O cabeçote florestal direcional 5195 é um cabeçote de corte direcional robusto. Ele é adequado para
corte de árvores, corte de feixes, retirada de galhos, movimentação de toras, empilhamento e separação. O
5195 é versátil no trabalho com madeiras de grandes dimensões e feixes.

Chassis e braços reforçados para trabalho pesado
• Construído para aplicações de trabalhos pesados e de acordo
com a produtividade e o ciclo de trabalho das máquinas
base Tigercat
• Pinos grandes e cilindros almofadados duráveis

Braço com dois cilindros projetado para controle
máximo
• Garra superior e controle de feixes e árvores muito grandes
• Divisor de fluxo para coleta programada
• Braços do tipo garra para excelente desempenho em aplicações
de corte seletivo e de carregamento de toras

Rotação contínua, rotor de alta capacidade
• Controle de posicionamento superior para corte e arrastamento
Rotor de alta capacidade com
roteamentos limpos de mangueiras e
rotação contínua.

Unidade de serra Tigercat simples e durável
• Fácil manutenção, com rápidas mudanças de sabres e correntes
• Bomba de óleo da corrente proporcional ajustável
• Motor da serra 60 cc de alto desempenho

Sem fiação elétrica até o cabeçote; Válvulas
simplificadas
•
•
•
•
•
•

Mais confiabilidade e manutenção mais simples
Sem necessidade de acumuladores
Pacotes de instalação padrão para equipamentos Tigercat
Controle na cabine personalizado para equipamentos Tigercat
Inclinação ajustável, funções de serra e garra
Os ajustes podem ser otimizados para atender o operador e a
aplicação

Excelente desempenho em aplicações de corte
árvores e feixes, retirada de galhos e
movimentação de toras de ciclo elevado.

Corte rápido e controle excelente de
madeiras de grandes diâmetros.

ESPECIFICAÇÕES
DIMENSÕES
ALTURA até o pino da lança ........................2.045 mm
LARGURA com braços abertos....................2.020 mm
PROFUNDIDADE com braços abertos ........1.945 mm
PESO ............................................................2.610 kg

ROTOR
ROLAMENTO ............................................. Alta capacidade, rotação contínua de
360°
Acionamento do pinhão externo
Controle hidráulico de freio

CORTE
SERRA EM BARRA......................................1.140 mm
MOTOR DA SERRA .....................................Pistão, alta pressão, 60 cc
TENSÃO DA CORRENTE ............................Tensão da corrente manual
Opcional .....................................................Tensão da corrente automática
CORTE MÁXIMO..........................................950 mm
CORRENTE..................................................Passo 19 mm, 11H
CAPACIDADE DE ÓLEO DA CORRENTE ..23 L filtrados

BRAÇOS DO TIPO GARRA
ABERTURA MÁXIMA.................................. 1.380 mm
DIÂMETRO FECHADO MÍNIMO................ 110 mm
CAPACIDADE DA GARRA ......................... 0,56 m2
CILINDROS HIDRÁULICOS
BRAÇOS DO TIPO GARRA....................... (2) Diâmetro 95 mm, almofadado
INCLINAÇÃO .............................................. (2) Diâmetro 70 mm

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

Construção durável para aplicações
exigentes...
Rotação contínua de alta capacidade
Roteamento da mangueira bem
protegido e organizado

Braço tipo garra projetado para controle
positivo
Cilindros Tigercat almofadados duráveis
Pinos grandes

Serra confiável e simples
Motor da serra de pistão de alta pressão e
poderoso
Coletor de controle personalizado com
compartimento de óleo ajustável
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