
Motor Tier 3, maior potência e eficiência

Sistema de resfriamento de alta capacidade eficiente 
 •  Velocidade variável automática do ventilador para melhor eficiência 

de combustível
 • Ciclo de reversão automático para limpar os trocadores de calor
 •  Entrada traseira de ar de resfriamento, bem distante da área de 

descarga da serra

Tecnologia de lança ER
 • A tecnologia ER aumenta a produção, conserva energia
 • O movimento paralelo e suave da lança reduz a fadiga do operador 
 • O interruptor de controle do sistema ER permite força extra para o braço
 • As peças estruturais são comprovadas em aplicações de ciclo alto

Compartimentos separados para o motor e os 
componentes hidráulicos
 • Protege o motor separado de válvulas e bombas hidráulicas

A Tigercat fabrica chassis inferiores para aplicações 
florestais 
 •  Estruturas longas e carroceria larga e estável para uma excelente 

estabilidade

Sistema de nivelamento robusto, para trabalho pesado
 •  Pinos grandes e rolamentos de roletes eliminam o desgaste nas 

articulações pivô
 •  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

Excelente acesso para manutenção
 • Compartimento do motor articulado hidraulicamente
 • Acesso fácil a todos os lados do motor
 • Ótimo acesso aos principais componentes, pontos de manutenção diária

Estação do operador silenciosa e com temperatura 
controlada
 • Melhor cabine do setor, com porta frontal e lateral
 • Janela frontal ampla para uma melhor visualização das esteiras
 • Aquecedor/ar-condicionado com saída alta e múltiplas entradas de ar
 • Assento com suspensão a ar para trabalho pesado

Estrutura superior giratória robusta e durável
 • Placa base giratória com espessura de 32 mm de uma parte só
 •  O conjunto superior não ficará com dentes ou deformado por causa 

de impactos
 • Amplo espaço de armazenamento atrás do assento

BENEFÍCIOS E VANTAGENS:

845C/L845C FELLER BUNCHER

O 845C é um excelente e versátil feller buncher, com giro traseiro limitado e geometria de lança compacta. Ele 
é adequado para plantações, florestas nativas e diâmetros pequenos – aplicações de alto ciclo. Com excelente 
balanço e estabilidade, o L845C surpreende em terrenos muito inclinados.



DIMENSÕES com sapata de garra dupla de 610 mm
 LARGURA ........................................... 3380 mm ........................................................................................................3430 mm
 COMPRIMENTO sem lança ............... 4900 mm ........................................................................................................4900 mm
 ALTURA sem claraboia ....................... 3360 mm ........................................................................................................3730 mm
 DISTÂNCIA DO SOLO ........................ 710 mm ..........................................................................................................685 mm
 PESO sem cabeçote ........................... 25.900 kg .......................................................................................................32.480 kg
 GIRO TRASEIRO sobre a lateral ....... 990 mm ..........................................................................................................1040 mm
POTÊNCIA
 MOTOR ............................................... Cummins QSB6.7 Tier 3, 194 kW (260 hp) a 2200 rpm ...............................Cummins QSB6.7 Tier 3, 194 kW (260 hp) a 2200 rpm
   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
 RESFRIAMENTO ................................ Radiador de alumínio lado a lado, resfriador de óleo,  .................................Radiador de alumínio lado a lado, resfriador de óleo, 
   resfriador do ar de sobrealimentação  resfriador do ar de sobrealimentação
   Tela de retenção de resíduos removível Tela de retenção de resíduos removível
 VENTILADOR ..................................... Rotação variável automática acionada hidraulicamente, reversível .............Rotação variável automática acionada hidraulicamente, reversível
 CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL .... 970 l ...............................................................................................................970 l
SISTEMA HIDRÁULICO
 BOMBA, PRINCIPAL........................... Pistão .............................................................................................................Pistão
 BOMBA, SERRA ................................. Pistão .............................................................................................................Pistão
 BOMBA,  
 GARRA/ACUMULAÇÃO BRAÇOS ..... Pistão .............................................................................................................Pistão
 BOMBA, VENTILADOR  
 DE RESFRIAMENTO .......................... Pistão .............................................................................................................Pistão
 RESERVATÓRIO ................................ 190 L ..............................................................................................................190 L
 FILTRAGEM ........................................ (5) Filtro de 7 mícrons, com rosca, fluxo pleno; (1) Separador de água ...... (5) Filtro de 7 mícrons, com rosca, fluxo pleno; (1) Separador de água
 CILINDRO, GUINCHO ........................ Orifício de 140 mm ........................................................................................Orifício de 140 mm
 CILINDROS, BRAÇO/ER .................... (2) Orifício de 110 mm ................................................................................... (2) Orifício de 110 mm
 CILINDRO, INCLINAÇÃO  .................. Orifício de 120 mm ........................................................................................Orifício de 120 mm
 CILINDROS, NIVELAMENTO ............. N/A .................................................................................................................(2) Orifício de 180 mm
 CONTROLE DE POTÊNCIA ............... Sensor eletrônico de velocidade; antiparalisação de todas as velocidades ..... Sensor eletrônico de velocidade; antiparalisação de todas as velocidades 
CHASSI INFERIOR
 ESTRUTURAS DE ESTEIRAS ........... Aplicação florestal para trabalho pesado R6-140-3;  ....................................Nivelamento para trabalho pesado R7-150L-2; 
   ângulos de guias, rampas de esteira integrais  ângulos de guias, rampas de esteira integrais
 CORRENTE DA ESTEIRA .................. Passo de 203 mm F8/D6D vedado e lubrificado ..........................................Passo de 215 mm FH400
 TRANSMISSÃO FINAL ....................... (2) Mecanismos de pistão axial com válvulas de freio.................................. (2) Mecanismos de pistão axial com válvulas de freio 
   Rotação infinitamente variável; rotação infinitamente variável Rotação infinitamente variável; rotação infinitamente variável
 FORÇA DE TRAÇÃO .......................... 262 kN ...........................................................................................................367 kN
 CAIXA DE ENGRENAGENS .............. Tipo planetário de redução tripla com freio ...................................................Tipo planetário de redução tripla 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) Tipo trator de flange único e duplo D6..................................................... (9) Tipo escavadeira de flange único/duplo FH400
 SAPATA DA ESTEIRA ......................... Garra simples/dupla de 610 mm ...................................................................  Garra simples de 610 mm 
  Opcional ........................................... Esteira tripla de garra simples de 710 mm ...................................................Garra simples de 710 mm 
   Esteira tripla de garra dupla de 760 mm 
   Esteira tripla de garra tripla de 915 mm 
 NIVELAMENTO .................................. N/A .................................................................................................................20° para a frente; 6° para trás; +/- 17° para a lateral
VELOCIDADE MÁXIMA
 GAMA BAIXA ...................................... 1,9 km/h .........................................................................................................1,8 km/h
 GAMA ALTA ......................................... 4,2 km/h .........................................................................................................4,2 km/h
FREIOS
 ESTEIRA ............................................. Disco de fricção; aplicação automática por mola, alívio hidráulico ...............Disco de fricção; aplicação automática por mola, alívio hidráulico
 GIRO ................................................... Disco de fricção; aplicado manualmente por mola, alívio hidráulico ............Disco de fricção; aplicado manualmente por mola, alívio hidráulico
ROTAÇÃO SUPERIOR
 ACIONAMENTO..................................  Rotação variável de 7 rpm; rotação contínua de 360°; caixa de transmissão planetária de redução dupla e rotação variável com freio; 
 DO GIRO TORNAMESA  motor de giro de pistão
 ROLAMENTO ..................................... Diâmetro da esfera de 1190 mm
 DO GIRO TORNAMESA
 COMPARTIMENTO ............................. Teto retrátil operado hidraulicamente; portas de acesso articuladas do motor e da bomba; admissão de ar traseira para sistema de resfriamento e motor
SISTEMA DE LANÇA ER com serra 5702; cruzeta de 30˚
 RAIO DE CORTE MÁXIMO ................ 8050 mm ........................................................................................................8050 mm
 RAIO DE CORTE MÍNIMO ................. 4165 mm ........................................................................................................4165 mm
 ALCANCE COMPLETO DE ................ 6215 kg  .........................................................................................................6215 kg
 ELEVAÇÃO DE PINOS SIMPLES
ESTAÇÃO DO OPERADOR
 CABINE ............................................... Isolada, pressurizada, com montagem antivibratória; A/C, aquecedor, desembaçador com controles laterais; claraboia ou comporta plana
    Porta de entrada/para-brisas de policarbonato de comprimento total; janelas posterior e direita de policarbonato; janela da porta lateral de 

vidro temperado
   Sistema de monitoramento da máquina de alta visibilidade com alarmes de aviso; rádio estéreo digital AM/FM com CD player; (2) tomadas
 CONTROLES ...................................... Hidráulico proporcional para lança/deslocamento/giro com limitador eletrônico de controle de velocidade de deslocamento
   Eletrônico para braços de garra/acumulação/cruzeta/nivelamento; interruptor elétrico para freio do giro
   Display colorido IQAN MD3 para monitoramento da máquina e ajuste da função
 ASSENTO ........................................... Suspensão a ar completa, totalmente ajustável com montagem em ângulo; alavancas joystick Tigercat montadas no apoio de braço

ESPECIFICAÇÕES           845C                                        L845C                                                                                                  



ESPECIFICAÇÕES           845C                                        L845C                                                                                                  

SISTEMA ELÉTRICO
 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) Halógeno; (3) Serviço, compartimento do motor .................................... (9) Halógeno; (3) Serviço, compartimento do motor
  Opcional ............................................ (7) HID; (1) Halógeno; (3) Serviço, compartimento do motor ...................... (7) HID; (1) Halógeno; (3) Serviço, compartimento do motor

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
 Power-link; filtro na sucção do combustível;  Power-link; filtro na sucção do combustível; 
 alarme de movimento de esteira de tração  ...............................................................................................................alarme de movimento de esteira de tração; caixa de ferramentas

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS
 Vários contrapesos; cruzetas de alta rotação: 110˚, 340˚; kit para clima frio; caixa de ferramentas aparafusada ........Kit para clima frio; cruzetas de alta rotação: 110˚, 340˚
 Sistema de combustível no nível do solo; chassis inferiores R6-140-5, R6-152; filtro de combustível de alto fluxo ........ Sistema de combustível no nível do solo; filtro de combustível de alto fluxo

CABEÇOTE DE CORTE
 Sistema hidráulico flexível para aceitar vários cabeçotes de corte ............................................................................Sistema hidráulico flexível para aceitar vários cabeçotes de corte

A TIGERCAT RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR ESSAS ESPECIFICAÇÕES A QUALQUER MOMENTO, SEM AVISO PRÉVIO
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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. 

Fundamental para a tecnologia ER é o consumo de energia reduzido. O sistema ER transfere energia para a frente e para trás entre 
as funções da lança e as funções principais, reduzindo a energia total necessária para mover o sistema de lança. 
Isso reduz as demandas de energia, fluxo da bomba e resfriamento do sistema. O resultado é o aumento da 
produtividade e a redução do consumo de combustível por unidade de produção.  

Implementos de corte da Tigercat 
A gama de implementos de corte da Tigercat, incluindo a 
serra de corte 5702 para madeira de grandes dimensões e as 
tesouras e discos de corte de feixe de alta capacidade permitem 

personalizar o feller 
buncher conforme suas 
necessidades específicas. 
A escolha do cabeçote 
de corte certo da 
Tigercat pode reduzir os 
custos potencialmente 
e aumentar a 
produtividade de todo 
o sistema de colheita. 
Visite www.tigercat.com 
para obter mais 
informações ou contate 
um especialista de 
vendas da Tigercat no 
distribuidor Tigercat 
mais próximo.

O ambiente operacional
Janela frontal do piso ao teto e amplas janelas laterais para 
linhas de visão inigualáveis e visualização clara das esteiras. 
Os controles ergonômicos reduzem a fadiga e aumentam a 
produtividade.



Fácil acesso aos pontos de manutenção diária do motor. Teto retrátil articulado.

As bombas estão alojadas 
em um compartimento 
separado e é possível 
acessá-las por meio de 
uma porta basculante ou 
um compartimento com 
teto de abertura total que 
forma uma plataforma 
de trabalho.

Sistema de nivelamento para 
trabalho pesado construído com 
placa de aço espessa, cilindros 
e pinos de grandes dimensões e 
rolamentos cônicos de roletes.

A lança ER é rápida e 
eficiente, melhorando a 
eficiência de combustível 
e a produtividade, 
especialmente em 
aplicações de toras de 
diâmetro pequeno com 
ciclo alto.

As estruturas de 
esteiras longas e 
a carroceria larga 
e estável fornecem 
ao operador um 
excelente balanço 
e estabilidade em 
inclinações. 

Clara linha de visão do lado direito.

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