SKIDDERS DE QUATRO RODAS

O 610E

OS SKIDDERS DA SÉRIE
E DA TIGERCAT SÃO
OS MAIS AVANÇADOS,
EFICIENTES E PRODUTIVOS
DO MUNDO.
Equipados com um único sistema de
transmissão hidrostática com tecnologia de
controle eletrônico, os skidders entregam
madeira na beira da estrada com o menor
custo em diversas condições de terrenos,
tamanho de árvores e diferentes espécies.

O 610E é um skidder realmente
compacto, ágil e potente.
Ideal para espaços estreitos,
condições de solo pouco firme e
levantamento seletivo de toras.

O 620E
Um skidder versátil, adequado
à maior parte das aplicações de
desbaste e corte.

O 630E
Mais adequado a grandes
volumes, terrenos difíceis e ciclos
de trabalho exigentes.

• Linha de transmissão altamente eficiente
• Força de tração total em qualquer rotação do
motor
• Patinagem mínima das rodas em terrenos
adversos

O 632E
Nenhum skidder de quatro
rodas se compara ao 632E em
capacidade e produtividade. Ideal
para condições muito difíceis e
volumes extremamente grandes.

PA R A O O P E R A D O R

TURNAROUND, O ASSENTO ROTATIVO DE DUAS POSIÇÕES, É O EQUIPAMENTO PADRÃO
DE TODA A LINHA DE PRODUÇÃO DE SKIDDERS.
Com o Turnaround, ir para a frente e para trás se tornaram terminologias insignificantes. Guie a lâmina avante
ou a garra avante com o controle total de todas as funções. Graças à tecnologia de acionamento hidrostático
avançado da Tigercat, a faixa de velocidade completa e a força de tração estão disponíveis em qualquer direção.
A função de direção é controlada por um joystick montado no apoio para braço, que mantém o operador
sentado em uma posição mais segura e ergonomicamente correta.

BENEFÍCIOS REAIS DO TURNAROUND:
• Esforço do pescoço reduzido. Com o Turnaround, a coluna do operador fica alinhada
corretamente. Os impactos no corpo são absorvidos com mais facilidade. Os operadores que
usam o Turnaround se sentem melhor no final do dia de trabalho.
• Giros mais rápidos e consumo de combustível reduzido. Em vez de realizar um giro amplo
em U ou em três pontos, o operador simplesmente se move em avanço e marcha à ré, da
plataforma para o talhão de colheita.
• Realize atividades na plataforma com facilidade. A tarefa a ser realizada está na sua frente, e
não atrás.
• Desloque-se por terrenos difíceis com mais facilidade. Desloque a garra primeiro em terrenos
íngremes com visão total de tocos e obstruções.
• Colete vários feixes mais rapidamente.
• Um recurso para trilhas de skidders estreitas e longas, como um tapete ou corredor de desbaste.
USADO EM TODO O SEU POTENCIAL, O TURNAROUND EXPANDE OS RECURSOS DO
SKIDDER. IMAGINE O QUE O TURNAROUND PODE FAZER POR VOCÊ.

TECNOLOGIA DOS

MOTORES FTP DA TIGERCAT

Os motores Tigercat FPT Tier 2 e 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 póstratamento 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.

VELOCIDADE E FORÇA DE TRAÇÃO
A EHS é capaz de proporcionar a força de tração da relação de redução mais profunda oferecida na
caixa de transferência padrão da Tigercat, bem como a velocidade máxima da relação de redução mais
superficial oferecida na caixa de transferência padrão.
Isso é feito com lógica computacional avançada, além da capacidade de desconectar um dos motores
quando não for necessário ter uma força de tração alta. Nesse caso, todo o fluxo da bomba é direcionado
para um motor hidráulico, aumentando a velocidade de deslocamento e a eficiência do motor.
Quando as condições de operação exigem uma força de tração alta, ambos os motores hidrostáticos
entram em funcionamento. Quando os requisitos de força de tração são reduzidos (por exemplo, em
deslocamentos em terreno plano, vazio ou carregado), todo o fluxo da bomba é direcionado para um
motor, para proporcionar velocidades de deslocamentos mais altas.
Tudo acontece sem obstáculos ou problemas. O operador não precisa fazer nada.

CONSTRUÇÃO RESISTENTE
GARRAS TIGERCAT COM DUPLO CILINDRO DE ALTA CAPACIDADE
Opção de placa ou pinças de caixa. Ampla abertura da garra
para coletar rapidamente feixes espalhados. Funções de garra e
arco controladas por apenas um joystick.

EIXOS DA TIGERCAT
• O desenvolvimento e a fabricação próprios
garantem que os eixos atendem aos ciclos
de trabalho exigentes e ao alto padrão de
desempenho dos skidders da Tigercat.
• Os recursos avançados de usinagem
da Tigercat e os rigorosos processos
de controle de qualidade fornecem
componentes de eixo nos quais você pode
confiar para ter baixos custos de operação
e vida útil longa.

Todos os modelos da série E têm os equipamentos padrão para
pneus duplos ou de flotação.

FACILIDADE
O fácil acesso a todos os pontos de manutenção permite melhores rotinas de revisão. Excelente design que facilita o
acesso aos principais componentes da máquina. A cabine basculante permite acesso às bombas e à linha de transmissão.
Distribuição de mangueiras e cabos de forma organizada, protegida e de fácil acesso.

A OPÇÃO MAIS FORTE
Seção central robusta, com placa de aço espessa, pinos
de grande diâmetro e mancais com rolamentos cônicos.

ACESSO FÁCIL
Compartimento do motor simples e organizado, com acesso
rápido aos pontos de manutenção diária.

ESPECIFICAÇÕES

610E

620E

632E

630E

D I M E N S Õ E S C O M P N E U S PA D R Ã O

COMPRIMENTO

6.985 mm

7.365 mm

7.620 mm

7.620 mm

BASE DA RODA

3.935 mm

4.065 mm

4.320 mm

4.320 mm

LARGURA

3.330 mm

3.330 mm

3.330 mm

3.580 mm

LARGURA roda de offset estreita

3.020 mm

3.020 mm

3.020 mm

3.270 mm

ALTURA

3.150 mm

3.150 mm

3.150 mm

3.225 mm

DISTÂNCIA AO SOLO

635 mm

635 mm

635 mm

710 mm

PESO

17.010 kg

19.595 kg

20.640 kg

21.865 kg

POTÊNCIA

MOTOR Tier 4f

Tigercat FPT N67 Tier 4f

Tigercat FPT N67 Tier 4f

Tigercat FPT N67 Tier 4f

Tigercat FPT N67 Tier 4f

CLASSIFICAÇÃO

151 kW a 2.200 rpm

165 kW a 2.200 rpm

195 kW a 2.200 rpm

212 kW a 2.200 rpm

MÁXIMO

165 kW a 1.900 rpm

172 kW a 2.000 rpm

201 kW a 2.000 rpm

216 kW a 2.000 rpm

Tigercat FPT N67 Tier 2

Tigercat FPT N67 Tier 2

Tigercat FPT N67 Tier 2

Tigercat FPT N67 Tier 2

CLASSIFICAÇÃO

159 kW a 2.100 rpm

168 kW a 2.100 rpm

198 kW a 2.100 rpm

215 kW a 2.100 rpm

MÁXIMO

MOTOR Tier 2

165 kW a 1.900 rpm

172 kW a 2.000 rpm

201 kW a 2.000 rpm

216 kW a 2.000 rpm

FILTRAGEM DE AR

Pré-purificador e limpador de ar do
motor de 2 etapas

Pré-purificador e limpador de ar do
motor de 2 etapas

Pré-purificador e limpador de ar do
motor de 2 etapas

Pré-purificador e limpador de ar do
motor de 2 etapas

Velocidade máxima com EHS®

23 km/h

21 km/h

21 km/h

23 km/h

ARREFECIMENTO

Radiador de alumínio side by side,
arrefecedor de óleo, arrefecedor
do ar de sobrealimentação e
condensador A/C

R adiador de alumínio side by side,
arrefecedor de óleo, arrefecedor
do ar de sobrealimentação e
condensador A/C

Radiador de alumínio side by side,
arrefecedor de óleo, arrefecedor
do ar de sobrealimentação e
condensador A/C

Radiador de alumínio side by side,
arrefecedor de óleo, arrefecedor de
transmissão, arrefecedor do ar de
sobrealimentação e condensador
A/C

VENTILADOR

Passo fixo, ventilador

Passo fixo, ventilador

Flexxaire® passo variável, reversível

Flexxaire® passo variável, reversível

Flexxaire® passo variável, reversível

Flexxaire® passo variável, reversível

N/D

N/D

305 litros

305 litros

305 litros

305 litros

430 litros

430 litros

430 litros

430 litros

43 litros

43 litros

43 litros

43 litros

Acionamento EHS® (acionamento
eficiente de alta velocidade)
Mecânica de velocidade simples
Hidrostática com velocidade variável
(2) Motores de deslocamento
variável

Mecânica de velocidade simples
Hidrostática com velocidade variável
(2) Motores de deslocamento
variável

Mecânica de velocidade simples
Hidrostática com velocidade variável
(2) Motores de deslocamento
variável

Mecânica de velocidade simples
Hidrostática com velocidade variável
(2) Motores de deslocamento
variável

Mecânica de velocidade simples
Hidrostática com velocidade variável
(2) Motores de deslocamento
variável

Acionamento EHS® (acionamento
eficiente de alta velocidade)
Mecânica de velocidade simples
Hidrostática com velocidade variável
(2) Motores de deslocamento
variável

Acionamento EHS® (acionamento
eficiente de alta velocidade)
Mecânica de velocidade simples
Hidrostática com velocidade variável
(2) Motores de deslocamento
variável

Acionamento EHS® (acionamento
eficiente de alta velocidade)
Mecânica de velocidade simples
Hidrostática com velocidade variável
(2) Motores de deslocamento
variável

Tigercat amplo IB15, planetário
interno, diferencial barril, oscilação
de +/-15°

Tigercat IB17, planetário interno,
diferencial barril, oscilação de
+/- 15°

Tigercat OB17, planetário externo,
diferencial barril, oscilação de
+/- 15

Tigercat OB17, planetário externo,
diferencial barril, oscilação de
+/- 15

N/D

Tigercat OB17, planetário externo,
diferencial barril, oscilação de
+/- 15°

N/D

N/D

Tigercat IB17, planetário interno,
diferencial barril; Fixo

Tigercat IB17, planetário interno,
diferencial barril; Fixo

Tigercat OB17, planetário externo,
diferencial barril; Fixo

Tigercat OB20, planetário externo,
diferencial barril; Fixo

N/D

Tigercat OB17, planetário externo,
diferencial barril; Fixo

N/D

N/D

Dianteira e traseira independentes

Dianteira e traseira independentes

Dianteira e traseira independentes

Dianteira e traseira independentes

BOMBA, ACIONAMENTO

Pistão

Pistão

Pistão

Pistão

BOMBA, PRINCIPAL 1

Pistão para todas as funções da
máquina

Pistão para todas as funções da
máquina

Pistão para todas as funções da
máquina

Pistão para todas as funções da
máquina

BOMBA, PRINCIPAL 2

Engrenagem para arrefecimento

Engrenagem para arrefecimento

Engrenagem para arrefecimento

Engrenagem para arrefecimento

FILTRAGEM

(2) Filtro de 7 mícrons, rosqueado,
fluxo pleno

(2) Filtro de 7 mícrons, rosqueado,
fluxo pleno

(2) Filtro de 7 mícrons, rosqueado,
fluxo pleno

(4) Filtro de 7 mícrons, rosqueado,
fluxo pleno

CILINDROS, ARCO

(2) Diâmetro de 100 mm
(função única)
(4) Diâmetro de 100 mm
(função dupla)

(2) Diâmetro de 100 mm
(função única)
(4) Diâmetro de 100 mm
(função dupla)

(2) Diâmetro de 100 mm
(função única)
(4) Diâmetro de 100 mm
(função dupla)

(4) Diâmetro de 115 mm
(função dupla)

Opcional
CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL
utilizável
Opcional
CAPACIDADE DEF Tier 4f
TREM DE FORÇA

TRANSMISSÃO

Opcional

EIXO DIANTEIRO
Opcional
EIXO, TRASEIRO
Opcional
TRAVAS DIFERENCIAIS
SISTEMA HIDRÁULICO

CILINDROS, VOLANTE

(2) Diâmetro de 85 mm

(2) Diâmetro de 85 mm

(2) Diâmetro de 85 mm

(2) Diâmetro de 95 mm

CILINDROS, LÂMINA

(2) Diâmetro de 90 mm

(2) Diâmetro de 90 mm

(2) Diâmetro de 90 mm

(2) Diâmetro de 95 mm

RESERVATÓRIO

105 litros

105 litros

105 litros

105 litros

610E

620E

632E

630E

FREIOS

FRENAGEM DINÂMICA

Hidrostática

Hidrostática

Hidrostática

Hidrostática

FREIOS SECUNDÁRIOS

Freios a disco em banho de óleo

Freios a disco em banho de óleo

Freios a disco em banho de óleo

Freios a disco em banho de óleo

FREIO DE ESTACIONAMENTO

Calibrador, aplicado por mola,
liberado por pressão hidráulica

Calibrador, aplicado por mola,
liberado por pressão hidráulica

Calibrador, aplicado por mola,
liberado por pressão hidráulica

Freios a disco em banho de óleo,
aplicado por mola, liberado por
pressão hidráulica

PADRÃO

30,5Lx32,26

30,5Lx32,26

30,5Lx32,26

35,5x32,24

OPCIONAL

30,5x5-32,26; 73x44-32,16

35,5x32,24; 73x44-32,16

35,5x32,24; 73x44-32,16

73x44-32,16

PADRÃO

Função simples, rotação contínua

Função simples, rotação contínua

Função simples, rotação contínua

Função dupla, rotação contínua

OPCIONAL

Função dupla, rotação contínua

Função dupla, rotação contínua

Função dupla, rotação contínua

N/D

Tigercat 1,21 m2
2 cilindros, placa ou pinça de caixa

Tigercat 1,39 m2
2 cilindros, placa ou pinça de caixa

Tigercat 1,58 m2
2 cilindros, placa ou pinça de caixa

Tigercat 1,76 m2
2 cilindros, placa ou pinça de caixa

3.250 mm

3.505 mm

3.630 mm

3.710 mm

Tigercat 1,39 m2
2 cilindros, placa ou pinça de caixa

Tigercat 1,58 m2
2 cilindros, placa ou pinça de caixa

Tigercat 1,76 m2
2 cilindros, placa ou pinça de caixa

Tigercat 1,95 m2
2 cilindros, placa ou pinça de caixa
Tigercat 2,14 m2
2 cilindros, placa ou pinça de caixa

3.505 mm

3.630 mm

3.710 mm

3.835 mm
3.861 mm

PNEUS

ARCO

GARRA

PADRÃO
Abertura máxima

OPCIONAL

Abertura máxima
LÂMINA

LARGURA

2.285 mm

2.285 mm

2.285 mm

2.285 mm

2.920 mm

2.920 mm

2.920 mm

2.920 mm

BATERIA

(2) 12 v

(2) 12 v

(2) 12 v

(2) 12 v

ALTERNADOR

80 amp, 24 v

80 amp, 24 v

80 amp, 24 v

80 amp, 24 v

TENSÃO DO SISTEMA

24 v

24 v

24 v

24 v

ILUMINAÇÃO

(11) LED

(11) LED

(11) LED

(11) LED

Com extensões opcionais
ELÉTRICA

ESTAÇÃO DO OPERADOR

CABINE

Montada sobre coxins, pressurizada e isolada; Ar condicionado/aquecedor/desembaçador; (2) Portas com janelas laterais deslizantes, telas de proteção
Para-brisas inclinados; Sistema de monitoramento da máquina com tela de LCD; Rádio estéreo digital AM/FM com CD player

ASSENTO

Assento pneumático Turnaround® para trabalho pesado; Assento com reclinação para trás e altura totalmente ajustável, com apoio lombar e descansos
para braços; Trava mecânica de duas posições, com rotação de 100º para deslocamento com visão traseira, aquecimento e arrefecimento

CONTROLES DO OPERADOR

Joystick eletrônico para arco/garra/lâmina/direção; Pedais frontal e traseiro eletrônicos com chave seletora da transmissão nas mudanças de direção para
frente/trás; Sistema de controle eletrônico com tela colorida para monitoramento da máquina e ajuste da função

O U T R O S E Q U I PA M E N TO S PA D R Ã O

Alarme em deslocamento em marcha à ré; Filtro na sucção de combustível; Extintor de incêndio; Sistema de água pressurizado
E Q U I PA M E N TO S O P C I O N A I S

Guincho hidráulico; (6) LED de alta potência; (9) LED de potência padrão; Kit para clima frio; Para-lamas; Rádio de comunicação

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.

SKIDDERS DE QUATRO RODAS

O 610E

3,15 m

6,99 m

O 620E
3,15 m

7,37 m

O 630E
3,15 m

7,62 m

O 632E
3,23 m

E-MAIL

comments@tigercat.com

TELEFONE

+1 519.753.2000

WEBSITE

www.tigercat.com

ENDEREÇO

54 Morton Ave. East, Brantford, Ontário, Canadá, N3R 7J7

E N D E R E Ç O PA R A
Box 637 N3T 5P9
CORRESPONDÊNCIA

© 2001–2017 Tigercat International Inc. Todos os direitos reservados. TIGERCAT, WIDERANGE,
TURNAROUND, ER, EHS, LOW-WIDE e TEC, seus respectivos logotipos, TOUGH RELIABLE PRODUCTIVE,
TIGERCAT TV, "Tigercat Orange" e BETWEEN THE BRANCHES, bem como a identidade corporativa e de
produtos, são marcas comerciais da Tigercat International Inc. e não podem ser usadas sem permissão.
TIGERCAT, TURNAROUND, WIDERANGE, EHS e ER e seus respectivos logotipos são marcas comerciais
registradas da Tigercat International Inc.

E-4-SKIDDERS 1.3PT 0517

7,62 m

