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Elevada força de tração
• Sistema de acionamento de esteira de circuito fechado 

eficiente e responsivo
• Ótimo desempenho em terrenos difíceis

Sistema de esteiras oscilantes
• Sistema de montagem e estruturas para esteiras para 

trabalho pesado

Sistema de arrefecimento de alta capacidade
• Ventilador automático de fluxo variável, proporcionando 

maior economia de combustível
• O ciclo de reversão combate fragmentos e poeira em 

suspensão

Geometria de lança com grande capacidade de elevação
• Alta produção em terrenos difíceis, terrenos inclinados e 

escarpas 

Qualidade Tigercat para trabalho pesado
• Muito confiável, com tempo de funcionamento alto para 

projetos com cronogramas rígidos

Excelente acesso a pontos de manutenção diária
• Cabine basculante para acesso adicional a componentes

Estação do operador silenciosa e com temperatura 
controlada
• Assento com suspensão a ar para trabalho pesado com 

aquecimento e arrefecimento
• Sistema de controle eletrônico com tela colorida LCD
• Montagem com sistema de isolamento térmico e acústico
• Aquecedor/ar-condicionado de alta capacidade
• Alavancas joystick ergonômicas montadas no apoio de braço 

para condução e direção

Equipado com cabeçote de mulcher 4061 Tigercat
• Escolha de implementos para mulcher do tipo tambor 

horizontal que requerem até 358 kW

BENEFÍCIOS E VANTAGENS:

O 480B é um mulcher robusto e potente, capaz de 
enfrentar terrenos muito difíceis com facilidade. As 

máquinas da Tigercat construídas para trabalho pesado 
têm durabilidade superior e tempo de funcionamento 
alto para projetos de preparação de locais e áreas de 

grande escala e com cronogramas rígidos. 



P O T Ê N C I A  E  A C E S S O

Os motores Tigercat FPT Tier 4f oferecem resposta de carga rápida, baixos custos 
operacionais e alta potência em um bloco compacto, combinados com excelente 
economia de combustível.

O sistema de injeção de combustível Common Rail de segunda geração oferece o 
melhor desempenho possível para as aplicações mais exigentes.

A tecnologia de emissão do FPT Tier 4f da Tigercat é simples e confiável. A 
configuração do Tier 4f atende aos padrões de emissão sem componentes 
adicionais complexos. O elemento-chave é o sistema pós-tratamento de redução 
catalítica seletiva (SCR) patenteado.

Por oferecerem mais confiabilidade e custos de manutenção em longo prazo 
reduzidos, os motores Tigercat FPT são a escolha mais adequada para aplicações 
industriais na floresta e fora de estrada.

TECNOLOGIA  DOS  MOTORES  FTP  DA  T IGERCAT

Ótimo desempenho em terrenos difíceis.

Compartimento do motor simples e organizado, com portas 
grandes para acesso fácil aos pontos de manutenção diária.

Cabine basculante para fácil acesso a componentes hidráulicos.

EQUIPADO COM O 
CABEÇOTE DE MULCHER 4061 TIGERCAT
Escolha de implementos para mulcher do tipo 
tambor horizontal que requerem até 358 kW



Estação do operador bem equipada, com tela LCD ampla e sensível ao toque, câmera frontal e traseira, estéreo AM/FM/CD com áudio 
Bluetooth® e modo "mãos livres" para chamadas.

Geometria de lança com grande capacidade de elevação.
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DIMENSÕES sem implemento

COMPRIMENTO 5.820 mm

ALTURA (DE TRANSPORTE) 3.330 mm

DISTÂNCIA AO SOLO 560 mm

LARGURA 2.590 mm

PESO 22.345 kg

PRESSÃO NO SOLO 36,5 KPa 

POTÊNCIA

MOTOR Tier 4f Tigercat FPT C13 Tier 4f

 CLASSIFICAÇÃO 411 kW (550 hp) a 1.800 rpm

 MÁXIMO 411 kW (550 hp) a 1.800 rpm

FILTRAGEM DE AR Pré-purificador e limpador de ar de 2 etapas

ARREFECIMENTO Radiadores de alumínio lado a lado, arrefecedor do óleo, 
arrefecedor do ar de sobrealimentação e condensador 
A/C; Tela basculante de retenção de resíduos

VENTILADOR Rotação variável automática hidráulica, reversível

CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL 850 litros

CAPACIDADE DEF Tier 4f 135 litros

VELOCIDADE MÁXIMA

PARA FRENTE/REVERSA 6,5 km/h

SISTEMA HIDRÁULICO

BOMBA, IMPLEMENTO Pistão

BOMBA, ESTEIRA (2) Pistão, ciclo fechado

BOMBA, LANÇA Pistão

RESERVATÓRIO 295 litros

FILTRAGEM, HIDRÁULICA 
PRINCIPAL

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

FILTRAGEM, CARGA/PILOTO (3) Filtro de 6 mícrons, rosqueado, fluxo pleno

CILINDROS, LANÇA (4) Diâmetro de 115 mm

CHASSI INFERIOR

ESTRUTURAS DAS ESTEIRAS D6 para serviços pesados na floresta; Guias 
integrais da esteira, ângulos de inclinação, 
oscilação

CORRENTE DE ESTEIRA D6 com passo de 203 mm, vedada e lubrificada

TRANSMISSÃO FINAL (2) Mecanismos de pistão axial; Rotação variável

FORÇA DE TRAÇÃO 214 kN

CAIXA DE ENGRENAGENS Planetário de redução tripla com freio

ROLDANA DIANTEIRA Ajustador hidráulico da esteira; Mola absorvedora de choque

ROLETES, SUPERIORES (3) Tipo escavador com flange simples D6

ROLETES, INFERIORES (3) Tipo trator com flange simples D6
(5) Tipo trator com flange dupla D6

SAPATA DE ESTEIRA Garra simples de 800 mm

 Opcional Garra dupla de 800 mm

FREIOS

ESTEIRA Disco de fricção
Mola automática aplicada, alívio hidráulico
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ESTAÇÃO DO OPERADOR

CABINE Completamente fechada, pressurizada e isolada
(2) Portas e saída pelo teto; Ar condicionado, 
aquecedor e pressurizador; Janelas dianteira 
e traseira em policarbonato; Para-brisa com 
inclinação para frente; Janelas laterais deslizantes 
de vidro temperado com proteção; Estéreo AM/
FM/CD com áudio Bluetooth® e modo "mãos livres" 
para chamadas

ASSENTO Pneumático para serviços pesados, totalmente 
ajustável, com aquecimento e arrefecimento 
Alavancas joystick montadas no apoio de braço

CONTROLES DO OPERADOR

Eletrônicos para deslocamento/direção/lança, 
controle com alavanca joystick; Limitador eletrônico 
de controle de velocidade de deslocamento
Controle de navegação; Sistema de controle 
eletrônico com tela colorida LCD para 
monitoramento da máquina e ajuste da função

ELÉTRICA

BATERIA (2) 12 v

ALTERNADOR 110 amp, 24 v

TENSÃO DO SISTEMA 24 v

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

Alarme de backup; Câmera traseira; Bomba 
manual do reservatório hidráulico; Extintor de 
incêndio; Compressor de ar; Luzes de serviço LED 
Luzes de trabalho LED; Detecção de incêndio

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

Guincho de recuperação; Sistema de combustível 
no nível do solo; Rádio de comunicação; Sistema 
de combate a incêndio; Ajuda para clima frio (110 
VAC ou alimentado a diesel); Sistema de telemetria 
RemoteLogTM

CABEÇOTE DO MULCHER

Cabeçote de mulcher 4061 Tigercat; Sistema 
hidráulico flexível; Escolha de implementos para 
mulcher do tipo tambor horizontal que requerem 
até 358 kW

TODOS OS VALORES DE POTÊNCIA DOS MOTORES SÃO VALORES LÍQUIDOS, CONFORME A NORMA SAE J1349. A TIGERCAT RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR ESSAS ESPECIFICAÇÕES A QUALQUER MOMENTO SEM AVISO PRÉVIO 
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