
Motor Tier 3, maior potência e eficiência
Sistema de arrefecimento eficiente de alta 
capacidade
 •  Ventilador automático de fluxo variável, proporcionando maior 

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

Sistema de transmissão do giro duplo, maior torque 
de giro
 •  Maior torque de giro, menor carga sobre os dentes da engrenagem
 • Operação de giro suave e silenciosa

Tecnologia de lança ER
 • A tecnologia ER aumenta a produção e 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

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

Chassis inferiores para equipamentos florestais 
Tigercat 
 •  Estruturas longas e carroceria larga e estável para uma excelente 

estabilidade

Sistema de nivelamento 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

Compartimentos separados para o motor e os 
componentes hidráulicos
 • Mantém o motor separado das válvulas e bombas hidráulicas

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 de alta capacidade com múltiplas 

entradas de ar
 •  Assento pneumático para trabalho pesado

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

Os Fellers Tigercat series 860C e 870C são comprovados em campo nas mais exigentes aplicações de 
colheita florestal do planeta, liderando o setor em eficiência, desempenho, confiabilidade e longevidade.

SÉRIE FELLER BUNCHERS 860C/870C

BENEFÍCIOS E VANTAGENS:



ESPECIFICAÇÕES    860C                   870C                 L870C                  LX870C

O sistema de lança ER patenteada permite que o operador da máquina estenda e retraia a lança do feller buncher em 
um plano horizontal, suave e rapidamente, usando uma única alavanca joystick. O consumo reduzido de energia é 
fundamental para a tecnologia ER. O sistema ER transfere energia entre as funções da lança e as funções principais, 
reduzindo a energia total necessária para mover o sistema de lança.

DIMENSÕES com  sapata de garra simples padrão
LARGURA com degraus 3.380 mm 3.430 mm 3.430 mm 3.430 mm
COMPRIMENTO sem lança 5.540 mm 5.740 mm 5.280 mm 5.280 mm
ALTURA sem teto solar 3.300 mm 3.300 mm 3.710 mm 3.710 mm
DISTÂNCIA DO SOLO 710 mm 710 mm 710 mm 710 mm
PESO menos cabeçote/adaptador 29.260 kg 31.300 kg 35.600 kg 35.600 kg
GIRO TRASEIRO sobre a lateral 1.445 mm 1.420 mm 1.420 mm 1.420 mm

POTÊNCIA

MOTOR Cummins QSL9 Tier 3.224 kW a 1800 rpm; Pré-purificador de ar, purificador de ar do motor de 2 estágios
ARREFECIMENTO Radiador 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
CAPACIDADE DE 
COMBUSTÍVEL utilizável

970 L

SISTEMA HIDRÁULICO

BOMBA, PRINCIPAL Pistão Pistão Pistão Pistão (lança/giro)
BOMBA, ESTEIRA N/D N/D N/D (2) Pistão, ciclo fechado
BOMBA, SERRA Pistão Pistão Pistão Pistão
BOMBA, CRUZETA/GARRA/
ACUMULAÇÃO

Pistão Pistão Pistão Pistão

BOMBA, VENTILADOR DE 
ARREFECIMENTO

Pistão Pistão Pistão Pistão

RESERVATÓRIO 225 L 225 L 225 L 225 L
FILTRAGEM (5) Filtro de 7 mícrons, rosqueado,  

fluxo pleno
(1) Absorção de água

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

(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, GUINCHO (2) Diâmetro de 110 mm (2) Diâmetro de 120 mm (2) Diâmetro de 120 mm (2) Diâmetro de 120 mm
CILINDROS, BRAÇO/ER (2) Diâmetro de 110 mm (2) Diâmetro de 110 mm (2) Diâmetro de 110 mm (2) Diâmetro de 110 mm
CILINDRO, INCLINAÇÃO Diâmetro de 130 mm Diâmetro de 130 mm Diâmetro de 130 mm Diâmetro de 130 mm
CILINDROS, NIVELAMENTO N/D N/D (2) Diâmetro de 180 mm (2) Diâmetro de 180 mm
CONTROLE DE POTÊNCIA Sensor eletrônico de velocidade

Antiparalisação de todas as  
velocidades

Sensor eletrônico de velocidade 
Antiparalisação de todas as 
velocidades

Sensor eletrônico de velocidade
Antiparalisação de todas as 
velocidades

Sensor eletrônico de velocidade
Antiparalisação de todas as 
velocidades

CHASSI INFERIOR

ESTRUTURAS DAS ESTEIRAS R6-152 para trabalhos florestais  
pesados
Guias integrais da esteira, ângulos  
de inclinação

R7-150-2 para trabalhos florestais 
pesados
Guias integrais da esteira, ângulos  
de inclinação

R7-150L-2 para trabalhos florestais 
pesados
Guias integrais da esteira, ângulos  
de inclinação

R7-150L-2 para trabalhos florestais 
pesados
Guias integrais da esteira, ângulos  
de inclinação

CORRENTE DA ESTEIRA F8/D6D com passo de 203 mm
Vedada e engraxada

FH400 com passo de 215 mm FH400 com passo de 215 mm FH400 com passo de 215 mm

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

(2) Mecanismos de pistão axial
Rotação infinitamente variável

(2) Mecanismos de pistão axial
Rotação infinitamente variável

(2) Mecanismos de pistão axial
Rotação infinitamente variável

FORÇA DE TRAÇÃO 280 kN 334 kN 367 kN 343 kN
CAIXA DE ENGRENAGENS Planetária de redução tripla com freio Planetária de redução tripla com freio Planetária de redução tripla com freio Planetária de redução tripla com freio
RODA GUIA Ajustador hidráulico da esteira

Amortecedor a mola
Ajustador hidráulico da esteira
Amortecedor a mola

Ajustador hidráulico da esteira
Amortecedor a mola

Ajustador hidráulico da esteira
Amortecedor a mola

PLACAS DESLIZANTES,  
SUPERIORES

Substituíveis, aparafusados Substituíveis, aparafusados Substituíveis, aparafusados Substituíveis, aparafusados

  Opcionais (3) Roletes N/D N/D N/D
ROLETES, INFERIORES (9) Trator com flange simples/ 

dupla D6
(9) Escavador com flange simples/
dupla FH400

(9) Escavador com flange simples/
dupla FH400

(9) Escavador com flange simples/
dupla FH400

SAPATA DA ESTEIRA  Garra simples de 610 mm Garra simples de 610 mm Garra simples de 610 mm Garra simples de 610 mm
  Opcionais Esteira tripla de garra simples de 710 mm

Esteira tripla de garra dupla de 760 mm
Esteira tripla de garra tripla de 915 mm

Garra simples de 710 mm Garra simples de 710 mm Garra simples de 710 mm

NIVELAMENTO N/D N/D 20° para frente; 7° para trás  
+/-15° para o lado

20° para frente; 7° para trás 
+/-15° para o lado

VELOCIDADE MÁXIMA

FAIXA BAIXA 1,9 km/h 1,8 km/h 1,6 km/h 1,8 km/h
FAIXA AMPLA 4,2 km/h 4,2 km/h 3,7 km/h 4,2 km/h

SISTEMA DE LANÇA ER com cruzeta 30˚, serra 5702 

RAIO MÁXIMO DO CORTE 8.460 mm 8.460 mm 8.460 mm 8.460 mm
RAIO MÍNIMO DO CORTE 4.800 mm 4.800 mm 4.800 mm 4.800 mm
ELEVAÇÃO DE PINOS SIMPLES, 
alcance completo

6.080 kg 8.435 kg 8.435 kg 8.435 kg

FREIOS

ESTEIRA Disco de fricção, mola automática 
aplicada, alívio hidráulico

Disco de fricção, mola automática 
aplicada, alívio hidráulico

Disco de fricção, mola automática 
aplicada, alívio hidráulico

Disco de fricção, mola automática 
aplicada, alívio hidráulico

GIRO Disco de fricção, mola manual aplicada, 
alívio hidráulico

Disco de fricção, mola manual 
aplicada, alívio hidráulico

Disco de fricção, mola manual 
aplicada, alívio hidráulico

Disco de fricção, mola manual 
aplicada, alívio hidráulico

ROTAÇÃO SUPERIOR

ACIONAMENTO DO GIRO 
TORNAMESA

Rotação variável de 7,5 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 
TORNAMESA

Diâmetro da esfera de 1.190 mm

COMPARTIMENTO Compartimento do motor operado hidraulicamente, backup manual; Admissão de ar para sistema de arrefecimento e motor na traseira; Proteção contra 
vandalismo; Exterior suave



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

FELLER BUNCHER 860C                          FELLER BUNCHER 870C

3,3 m

5,54 m

8,46 m

3,3 m

5,74 m

8,46 m

8,46 m

3,71 m

5,28 m

FELLER BUNCHER L870C/LX870C

ESPECIFICAÇÕES    860C                   870C                 L870C                  LX870C

4,75 m

4,75 m

4,75 m

ESTAÇÃO DO OPERADOR

CABINE Montada isoladamente e pressurizada; A/C, aquecedor, desembaçador com controles montados na lateral; Teto solar ou comporta plana; Porta 
de entrada/para-brisas de policarbonato de comprimento total; Janelas posterior e direita de policarbonato; Janela inteiriça da porta lateral em 
policarbonato com seção de deslizamento superior com vidro temperado e proteção de aço para ventilação; Rádio estéreo digital AM/FM com CD 
player; (2) Tomadas de energia

CONTROLES DO OPERADOR Hidráulico proporcional para lança/deslocamento/giro com limitador eletrônico de controle de velocidade de deslocamento; Eletrônico para braçadeira/
braços de acumulação/cruzeta/nivelamento; Interruptor elétrico para ER; Sistema de controle eletrônico com tela colorida LCD para monitoramento da 
máquina e ajuste da função

ASSENTO Suspensão a ar, totalmente ajustável com montagem angular; Alavancas joystick Tigercat montadas no apoio de braço
ELÉTRICA

BATERIA (2) 12 v (2) 12 v (2) 12 v (2) 12 v
ALTERNADOR 110 A, 24 v 110 A, 24 v 110 A, 24 v 110 A, 24 v
TENSÃO DO SISTEMA 24 v 24 v 24 v 24 v
ILUMINAÇÃO (8) Halogênio 

(4) Luzes de serviço, compartimento  
do motor

(7) HID; (2) Halogênio
(6) Luzes de serviço, compartimento 
do motor

(7) HID; (2) Halogênio
(6) Luzes de serviço, compartimento 
do motor

(7) HID; (2) Halogênio
(6) Luzes de serviço, compartimento 
do motor

  Opcionais (7) HID; (2) Halogênio
(6) Luzes de serviço, compartimento  
do motor

N/D N/D N/D

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

Link de potência
Filtro na sucção do combustível
Alarme de movimento de esteira 
de tração

Link de potência
Filtro na sucção do combustível
Alarme de movimento de esteira 
de tração

Link de potência
Filtro na sucção do combustível
Alarme de movimento de esteira 
de tração

Link de potência
Filtro na sucção do combustível
Alarme de movimento de esteira 
de tração

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

Alta rotaçao do giro de pulso:  
110˚, 340˚
Caixa de ferramenta parafusada
Kit para clima frio
Filtro de combustível de alto fluxo
Chassi inferior R6-140-5
Contrapeso

Alta rotaçao do giro de pulso:  
110˚, 340˚
Caixa de ferramenta parafusada
Kit para clima frio
Filtro de combustível de alto fluxo
Lança 860 F32ER 9,91 m

Alta rotaçao do giro de pulso:  
110˚, 340˚
Caixa de ferramenta parafusada
Kit para clima frio
Filtro de combustível de alto fluxo

Alta rotaçao do giro de pulso:  
110˚, 340˚
Caixa de ferramenta parafusada
Kit para clima frio
Filtro de combustível de alto fluxo 

860C
Com ciclos de expansão muito rápidos, o 860C é 
mais adequado ao corte de florestas de alto volume.

870C 
O 870C de elevação pesada e estável é projetado 
para manipular árvores grandes e florestas nativas 
mistas em terreno difícil ou rochoso.

L870C
Equipado com nivelamento de chassi inferior para 
trabalhos pesados, o L870C é feito para árvores 
grandes, terrenos muito inclinados e terrenos difíceis.

LX870C
Acionamento de circuito de esteira fechado para 
desempenho e eficiência ainda melhores em terrenos 
muito inclinados.



Estruturas de esteiras longas com carro longo e 
largo para excelente estabilidade em declives 

O fechamento do teto 
articulado 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.

Pinos e cilindros de diâmetro grande, placa de aço 
espessa e rolamento cônico de roletes

Bombas separadas, facilmente acessíveis 

Janela de comprimento total com visão das 
esteiras

Acesso a todos os lados do motor

Arrefecimento de alta capacidade, variável Entrada de ar traseira, distante da projeção de corte 
da serra

Alojamento do motor organizado

Tecnologia ER da lança Tigercat oferece 
recuperação de energia e movimento 
paralelo da grua sem esforço

860C/870C/L870C/LX870C 1.1PT 0316

E-mail: comments@tigercat.com         
Internet: www.tigercat.com
Tel: (519) 753-2000
Fax: (519) 753-8272

54 Morton Ave. East
Brantford, Ontário 
Canadá, N3R 7J7 
Mail: Box 637  N3T 5P9
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