
Motor Tier 3, maior potência e eficiência
Sistema de arrefecimento eficiente de alta capacidade 
 •  Velocidade variável automática do ventilador para melhor 

eficiência de combustível
 •  Ciclo de reversão automática para limpar os trocadores de 

calor
 •  Entrada do ar de arrefecimento na traseira do 

equipamento, distante da projeção de corte da serra.

Sistema duplo de transmissão do giro, maior 
torque e vida útil
 •  Maior torque de giro, menor carga nos dentes
 • Operação de giro suave e tranquila

Tecnologia ER de lança
 • A tecnologia ER aumenta a produção, conserva energia
 •  O movimento paralelo e suave da lança reduz a fadiga do 

operador 
 •  A chave de controle do sistema ER permite força extra para 

o braço
 •  As peças estruturais são comprovadas em aplicações de altos ciclos

Excelente acesso para manutenção
 • Compartimento do motor articulado por sistema hidráulico
  •  Ótimo acesso aos principais componentes, pontos de 

manutenção diária

Estruturas inferiores construídas pela Tigercat 
 •  Chassi longo e carroceria larga para excelente estabilidade

Sistema de nivelamento robusto, para 
trabalho pesado
 •  Pinos grandes e mancais de rolamento eliminam o desgaste 

em juntas de articulação
 •  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

Compartimentos separados para motor e parte hidráulica
 •  Proteções separam o motor de válvulas e bombas hidráulicas
Estação do operador silenciosa, com 
temperatura controlada
 • Melhor cabine do setor, com porta frontal e lateral
 •  Janela frontal de comprimento total para uma visualização 

clara das esteiras
 •  Aquecedor/ar-condicionado de alta vazão e saídas múltiplas
 •  Assento com suspensão a ar para trabalho pesado e maior 

conforto

Estrutura superior giratória robusta e durável
 •  Placa base giratória com espessura de 32 mm de uma parte só
 •  O conjunto superior não se deformará com impactos

COLHEITADEIRAS H855C/LH855C

BENEFÍCIOS E VANTAGENS:

As colheitadeiras Tigercat H855C / LH855C são duráveis, confiáveis e de alto desempenho, de 
construção robusta para todo tipo de floresta. Extremamente eficiente, a série H855C é projetado 
para a colheita e processamento em beira de estradas.



DIMENSÕES com sapatas de garra simples de 610 mm (24 pol)
 LARGURA ......................................... 3.380 mm (133 pol) .................................................................................. 
 COMPRIMENTO sem lança ............. 5.380 mm (212 pol) .................................................................................. 
 ALTURA sem teto solar ..................... 3.290 mm (130 pol) .................................................................................. 
 DISTÂNCIA AO SOLO ...................... 710 mm (28 pol) ....................................................................................... 
 PESO sem implemento ..................... 27.600 kg (60.900 lb) ................................................................................ 
 GIRO TRASEIRO fora da esteira ..... 1.385 mm (54 pol) .................................................................................... 

POTÊNCIA
 MOTOR ............................................. Cummins QSB6.7 Tier 3, 194 kW (260 hp) a 2.200 rpm .........................
  Pré-purificador e limpador de ar do motor de 2 etapas
 ARREFECIMENTO ........................... Radiadores de alumínio lado a lado, arrefecedor do óleo e  ...................
    do ar de admissão do motor. Tela removível de retenção de resíduos.
 VENTILADOR ................................... Velocidade variável automática impulsionada hidraulicamente, reversível ....
 CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL .....970 L (257 US gal)....................................................................................

SISTEMA HIDRÁULICO
 BOMBA, PRINCIPAL......................... Pistão ........................................................................................................ 
 BOMBA, IMPLEMENTO ................... Pistão ........................................................................................................ 
 BOMBA, VENTILADOR DE ARREFECIMENTO ... Pistão ........................................................................................................  
 RESERVATÓRIO .............................. 225 L (60 US gal)...................................................................................... 
 FILTRAÇÃO ...................................... (6) Filtro de 7 mícrons, rosqueado, fluxo pleno ........................................
 CILINDROS DA LANÇA .................... (2) Diâmetro de 120 mm (4,7 pol) ............................................................
 CILINDROS DO BRAÇO .................. (2) Diâmetro de 120 mm (4,7 pol) ............................................................
 CILINDROS, NIVELAMENTO ........... N/A ............................................................................................................ 
 CONTROLE DE POTÊNCIA ............... Sensor eletrônico de velocidade; Anti-paralisação de todas as velocidades ....

ESTRUTURA INFERIOR
 ESTRUTURAS DA ESTEIRA ............  Florestal de trabalho pesado F6-140; Guias integrais da  .......................

esteira,ângulos de inclinação
 CORRENTE DA ESTEIRA ................ F8 com passe de 203 mm (8 pol), vedada e engraxada .........................
 TRANSMISSÃO FINAL .....................  (2) Mecanismos com pistão com válvulas de freio; velocidade  ..............

infinitamente variável
 FORÇA DE TRAÇÃO ........................ 262 kN (59.000 lbf) ................................................................................... 
 CAIXA DE TRANSMISSÃO .............. Tipo planetário de redução tripla com freio ..............................................
 ROLDANA DIANTEIRA ..................... Ajustador hidráulico da esteira; Mola absorvedora de choque ................
 ROLETES SUPERIORES ................. (2) escavador tipo D6D .............................................................................
 PLACAS DESLIZANTES SUPERIORES ... Opcionais, aparafusados .......................................................................... 
 ROLETES INFERIORES .................. (9) escavador tipo D6 com flange dupla/simples .....................................
 SAPATA DA ESTEIRA ....................... garra simples/dupla de 610 mm (24 pol) ..................................................
   Opcional ......................................  Esteira tri-track de garra simples de 710 mm (28 pol) ............................. 

  Esteira tri-track de garra dupla de 760 mm (30 pol)
  Esteira tri-track de garra tripla de 915 mm (36 pol)
 SISTEMA DE NIVELAMENTO .......... N/A ............................................................................................................

FREIOS

ESPECIFICAÇÕES         H855C     LH855C                                                                                                           

3.430 mm (135 pol)
5.280 mm (208 pol)
3.710 mm (146 pol)
710 mm (28 pol)
35.600 kg (78.490 lb)
1.360 mm (54 pol)

POTÊNCIA
Cummins QSB6.7 Tier 3, 194 kW (260 hp) a 2.200 rpm
Pré-purificador e limpador de ar do motor de 2 etapas
Radiadores de alumínio lado a lado, arrefecedor do óleo e  
do ar de admissão do motor. Tela removível de retenção de resíduos.
Velocidade variável automática impulsionada hidraulicamente, reversível
970 l (257 gal EUA)

Pistão
Pistão
Pistão
225 L (60 gal EUA)
(6) Filtro de 7 mícrons, rosqueado, fluxo pleno
(2) Diâmetro de 120 mm (4,7 pol)
(2) Diâmetro de 120 mm (4,7 pol)
(2) Diâmetro de 180 mm (7 pol)
Sensor eletrônico de velocidade; Anti-paralisação de todas as velocidades

Nivelamento para serviços pesados R7-150L-2; Guias integrais da  
esteira, ângulos de inclinação
FH 400 com passe de 215 mm (8,5 pol)
(2) mecanismos de pistão com válvulas de freio; Velocidade 
infinitamente variável
367 kN (82.600 lbf)
Tipo planetário de redução tripla com freio
Ajustador hidráulico da esteira; Mola absorvedora de choque
N/A 
Aparafusado
(9) FH400 tipo escavador
Garra simples de 610 mm (24 pol)
Garra simples de 710 mm (28 pol)
 
 
20° para frente; 6° para trás; +/- 17° lateral

Tipo disco de fricção; Aplicada automaticamente por mola, alívio hidráulico
Tipo disco de fricção; Aplicada automaticamente por mola, alívio hidráulico

(2) AGM, 12 v
140 A, 24 v
24 v
(6) Halógena, (4) Luzes de serviço, compartimento do motor
(7) HID; (6) Luzes de serviço, compartimento do motor

 ESTEIRA ........................................... Do tipo disco de fricção; Aplicada automaticamente por mola, alívio hidráulico . 
 GIRO ................................................. Disco de fricção, Aplicada automaticamente por mola, alívio hidráulico..  
ELÉTRICA
 BATERIA ........................................... (2) AGM, 12 v ...........................................................................................
 ALTERNADOR .................................. 140 A, 24 v ................................................................................................  
 TENSÃO DO SISTEMA .................... 24 v ...........................................................................................................
 ILUMINAÇÃO .................................... (6) Halógena, (4) Luzes de serviço no compartimento do motor .............
  Opcional ........................................... (7) HID, (6) Luzes de serviço, compartimento do motor ..........................

ESTRUTURA SUPERIOR GIRATÓRIA
 SISTEMA DE GIRO ...................... Velocidade variável de 8 rpm; rotação contínua de 360°; Redução dupla, caixas de engrenagens planetárias de transmissão de giro 

duplo; Mecanismos de giro de pistão duplo 
 ROLAMENTO DO GIRO ..............Diâmetro do círculo 1.190 mm (47 pol)
 COMPARTIMENTO ...................... Placa perfurada nas portas para ventilação; Compartimento do motor operado hidraulicamente com backup manual
   Proteção contra vandalismo; Parte exterior lisa; Entrada de ar traseira para o sistema de arrefecimento e motor

O sistema de lança ER® patenteado permite que o operador da máquina estenda e retraia a lança do feller 
buncher em um plano horizontal, suave e rapidamente, usando um único joystick. Fundamental para essa 
tecnologia é o consumo de energia reduzido. 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.



EXIBIDA COM LANÇA PADRÃO 

3,30 m 
(10 pés 10 pol)

11,93 m (39 pés 2 pol)

3,30 m 
(10 pés 10 pol)

COLHEITADEIRA H855C

3,71 m
(12 pés 2 pol)

5,28 m (17 pés 4 pol)
9,4 m (30 pés 10 pol)

COLHEITADEIRA LH855C

5,38 m (17 pés 8 pol)

EXIBIDA COM LANÇA TELESCÓPICA 860 H39ERT

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
Assento pneumático; Filtro na sucção de combustível;  
Alarme para movimento das esteiras

Caixa de ferramentas aparafusada; Kit para clima frio, Caixa de ferramentas 
aparafusada; Filtro de combustível de alta vazão
CABEÇOTE DE COLHEITA

Sistema hidráulico flexível para aceitar diversos cabeçotes de colheita

SISTEMA DE LANÇA ER PADRÃO  COM ADAPTADOR DE PONTA TELESCÓPICO
 RAIO DE CORTE MÁXIMO ..........9.400 mm (370 pol) ....................................................9.850 mm (388 pol) .........................................................11.930 mm (470 pol)
 RAIO DE CORTE MÍNIMO ...........3.810 mm (150 pol) ....................................................3.580 mm (141 pol) .........................................................4.110 mm (162 pol)
  CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO  

no alcance máximo .........................5.360 kg (11.800 lb) ...................................................4.540 kg (10.000 lb) ........................................................2.270 kg (5.000 lb) 
ESTAÇÃO DO OPERADOR
 CABINE......................................... Montada com isolamento térmico e acustico, pressurizada; A/C, aquecedor, desembaçador com controles montados na lateral; Porta 

de entrada/para-brisas de policarbonato de comprimento total; Janelas posterior e direita de policarbonato, Janela da porta lateral de 
policarbonato de uma parte só com seção deslizante superior de vidro temperado com grade de aço para ventilação; Teto solar ou 
portinhola plana; rádio estéreo digital AM/FM com CD player; (2) tomadas elétricas.

 CONTROLES ..........................................  Hidráulico proporcional para lança/deslocamento/giro/rotação com limitador de controle de velocidade de deslocamento eletrônico; Eletrônico para braço telescópico
    Interruptor elétrico para ER; Monitor colorido IQAN MD3 para monitoramento da máquina e ajustes de funções
 ASSENTO .....................................Suspensão a ar, totalmente ajustável com montagem angular; Joysticks Tigercat montados no apoio de braço
OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
       Assento pneumático; Filtro na sucção de combustível; 

Alarme para movimento das esteiras
EQUIPAMENTO OPCIONAL
       Diversos contrapesos; Kit para clima frio; Caixa de ferramentas aparafusada 

Chassis R6-152, F6-152-EXP; Filtro de combustível de alta vazão

CABEÇOTE DE COLHEITA
      Sistema hidráulico flexível para aceitar diversos cabeçotes de colheita

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

ESPECIFICAÇÕES         H855C     LH855C                                                                                                           

EXIBIDA COM LANÇA PADRÃO 

9,4 m (30 pés 10 pol)



Capô do compartimento do motor estilo concha retrátil. 
O motor é separado das bombas e válvulas hidráulicas. 

Ventilador reversível de velocidade 
variável, para maior economia de 
combustível e melhor desempenho do 
cabeçote de colheita.

O LH855C vem com um chassi de nivelamento 
robusto, para aplicações em terrenos íngremes.

Sistema de lança telescópica 
opcional para maior alcance e menor 
deslocamento.

O sistema opcional de elevação do 
chassi permite maior folga no giro do 
conjunto superior.

Área de válvulas organizada e facilmente 
acessível, com sistema de proteção 
articulado para cima.

Tecnologia ER da lança da Tigercat oferece recuperação 
de energia e movimento de planar da lança sem esforço.

O sistema de nivelamento para trabalho 
pesado usa pinos superdimensionados, 
cilindros e mancais de rolamento cônicos, 
e placa de aço espessa.

A entrada de ar traseira fica bem distante 
da saída da serra, evitando acúmulo de 
detritos nos componentes do trocador de 
calor.
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O capô do compartimento do motor estilo concha retrátil proporciona 
um acesso excelente ao compartimento do motor, às válvulas e aos 
componentes do sistema de arrefecimento. O percurso das mangueiras e 
fiação é organizado e claro. Portas giratórias para fora dão acesso rápido 
a pontos de manutenção diária sem abrir o compartimento principal.


