
Motor FPT Tigercat potente e eficiente
 • Rotação de motor variável automática para uma eficiência de combustível  
  excelente 
 • Configuração de velocidade máxima controlada pelo operador
 • Tecnologia de controle de emissões SCR simples e de confiança para Tier 4f

Duplo acionamento do giro tornamesa para um torque 
de giro potente
 • Menor carga sobre o pinhão para maior vida útil ao sistema de giro

Sistema de giro tornamesa com recuperação de 
energia exclusivo
 • Acionamento de circuito fechado retorna energia para o motor quando 
  o giro desacelera, reduzindo o consumo de combustível e  
  recuperando energia para outras funções da máquina
 • Sistema de giro dedicado permite ciclos rápidos e maior    
  desempenho da máquina

Duas opções de lança para dois trabalhos diferentes
 • Shovel logger com tacão ativo
 • Feller director com guarda de mangueira da lança

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

Chassis inferiores construídos pela Tigercat 
 • Estruturas longas e carroceria larga e estável para uma excelente estabilidade

Tecnologia de lança ER
 • Melhor desempenho e eficiência  
 • O interruptor de controle ER oferece um estímulo para a força extra do braço
 • Ciclos mais rápidos para a lança e redução da fadiga do operador

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

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

Compartimentos separados para motor e parte 
hidráulica
 • Proteções separam o motor de válvulas e bombas hidráulicas

Compartimento do operador silencioso e com controle 
de temperatura
 • Cabine líder do setor com portas frontal e lateral
 • 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 pneumático para trabalho pesado e maior conforto

A série S855D é um shovel logger de construção robusta para trabalhos florestais. Equipada com a serra de corte 
direcional 5195, ela pode derrubar, arrastar e empilhar árvores em terrenos íngremes, moles ou ecologicamente sensíveis.

S855D/LS855D SHOVEL LOGGER

BENEFÍCIOS E VANTAGENS:



DIMENSÕES com  sapatas de garra simples

LARGURA 3.400 mm (134 pol) 3.430 mm (135 pol)
COMPRIMENTO sem lança 5.380 mm (212 pol) 5.280 mm (208 pol)
ALTURA sem teto solar 3.330 mm (130 pol) 3.710 mm (146 pol)
DISTÂNCIA DO SOLO 690 mm (27 pol) 710 mm (28 pol)
PESO sem implemento 27.600 kg (60.900 lb) 36.970 kg (81.500 lb)
GIRO TRASEIRO fora da esteira 1.445 mm (57 pol) 1.360 mm (54 pol)

POTÊNCIA

MOTOR Tier 4f Tigercat FPT N67 Tier 4f Tigercat FPT N67 Tier 4f
  CLASSIFICAÇÃO 210 kW (282 hp) a 2.200 rpm 210 kW (282 hp) a 2.200 rpm
  PICO 210 kW (282 hp) a 2.200 rpm 210 kW (282 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 210 kW (282 hp) a 2.000 rpm 210 kW (282 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, arrefecedor 
do ar de sobrealimentação
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, GIRO Pistão, sistema fechado, recuperação de energia Pistão, sistema fechado, recuperação de energia
BOMBA, VENTILADOR DE 
ARREFECIMENTO

Pistão Pistão

RESERVATÓRIO 225 L (60 gal EUA) 225 L (60 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
CILINDROS DO BRAÇO (2) Diâmetro de 120 mm (4,7 pol) (2) Diâmetro de 120 mm (4,7 pol)
CILINDROS DA LANÇA (2) Diâmetro de 120 mm (4,7 pol) (2) Diâmetro de 120 mm (4,7 pol)
CILINDRO DO TACÃO Diâmetro de 110 mm (4,3 pol) Diâmetro de 110 mm (4,3 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 Trabalho pesado florestal F6-152
Ângulos de guias/rampas de esteira integrais

Trabalho pesado de nivelamento florestal R7-150L-2  
Ângulos de guias/rampas de esteira integrais

CORRENTE DA ESTEIRA F8 com passe de 203 mm (8 pol) vedado e engraxado FH400 com passe de 215 mm (8,5 pol)
DIREÇÃO (2) Motores a pistão com válvulas de freio, rotação infinitamente variável (2) Motores a pistão com válvulas de freio, 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
ROLETES SUPERIORES (2) Escavador tipo D6D N/D
PLACAS DESLIZANTES SUPERIORES Opcionais, aparafusadas Aparafusadas
ROLETES INFERIORES (9) Escavador tipo D6 com flange dupla/simples (9) FH400 tipo escavador
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

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

Garra simples de 710 mm (28 pol)

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

FREIOS

ESTEIRA Disco de fricção, aplicado automaticamente por mola, liberação 
hidráulica

Disco de fricção, aplicado automaticamente por mola, liberação 
hidráulica

GIRO Disco de fricção, aplicado automaticamente por mola, liberação 
hidráulica

Disco de fricção, aplicado automaticamente por mola, liberação 
hidráulica

ESTRUTURA SUPERIOR GIRATÓRIA

ACIONAMENTO DO GIRO 
TORNAMESA

Velocidade variável de 8 rpm, rotação contínua de 360°, redução dupla, caixas de engrenagens planetárias de transmissão de giro duplo, 
Motores de giro de pistão duplo

ROLAMENTO DO GIRO Diâmetro de círculo da esfera de 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

ELÉTRICA

BATERIA (2) AGM, 12 v (2) AGM, 12 v
ALTERNADOR 110 A, 24 v 110 A, 24 v
TENSÃO DO SISTEMA 24 v 24 v
ILUMINAÇÃO (7) HID, (3) LED, (5) Luzes de serviço LED (7) HID, (3) LED, (5) Luzes de serviço LED

ESTAÇÃO DO OPERADOR

CABINE Montada com isolamento térmico e acústico, 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 inteiriça com uma seção de deslizamento superior de vidro temperado guardado de aço para ventilação
Teto solar ou portinhola plana; rádio estéreo digital AM/FM com CD player, (2) Tomadas elétricas
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Opções de lança com tacão ativo ou com feller director
A série S855D Tigercat é versátil para derrubada, arraste e carregamento 
de toras. Equipado com um tacão ativo e uma garra especial, é um ágil 
shovel logger para terrenos íngremes e condições de solos sensíveis. 

Quando equipado com o cabeçote de corte direcional 5195 da Tigercat, 
é uma máquina preparada para derrubada, arraste e carregamento em 
terrenos inclinados. A combinação é útil para grandes toras, evitando 
perda de tempo com deslocamento e reposicionamento necessários para 
o corte duplo de árvores muito grandes com um cabeçote de corte fixo. A 
configuração de serra direcional permite que a máquina derrube e extraia 
de forma independente ou derrube e agrupe para um skidder ou yarder.
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SISTEMA DE LANÇA ER Shovel logger com tacão ativo

ALCANCE MÁXIMO 10.870 mm (428 pol) CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO Alcance mínimo 10.525 kg (23.200 lb)
ALCANCE MÍNIMO 3.775 mm (149 pol) 6,01 m (20 pés) 6.990 kg (15.400 lb)
CABEÇOTE DE COLHEITA Rotobec 4552SHD 7,62 m (25 pés) 5.760 kg (12.700 lb)

9,14 m (30 pés) 4.650 kg (10.250 lb)
Alcance máximo 3.460 kg (7.625 lb)

SISTEMA DE LANÇA ER Feller director

ALCANCE MÁXIMO 9.700 mm (382 pol) CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO Alcance mínimo 12.270 kg (27.000 pés)
ALCANCE MÍNIMO 3.580 mm (141 pol) 6,01 m (20 pés) 7.725 kg (17.000 lb)
CABEÇOTE DE CORTE Tigercat 5195 7,62 m (25 pés) 6.500 kg (14.300 lb)

9,14 m (30 pés) 5.260 kg (11.600 lb)
Alcance máximo 5.125 kg (11.300 lb)

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. 
Vantagem que 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.  

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

3,30 m 
(10 pés 10 

pol)

5,38 m (17 pés 
8 pol)

10,87 m (35 pés 
8 pol)

S855D SHOVEL LOGGER

MOSTRADO COM A CONFIGURAÇÃO DE LANÇA FELLER DIRECTOR

10,87 m (35 pés 
8 pol)

LS855D SHOVEL LOGGER

3,71 m
(12 pés 2 pol)

5,28 m (17 pés 
4 pol)

A tecnologia de emissão FPT Tigercat é simples e de confiança, cumprindo as rigorosas exigências 
de níveis de emissões Tier 4 sem a necessidade de um turbocompressor de geometria variável, 
um sistema EGR, um corpo de acelerador de entrada ou um filtro de partículas diesel. O elemento 
principal é o sistema de redução catalítica seletiva (SCR) patenteado. Os 
motores FPT Tigercat oferecem confiabilidade melhorada e menores 
custos de manutenção a longo prazo. 

CONTROLES Hidráulico proporcional para lança/deslocamento/giro/ com limitador eletrônico de controle de velocidade de deslocamento, eletrônico para 
nivelamento, interruptor elétrico para freio giratório e ER, tela LCD colorida para monitoramento de máquina e ajuste de função

ASSENTO Suspensão a ar, totalmente ajustável com montagem angular, Joysticks Tigercat montados no apoio para os braços

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

Filtro na sucção do combustível, alarme de movimento de esteira de tração Filtro na sucção do combustível, alarme de movimento de esteira de tração

EQUIPAMENTO OPCIONAL
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Capô do compartimento do motor estilo concha 
retrátil e compartimentação dos componentes 
organizada e clara. Acesso livre aos dois lados 
do motor e a todos os pontos de manutenção 
diária através das amplas portas basculantes. 
As bombas são facilmente acessíveis no 
compartimento separado com a proteção 
articulada. 

Sistema de nivelamento para serviços pesados. 
Chapa de aço espessa, cilindros de diâmetro 
grande e mancais cônicos de roletes. Geometria 
única que melhora a estabilidade da máquina 
em aplicações em terrenos íngremes. 


