREM DE FORÇA
 TRANSMISSÃO ....................Velocidade mecânica simples ........................
                                           Hidrostática com velocidade variável
  (2) mecanismos de deslocamento variáveis
 EIXO, DIANTEIRO ................Planetário interno SD ....................................
   oscilação de +/- 15°
 EIXO, TRASEIRO .................SD, planetário interno ...................................  
   
  Opcional ..............................SFD, planetário externo, parte frontal e parte traseira ...
  BLOQUEIOS DIFERENCIAIS ...Dianteira e traseira independentes ..........................
SISTEMA HIDRÁULICO
 BOMBA, DESLOCAMENTO ...Pistão ............................................................
 BOMBA, PRINCIPAL 1 ..........Pistão para todas as funções da máquina ....
 BOMBA, PRINCIPAL 2 ..........Engrenagem para arrefecimento ..................
 FILTROS................................ (2) Rosqueado, 7 mícrons, fluxo pleno .........
 CILINDROS, ARCO ............... (2) Diâmetro de 100 mm (4 pol) (função simples) 
                                           (4) Diâmetro de 100 mm (4 pol) (função dupla)
 CILINDROS, VOLANTE ........ (2)  Diâmetro de 85 mm (3,25 pol) ................
 CILINDROS, LÂMINA ............ (2)  Diâmetro de 90 mm (3,5 pol) ..................
 RESERVATÓRIO ..................105 L (28 gal EUA) .......................................
FREIOS
 FRENAGEM DINÂMICA ........Hidrostática ...................................................
 FREIO DE SERVIÇO ............Freios a disco em banho de óleo .................
 FREIO DE .............................  Calibrador, Aplicado por mola, ..........................
 ESTACIONAMENTO liberado por pressão hidráulica
PNEUS
 PADRÃO................................30,5Lx32,20 ..................................................
 OPCIONAL ............................30,5Lx32,26; 35,5x32,24; 73x44-32,16 ........
ARCO
 PADRÃO................................Função simples, rotação contínua ................
 OPCIONAL ............................Função dupla, rotação contínua ...................
GARRA
 TIGERCAT PADRÃO .............1,39 m2 (15 pés2) ..........................................
                                            2 cilindros, placa ou pinça de caixa
 ABERTURA MÁXIMA ............3.505 mm (138 pol) .......................................
 OPÇÃO .................................Tigercat 1,58 m2 (17 pés2) ............................
                                            2 cilindros, placa ou pinça de caixa ..............
 ABERTURA MÁXIMA ............3.630 mm (143 pol) .......................................
LÂMINA
 LARGURA .............................  2.285 mm (90 pol) .........................................
   com opções de extensões 

de lâmina ...............................2.920 mm (115 pol) ............................................
ELÉTRICA
 BATERIA................................ (2) 12 v ..........................................................
 ALTERNADOR ......................80 A, 24 v ......................................................
 TENSÃO DO SISTEMA ........24 v ...............................................................

7.495 mm (295 pol) ................................................
4.190 mm (165 pol) ................................................
3.330 mm (131 pol) ................................................
3.020 mm (119 pol) ................................................
3.150 mm (124 pol) ................................................
635 mm (25 pol) .....................................................
16.895 kg (37.250 lb) .............................................

Cummins QSB6.7 Tier 3  ....................................... 
194 kW (260 hp) a 2.200 rpm
Pré-purificador e limpador de ar do motor de 2 etapas
19 km/h (12 mph) ...................................................
Radiador de alumínio side by side, arrefecedor ....
de óleo, arrefecedor do ar de sobrealimentação 
e condensador A/C
Flexxaire®passo variável, reversível .......................
N/A .......................................................................... 
305 l (81 gal EUA) ..................................................
585 l (155 gal EUA) ................................................

Mecânica de velocidade simples ...........................
Hidrostática com velocidade variável
(2) mecanismos de deslocamento variáveis
SFD, planetário externo .........................................
oscilação de +/- 15°
SFD, planetário externo .........................................
 
N/A .......................................................................... 
Dianteira e traseira independentes ........................

Pistão......................................................................
Pistão para todas as funções da máquina .............
Engrenagem para arrefecimento............................
(2) Rosqueado, 7 mícrons fluxo pleno ...................
(2) Diâmetro de 100 mm (4 pol) (função simples) ...
(4) Diâmetro de 100 mm (4 pol) (função dupla)
(2)  Diâmetro de 85 mm (3,25 pol) ..........................
(2)  Diâmetro de 90 mm (3,5 pol) ............................
105 L (28 gal EUA) .................................................

Hidrostática.............................................................
Freios a disco em banho de óleo ...........................
Calibrador; Aplicado por mola, ...............................
liberado por pressão hidráulica

30,5Lx32,20 ............................................................
30,5Lx32,26; 35,5x32,24; 73x44-32,16 ..................

Função simples, rotação contínua .........................
 Função dupla, rotação contínua .............................

Tigercat 1,58 m2 (17 pés2) ...................................... 
2 cilindros, placa ou pinça de caixa .......................
3.630 mm (143 pol) ................................................
Tigercat 1,76 m2 (19 pés2) ...................................... 
2 cilindros, placa ou pinça de caixa .......................
3.710 mm (146 pol) ................................................

 2.285 mm (90 pol) ..................................................

2.920 mm (115 pol) ................................................

(2) 12 v ...................................................................
80 A, 24 v ...............................................................
24 v .........................................................................

DIMENSÕES 
9.350 mm (368 pol)
5.105 mm (201 pol)
3.330 mm (131 pol)
3.125 mm (123 pol)
3.150 mm (124 pol)
635 mm (25 pol)
21.430 kg (47.250 lb)

Cummins QSB6.7 Tier 3
194 kW (260 hp) a 2.200 rpm
Pré-purificador e limpador de ar do motor de 2 etapas
14 km/h (9 mph)
 Radiador de alumínio side by side, arrefecedor  
de óleo, arrefecedor do ar de sobrealimentação 
e condensador A/C
Flexxaire®passo variável, reversível
N/A 
305 l (81 gal EUA)
585 l (155 gal EUA)

Mecânica de velocidade simples
Hidrostática com velocidade variável
(2) Mecanismos de pistão, infinitamente variáveis
SFD, planetário externo
oscilação de +/- 15°
Eixo de tandem de trabalho extremo Tigercat,  
planetário externo
N/A
Dianteira e traseira independentes

Pistão
Pistão para todas as funções da máquina
Engrenagem para arrefecimento
(2) Rosqueado, 7 mícrons fluxo pleno
(4) Diâmetro de 115 mm (4,5 pol) (função dupla)
 
(2) Diâmetro de 85 mm  (3,25 pol)
(2)   Diâmetro de 90 mm (3,5 pol) 
105 L (28 gal EUA)

Hidrostática
Freios a disco em banho de óleo
Calibrador; Aplicado por mola,
liberado por pressão hidráulica

30,5Lx32,26 (dianteiros); 28Lx26,16 (traseiros)
Consulte a próxima página*

Função dupla, elevação alta, rotação contínua
N/A

Tigercat 1,95 m2 (21 pés2)
2 cilindros, placa ou pinça de caixa
3.810 mm (150 pol)
Tigercat 2,32 m2 (25 pés2)
2 cilindros, placa ou pinça de caixa
3.835 mm (151 pol)

 2.285 mm (90 pol)

2.920 mm (115 pol)

(2) 12 v
80 A
24 v



ESTAÇÃO DO OPERADOR
 CABINE ...................................  Montada sobre coxins, pressurizada e isolada; Ar condicionado/aquecedor/desembaçador; (2) portas com janelas laterais, telas de proteção e 

para-brisas inclinados; Sistema de monitoramento da máquina com tela de LCD; rádio estéreo digital AM/FM/CD e rádio comunicação
 ASSENTO ...............................  Giratório para trabalho pesado, assento pneumático; Altura totalmente ajustável, assento com reclinação para trás, apoio lombar e descansos para 

braços, trava mecânica de duas posições, rotação de 100º para deslocar com visão traseira 
 CONTROLES DO OPERADOR ....  Joystick eletrônico para arco/garra/lâmina/direção; Pedais frontal e traseiro eletrônico com chave seletora da transmissão nas mudanças de direção para 

frente/ trás. Monitor colorido IQAN MD3 para monitoramento e ajustes das funções da máquina

Alarme em deslocamento em marcha à ré;
Filtro na sucção de combustível; Extintor de 
incêndio; Sistema de água pressurizado

 
Guincho hidráulico; Pacote de iluminação 
halógena; Pacote de iluminação HID; Kit para 
clima frio

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
   Alarme em deslocamento em marcha à ré; 

Filtro na sucção de combustível;
   Extintor de incêndio; Sistema de água pressurizado
  Para-lamas

EQUIPAMENTO OPCIONAL
  Guincho hidráulico; Pacote de iluminação halógena 
  Pacote de iluminação HID; Kit para clima frio

Alarme em deslocamento em marcha à ré;
Filtro na sucção de combustível;
Extintor de incêndio; Sistema de água pressurizado
Para-lamas

Guincho hidráulico; Pacote de iluminação halógena 
Pacote de iluminação HID; Kit para clima frio

A TIGERCAT SE RESERVA O DIREITO DE CORRIGIR ESSAS ESPECIFICAÇÕES A QUALQUER MOMENTO SEM AVISO PRÉVIO

SKIDDER 630D TIGERCAT

7,5 m (24 pés 7 pol)

SKIDDER 620D TIGERCAT

7,24 m (23 pés 9 pol)

9,35 m (30 pés 8 pol)

3,15 m
(10 pés 4 pol)

SKIDDER 635D TIGERCAT

3,15 m
(10 pés 4 pol)

3,15 m
(10 pés 4 pol)

ESPECIFICAÇÕES            620D                      630D                       635D         

*Configurações de pneu dianteiro/traseiro 635D opcionais (2) 30,5Lx32,26 (4) 750/55X26,5
   (2) 35,5Lx32,24 (4) 750/55X26,5
   (2) 35,5Lx32,24 (4) 73/44,00x32,16PR
   (2) 35,5Lx32,24 (4) 30,5Lx32,26



Seção central robusta com vida útil longa.

Ótima visibilidade para as laterais do 
compartimento do motor.

Acesso livre aos dois lados do motor e todos os pontos de manutenção. A cabine basculante acessa bombas e componentes da transmissão.

Eixos Tigercat bem protegidos. Opções de garras de dois cilindros de alta capacidade.

Assento giratório oferece controles com total visão traseira para reduzir esforço do pescoço 
ao deslocar-se com a garra, juntar feixes ou desempenhar atividades de construção.

O 635D de seis rodas é ideal para 
aplicações de trabalho pesado.

Todos os modelos da série D têm os equipamentos 
padrão para pneus duplos ou de flotação.

O 620D é versátil para aplicações de 
desbaste de plantação e limpeza.

(7045) 5PT 0115•Tig

E-mail: comments@tigercat.com         
Internet: 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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