
Máquina Florestal 2144G 
119 kW (159 HP)

CARACTERÍSTICAS

Cabine florestal com estruturas de 
proteção ROPS/FOPS/OPS padrão, janelas 
de policarbonato e para-brisa dianteiro 
com 32 mm (1,3”) de espessura.

Economia de combustível excepcional.

Harvester de 25 toneladas com estrutura 
da esteira, com roletes adicionais, para 
aumentar a estabilidade e a durabilidade 
da máquina.

Plataforma giratória com impulsor, para 
aumentar a resistência e o desempenho.

Sapatas de esteira opcionais, com garra 
dupla, para trabalho pesado.

Conjunto hidráulico plenamente integrado 
para o cabeçote H215E.

Motor 2144G
Fabricante / Modelo John Deere PowerTech™ Plus 6,8 L
Normas de emissões para uso fora de estrada Tier 3 (EPA)/Fase IIIA (UE) 
Potência nominal líquida (ISO 9249) 119 kW (159 HP) a 2.000 rpm 
Nº de cilindros / Cilindrada 6 cilindros / 6,8 L (415 pol.3)
Desempenho em rampas 70% (35º)
Aspiração Intercooler ar a ar, turboalimentado
Capacidade do tanque de combustível 585 L (154,5 galões)
Arrefecimento
Ventilador de sucção reversível, acionado hidraulicamente, com transmissão de montagem remota
Trem de força
Avanço de 2 velocidades, com transmissão automática
Velocidade máxima de deslocamento
 Marcha baixa 3,22 km/h (2,0 mph)
 Marcha alta 4,83 km/h (3,0 mph)
Força máxima na barra de tração 22.634 kgf (49.900 lbf)
Sistema hidráulico 
De centro aberto, acionado por válvula piloto
Bombas principais 2 bombas de deslocamento variável
 Vazão nominal máxima (x2) 212 L/m (56,0 gpm)
Bomba piloto 1 engrenagem
 Vazão nominal máxima 30,2 L/m (8,0 gpm)
 Ajuste de pressão 3.900 kPa (566 PSI)
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Sistema hidráulico (continuação) 2144G
Pressão de operação do sistema 
 Circuitos dos implementos 34.300 kPa (4.975 PSI)
 Circuitos de deslocamento 34.300 kPa (4.975 PSI)
 Circuitos de giro 32.400 kPa (4.830 PSI)
 Amplificação de potência 38.000 kPa (5.511 PSI)
 Circuitos pilotos a 34 L/m (8,9 gpm) 3.900 kPa (566 PSI)
Controles Alavancas com servocomandos; piloto hidráulico de baixo esforço e curto alcance, com alavanca de 

desligamento
Sistema elétrico
Luzes 12 de LED opcionais (1 na câmera de marcha à ré)
Trem de rodagem 
Roletes superiores (de cada lado) 2
Roletes inferiores (de cada lado) 9
Sapatas com semi-garras triplas (de cada lado) 51
Distância entre as esteiras 190 mm (7,5”)
Ajuste da esteira Hidráulico
Guias da esteira Proteções contra rochas fixadas por toda a extensão da esteira
Tipo de esteira Vedada e lubrificada
Pressão sobre o solo

Lança padrão Lança de longo alcance
Sapatas com semi-garras triplas de 600 mm (24”),
sem implemento

50,8 kPa (7,36 PSI) 51,0 kPa (7,39 PSI)

Estrutura superior
Contrapeso padrão (com tampa) 4.250 kg (9.370 lbs)
Mecanismo de giro
Velocidade de giro 12,6 rpm
Torque de giro 74.376 N.m (54.857 lbs.pés)
Peso operacional
Com tanque de combustível cheio, operador de 79 kg (175 lbs), contrapeso de 4.250 kg (9.370 lbs) e sapatas com semi-garras triplas de 600 mm (24”);
sem caixa de ferramentas e sem implemento

Lança padrão Lança de longo alcance
Peso 25.572 kg (56.377 lbs) 25.672 kg (56.597 lbs)

Dimensiones operacionais
Com tanque de combustível cheio, operador de 79 kg (175 lbs), contrapeso de 4.250 kg (9.370 lbs) e sapatas com semi-garras triplas de 600 mm (24”)

Lança padrão Lança de longo alcance
A Alcance máximo 8,5 m (27’ 10,7”) 8,5 m (27’ 10,7”)
A| Alcance máximo ao nível do solo 8,3 m (27’ 2,8”) 8,31 m (27’ 3”)
B Profundidade máxima de escavação 5,23 m (17’ 1,7”) 4,28 m (14’ 0,6”)
C Altura máxima de trabalho 8,39 m (27’ 6,4”) 9,34 m (30’ 7,8”)
D Raio de giro mínimo 3,45 m (11’ 3,8”) 2,33 m (7’ 7,8”)
E Raio de giro traseiro 2,89 m (9’ 5,8”) 2,89 m (9’ 5,8”)
Dimensões da máquina
A Altura (cabine de entrada lateral) 3,90 m (12’ 9,5”)
B Comprimento total 9,73 m (31’ 11,1”)
C Comprimento da extremidade traseira/raio de giro 2,89 m (9’ 5,8”)
D Distância entre as linhas centrais da roda guia

e da roda motriz
3,84 m (12’ 7,2”)

E Comprimento do trem de rodagem 4,64 m (15’ 2,7”)
F Vão livre do contrapeso 1,08 m (3’ 6,5”)
G Largura da estrutura superior 2,98 m (9’ 9,3”)
H Altura da cabine (cabine de entrada lateral) 3,35 m (10’ 11,9”)
I Largura das sapatas das esteiras (de 600 mm [24”]) 0,60 m (23,6”)
J Distância entre as linhas centrais das rodas motrizes 

(trem de rodagem de 2,6 m [8’ 7”])
2,59 m (8’ 6”)

K Vão livre sobre o solo (trem de rodagem
de 2,6 m [8’ 7”])

0,50 m (19,7”)

L Largura do trem de rodagem (de 2,6 m [8’ 7”])
com sapatas de 600 mm (24”)

3,19 m (10’ 5,6”)
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