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Os novos Harvesters John Deere Série E estão iniciando uma 
revolução quando o assunto é processamento de toras, 
fornecendo uma produtividade sem precedentes e maior 
conforto ao operador. Com uma cabine espaçosa e silenciosa 
que gira automaticamente, de acordo com a preferência do 
operador para melhor controle da lança e que acompanha 
o relevo do terreno contam com o sistema TimberMatic™ de 
última geração, colocando o controle da máquina ao alcance 
dos seus dedos. As Harvesters da Série E também contam  
com novas lanças e cabeçotes, que fornecem nada menos  
do que o melhor, quando se trata de velocidade e eficiência  
no processamento da madeira.  
Outras vantagens inovadoras incluem o sistema de 
monitoramento TimberLinK™, um ventilador de acionamento 
hidráulico e cilindros de inclinação da lança reposicionados, 
contribuindo para uma maior rapidez nos serviços, menos 
manutenção e menos custos com a operação diária da máquina. 
Para desbastes de pequeno porte, ou grandes colheitas de 
reflorestamento, existe um harvester com a potência e  
agilidade de que você precisa para o seu serviço.

O processamento de 
toras nunca mais será  
o mesmo.

–  Os motores a diesel Powertech™ Plus 
fornecem torque elevado a baixas 
rotações, resultando em uma excelente 
eficiência do combustível e potência, 
sem comprometer o desempenho da 
máquina. O motor responde a mudanças 
de carga útil, permitindo uma colheita 
mais ágil e produtiva.

–   O compacto, porém potente 
Harvester 1070E, de quatro ou seis 
rodas, é altamente produtivo e 
ágil, especialmente para desbastes 
adiantados ou tardios. Uma relação 
peso/potência superior, combinada 
com um firme raio de giro e grande vão 
livre do solo, facilitam a condução da 
máquina, mesmo em terrenos difíceis.

–   Com a nova lança CH6 de alto torque  
de giro e grande capacidade de elevação, 
o Harvester de porte médio 1170E tem 
a agilidade necessária para desbastes 
tardios e serviços de derrubada final.

–  Com uma potência incansável  
para manipular árvores grandes,  
o 1270E é o harvester de rodas  
mais procurado do planeta. 

–   Para a melhor produtividade na  
colheita, opte pelo Harvester 1470E, 
mais estável e suave. A escolha do 
profissional florestal para serviços 
extremos e de grande porte.
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Processamento de toras 
automatizado.
Produtividade acelerada.
Tempo operacional elevado.
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–   O sistema exclusivo TimberLink™ 
monitora o desempenho da máquina 
constantemente, fornecendo 
informações sobre consumo de 
combustível, produtividade e 
gerenciamento do tempo, em todos  
os estágios do processo de colheita.

Os Harvesters da Série E dão continuidade à longa história da John Deere na 
obtenção de tecnologia de ponta, para tornar seu operador mais produtivo 
e seus serviços mais lucrativos. Os descansos para os braços, com ajuste 
completo e teclados embutidos, fornecem controle a todas as funções da 
máquina de maneira cômoda, ao alcance dos dedos. O novo sistema de 
automação TimberMatic™ H-09 otimiza a produção, a medição da madeira e 
estabelece as funções de controle da máquina. O sistema TimberLink™ também 
monitora o desempenho e a condição da máquina, para que você possa 
aumentar a produtividade e o tempo de atividade, ao mesmo tempo em que 
minimiza gastos com combustível e outros custos diários de operação.
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1.  O sistema TimberMatic™ H-09 garante alta 
produtividade e fácil operação, permitindo que os 
operadores ajustem com precisão e de acordo com 
suas preferências, as configurações do cabeçote  
do harvester. As teclas de atalho facilitam medições 
e ajustes básicos da máquina.

2.  Os confortáveis descansos para os braços, com  
comandos embutidos, são completamente ajustáveis,  
deixando o controle de todas as funções da máquina  
intuitivo e ao alcance dos dedos.

3.  Luzes de trabalho halógenas como padrão  
prolongam o dia de trabalho. Luzes de  
xenôn ou led também estão disponíveis.
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A produtividade excepcional dos Harvesters da Série E tem chamado muita atenção.  
Mas, seu operador, trabalhando num assento estofado, com suspensão a ar, completamente 
ajustável, ficará concentrado no trabalho à frente. A cabine giratória de nivelamento automático,  
as janelas amplas e o console embutido de baixa altura fornecem um campo de visão que se  
estende desde a extremidade da lança até o cabeçote do harvester. Baixos níveis de ruído e vibração 
minimizam a fadiga, enquanto a cabine climatizada mantém o conforto em qualquer estação.  
As muitas comodidades desta ampla cabine fornecem todo o conforto que seu operador poderia 
desejar e sem fadiga, incluindo um aquecedor/refrigerador para alimentos e diversos porta-objetos.

Chama a atenção de todos, sem tirar 
a atenção do seu operador.

–  A revolucionária cabine giratória projeta 
a lança em até 80 graus para cada 
direção, de modo que o operador possa 
concentrar-se no cabeçote do harvester 
e no trabalho à frente.

–  Quebra-sóis mantém a cabine a uma 
temperatura agradável, evitando luz 
ofuscante durante os serviços.  
Podem ser retraídos facilmente  
quando não estão em uso.

–  A manobrabilidade superior é 
otimizada, devido ao maior vão livre  
do solo e à maior força de tração.

–  Os eixos bogie, exclusivos, contribuem 
para uma excelente força de tração  
em todos os tipos de terreno,  
baixa pressão sobre o solo e maior  
vão livre do solo.

–  O modo ECO ajuda a conservar 
combustível e reduzir ruídos, 
otimizando as rotações do motor.

1.  A cabine, com nivelamento 
automático de última geração 
opcional, se ajusta de maneira 
rápida e suave aos declives do 
terreno, reduzindo a fadiga e 
aumentando a produtividade.

2.  O assento, estofado, com suspensão  
a ar, completamente ajustável, 
fornece um conforto excepcional o  
dia todo dentro da cabine climatizada.

3.  Com uma entrada perceptivelmente 
grande, entrar e sair de um Harvester 
John Deere nunca foi tão fácil.

4.  Uma enorme extensão de vidro fumê, 
desde o assoalho até o teto, além 
de amplas janelas traseiras e laterais 
permitem uma vista dos arredores, 
sem limitações.
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O novo design superior da lança dos Harvesters da Série E fornecem um controle mais 
suave e preciso. Incríveis torques de elevação e giro permitem que a lança levante e gire 
cargas maiores com facilidade. Utilizando o sistema de controle TimberMatic™ H-09, 
operadores podem customizar os comandos, tornando o movimento da lança ainda  
mais preciso. Os cabeçotes Harvesters John Deere combinam o poder do corte de madeira 
com uma excelente qualidade em desgalhamento, até a mínima faixa de diâmetro. 
Customize a sua máquina, escolhendo a partir de múltiplas opções de alcance  
em todas as lanças paralelas de harvesters e de uma ampla gama de cabeçotes.  
Coloque mais produtividade ao seu alcance.

Vivencie um aumento estrondoso  
na produtividade.

–  Projetados para o Harvester 1070E, 
os cabeçotes H412 são perfeitos para 
desbastes e madeiras de pequeno porte. 
Este cabeçote compacto, porém durável, 
apresenta uma relação superior de força 
conforme o peso/força superior, quatro 
rodas de acionamento antiderrapantes  
e excelente qualidade de desgalhamento.

–   Aliado aos Harvesters 1270E e 1470E, 
o cabeçote H480C é imbatível.

–  Equipe o cabeçote de seu harvester  
com o dispositivo opcional para manuseio 
de múltiplas árvores e aumente a 
produtividade a níveis ainda maiores, 
especialmente em desbastes iniciais, 
com coleta de madeira visando a  
obtenção de energia.

–  Os cabeçotes dos harvesters da  
Série H400 permitem que o 
desgalhamento seja customizado  
para certas espécies de árvores e 
utilizações em colheitas.

–  O sistema de controle TimberMatic™ H-09, 
combinado com um sistema hidráulico 
precisamente ajustado, fornece  
movimentos de lança mais precisos  
e rápidos, contribuindo para  
uma maior produtividade. 

–  Com quatro rodas de acionamento e 
design de seis facas, o cabeçote H414, 
projetado para o Harvester 1170E, 
é excelente para serviços de desbastes  
e derrubada final.
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1.  A lança paralela CH6 no  
Harvester 1170E combina um fácil 
manuseio com enormes taxas de 
força de giro. Alinhe o poder da 
lança CH6 ao cabeçote H414 para 
todos os tipos de funções, desde 
desbastes tardios a colheitas de 
reflorestamento.

2.  A precisa lança paralela CH7 no 
Harvester 1270E fornece 11% a  
mais de torque de elevação e 15% 
a mais de torque de giro, para uma 
maior agilidade em desbastes tardios 
e serviços de derrubada final.  
O Harvester 1470E é equipado  
com a potente lança CH9.

3.  A confiável lança 180S no 
 Harvester 1070E é conhecida  
por sua geometria fácil de  
ser manipulada.
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Você trabalha duro e por várias horas, e nós projetamos os Harvesters da Série E para fazer o  
mesmo. Melhorias que aumentam a confiabilidade e a durabilidade incluem cilindros e válvulas 
da lança reforçados e robustos, tensão e lubrificação automáticas da corrente e ventilador de 
acionamento hidráulico. A manutenção é simples e rápida, com pontos de verificação agrupados 
embaixo do capô do motor com inclinação. Um filtro de ar autolimpante do motor, intervalos  
de manutenção maiores e autodiagnóstico prolongam ainda mais o tempo de operação.  
Quando você souber como ele é feito, você vai querer operar um John Deere.

Nada trabalha como uma máquina da 
John Deere. Porque nada é construído 
como ela.

1.  O capô é dividido em dois e  
eleva-se com motores elétricos,  
para um acesso rápido e fácil a pontos 
diários de verificação. Ventiladores 
de acionamento hidráulico, com 
velocidade variável, funcionam apenas 
quando necessário, reduzindo o 
consumo do combustível e o fluxo 
de detritos através dos núcleos 
do radiador. Ele é programável 
para reverter o fluxo em intervalos 
periódicos, liberando o acúmulo de 
partículas que podem obstruir o núcleo.

2.  A válvula da lança é posicionada entre 
a base da mesma e a cabine, onde fica 
mais protegida e oferece um acesso mais 
fácil para manutenção. Apenas abra a 
porta de serviço para total acesso aos 
componentes internos, grande espaço 
para armazenamento sob a tampa nos 
degraus e fácil acesso à traseira através 
de degraus embutidos.

3.  Os cilindros de inclinação da lança  
ficam localizados em frente à lança, para 
uma maior eficiência e maior vida útil.  
Eixos bogie exclusivos, reforçados, 
garantem uma manobrabilidade 
superior em terrenos acidentados.

4.  Se algo der errado, o monitor de fácil 
navegação exibe códigos de falha e 
diagnósticos para acelerar a solução 
de problemas. Ele também emite um 
alarme sonoro, caso o desligamento 
imediato seja necessário, ou se uma 
falha menos crítica tiver ocorrido.

– Um filtro de ar autolimpante do motor 
prolonga a vida útil do filtro.

– Extensos intervalos de manutenção do 
óleo e do filtro do motor diminuem o 
tempo ocioso e os gastos planejados.

– Os cabeçotes do harverster com quatro 
rolos/motores, tensão e lubrificação 
automáticos da corrente contribuem 
para o prolongamento da vida útil.

 

– O filtro de óleo off-line, localizado 
dentro do tanque de óleo hidráulico, 
melhora a filtragem, contribuindo 
para um sistema hidráulico mais limpo 
e uma vida útil do sistema mais longa.

– Os componentes eletrônicos, 
confiáveis e de troca flexível,  
reduzem o tempo ocioso da máquina.  
Os componentes básicos de todos os 
equipamentos da John Deere Florestal 
são comuns entre si, o que diminui 
seu investimento em peças  
de reposição.

21

43

10

11



Você trabalha duro e por várias horas, e nós projetamos os Harvesters da Série E para fazer o  
mesmo. Melhorias que aumentam a confiabilidade e a durabilidade incluem cilindros e válvulas 
da lança reforçados e robustos, tensão e lubrificação automáticas da corrente e ventilador de 
acionamento hidráulico. A manutenção é simples e rápida, com pontos de verificação agrupados 
embaixo do capô do motor com inclinação. Um filtro de ar autolimpante do motor, intervalos  
de manutenção maiores e autodiagnóstico prolongam ainda mais o tempo de operação.  
Quando você souber como ele é feito, você vai querer operar um John Deere.

Nada trabalha como uma máquina da 
John Deere. Porque nada é construído 
como ela.

1.  O capô é dividido em dois e  
eleva-se com motores elétricos,  
para um acesso rápido e fácil a pontos 
diários de verificação. Ventiladores 
de acionamento hidráulico, com 
velocidade variável, funcionam apenas 
quando necessário, reduzindo o 
consumo do combustível e o fluxo 
de detritos através dos núcleos 
do radiador. Ele é programável 
para reverter o fluxo em intervalos 
periódicos, liberando o acúmulo de 
partículas que podem obstruir o núcleo.

2.  A válvula da lança é posicionada entre 
a base da mesma e a cabine, onde fica 
mais protegida e oferece um acesso mais 
fácil para manutenção. Apenas abra a 
porta de serviço para total acesso aos 
componentes internos, grande espaço 
para armazenamento sob a tampa nos 
degraus e fácil acesso à traseira através 
de degraus embutidos.

3.  Os cilindros de inclinação da lança  
ficam localizados em frente à lança, para 
uma maior eficiência e maior vida útil.  
Eixos bogie exclusivos, reforçados, 
garantem uma manobrabilidade 
superior em terrenos acidentados.

4.  Se algo der errado, o monitor de fácil 
navegação exibe códigos de falha e 
diagnósticos para acelerar a solução 
de problemas. Ele também emite um 
alarme sonoro, caso o desligamento 
imediato seja necessário, ou se uma 
falha menos crítica tiver ocorrido.

– Um filtro de ar autolimpante do motor 
prolonga a vida útil do filtro.

– Extensos intervalos de manutenção do 
óleo e do filtro do motor diminuem o 
tempo ocioso e os gastos planejados.

– Os cabeçotes do harverster com quatro 
rolos/motores, tensão e lubrificação 
automáticos da corrente contribuem 
para o prolongamento da vida útil.

 

– O filtro de óleo off-line, localizado 
dentro do tanque de óleo hidráulico, 
melhora a filtragem, contribuindo 
para um sistema hidráulico mais limpo 
e uma vida útil do sistema mais longa.

– Os componentes eletrônicos, 
confiáveis e de troca flexível,  
reduzem o tempo ocioso da máquina.  
Os componentes básicos de todos os 
equipamentos da John Deere Florestal 
são comuns entre si, o que diminui 
seu investimento em peças  
de reposição.
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335D / 437D 1070E / 1170E / 1270E / 1470E
Motor 1070E 1170E 1270E 1470E
Fabricante e modelo John Deere PowerTech™ Plus 6068 John Deere PowerTech™ Plus 6090
Normas de emissões fora da estrada EPA Tier 3 / Euro IIIA
Cilindrada do motor - L (pol3) 6,8 (415) 6,8 (415) 9,0 (549)
Potência líquida máxima - HP (kW) 182 (136) a 1.900 rpm 194 (145) a 1.900 rpm 228 (170) a 1.900 rpm 255 (190) a 1.900 rpm

Torque líquido máximo N.m (lb..- ft)
780 (575)  

a 1.400 rpm
935 (690)  

a 1.400 rpm
1.125 (830)  

a 1.200 - 1.400 rpm
1.250 (920) 
 a 1.400 rpm

Capacidade do tanque de combustível- L (gal) 320 (85) 435 (115)
Transmissão
Caixa de transmissão hidrostática-mecânica de duas velocidades
Força de tração - kN (Ib.) 130 (29.200) 150 (33.700) 175 (39.240) 180 (40.470)
Velocidade máxima
 1° marcha - km/h (mph) 0-7,5 (0-4,7) 0-7,5 (0-4,7) 0-7,5 (0-4,7) 0-7,5 (0-4,7)
 2° marcha - km/h (mph) 0-24 (0-15) 0-24 (0-15) 0-25 (0-15,5) 0-22 (0-13,7)
Direção
Articulação proporcional da estrutura controlada por mini-joysticks
Ângulo de rotação - graus ± 44
Freios
Serviço/trabalho Acionado hidraulicamente, imerso em óleo, multidisco
Estacionamento/emergência Ativado por mola
Oscilação da estrutura Automatizado
Eixos/bogies
Trava do diferencial hidromecânica na parte dianteira e traseira
Eixos

 Dianteira
Eixos bogie balanceados;  

eixo rígido (1070E 4W)
Eixos bogie balanceados;  

eixo rígido 
Eixos bogie balanceados  

Duraxle™ reforçados
Eixos bogie  

balanceados
 Traseira Eixo rígido
Elétrico
Tensão - V 24
Baterias -Ah 2 x 140
Alternador A (V) 140 (28) 140 (28) 140 (28) 140 (28)
Luzes Halogênio: 10 de trabalho: 4 da lança e 6 de desbaste
 Opcional Xenônio N/D
Sistema hidráulico
Sensível à carga, potência ajustável
Capacidade da bomba - cm³ (pol³) 160 (9,7) 190 (11,6) 210 (12,8)
Pressão de operação - PSI (MPa) 3.480/4.060 (24/28)
Tanque hidráulico - L (gal) 170 (44,9) 300 (79,3)
Lança
Tipo 180S CH6 CH7 CH9
Comprimento máximo 
de alcance - m (ft)

8,6/10/10,8 
(28,2/32,8/35,5)

10/11,3 (32,8/37,1)
8,6/10/11,7  

(28,2/32,8/38,4)
8,6/10/11  

(28,2/32,8/36,1)
Torque bruto de elevação - kN.m (Ib.-ft) 143 (105.500) 165 (121.700) 197 (145.300) 210 (154.900)
Torque de giro - kN.m (Ib.-ft) 38 (28.000) 45 (33.200) 50 (36.880) 55 (40.570)
Ângulo de giro - graus 220
Ângulo de inclinação, 
para frente/trás - graus

+28/-15 +28/-14 +28/-15

Cabine
Nivelamento e rotação, ou cabine fixa
Ângulo de rotação - graus 160
Inclinação
 Laterais - graus 17
 Para frente e para trás - graus 10
Sistema de medição e controle
TimberMatic™ H-09 para PC / Windows®

Medidas* 1070E 1170E 1270E 1470E
De 4 rodas De 6 rodas

A Comprimento - mm (pol) 6.335 (249) 6.820 (269) 7.080 (279) 7.550 (298) 7.690 (303)
B Eixo dianteiro  
 Articulação central - mm (pol)

1.850 (73) 1.950 (77) 2.150 (85)

C Eixo traseiro 
 Articulação central - mm (pol)

1.750 (69) 1.900 (75)

D Distância entre eixos - mm (pol) 3.600 (142) 3.700 (146) 4.050 (160)
pneus dianteiros 34-14 / 26,5-12 (20) 22,5-16 24,5-20 26,5-20
pneus traseiros 34-14 / 26,5-12 (20) 34-14 34-16
E Largura:
 Pneus Série 600 - mm (pol) 2.600 (104) N/D 2.750 (108) N/D
 Pneus Série 650 - mm (pol) 2.710 (107) N/D 2.720 (107) N/D 2.990 (118)
 Pneus Série 710 - mm (pol) N/D 2.960 (117) 2.820 (111) 2.960 (117) N/D
 Pneus Série 750 N/D 2.990 (118)
Raio externo de rotação
 Pneus Série 650 - mm (pol) 5.815 (229) N/D
 Pneus Série 710 - mm (pol) N/D 5.950 (233) 6.065 (239) 6.570 (259) N/D
 Pneus Série 750 - mm (pol) N/D 6.615 (261)
Raio interno de rotação
 Pneus Série 650 - mm (pol) 3.080 (121) N/D
 Pneus Série 710 - mm (pol) N/D 3.020 (119) 3.130 (123) 3.490 (138) N/D
 Pneus Série 750 - mm (pol) N/D 3.470 (137)

Altura de transporte - mm (pol) 3.600-3.700 (142-145) 3.630 (143) 3.655 (144) 3.830 (151) 3.930 (155)
F Vão livre do solo  
articulação central - mm (pol) 550-655 (21-26) 555 (21) 600 (24) 640 (25) 750 (30)

 Peso mínimo da máquina  
[com o modelo do cabeçote  
do harvester] - kg (Ib.)

14.850 (32.745) 
[H412]

15.500 (34.180)  
[H412]

17.900 (39.460) 
[H754]

19.250 (42.450) 
[H480C]

20.700 (45.644) 
[H480C]

1070E / 1170E /1270E

Cabeçotes 1070E 1170E 1270E 1470E

Modelo
H752HD, H754,  
H412, e H414

H752HD, H754,  
H412, e H414

H752HD, H754, H414, 
 H270, e H480C

H270, H480C,  
e H290

*Nota: Medições nominais podem variar, dependendo das tolerâncias de fabricação.
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335D / 437D 1070E / 1170E / 1270E / 1470E
Motor 1070E 1170E 1270E 1470E
Fabricante e modelo John Deere PowerTech™ Plus 6068 John Deere PowerTech™ Plus 6090
Normas de emissões fora da estrada EPA Tier 3 / Euro IIIA
Cilindrada do motor - L (pol3) 6,8 (415) 6,8 (415) 9,0 (549)
Potência líquida máxima - HP (kW) 182 (136) a 1.900 rpm 194 (145) a 1.900 rpm 228 (170) a 1.900 rpm 255 (190) a 1.900 rpm

Torque líquido máximo N.m (lb..- ft)
780 (575)  

a 1.400 rpm
935 (690)  

a 1.400 rpm
1.125 (830)  

a 1.200 - 1.400 rpm
1.250 (920) 
 a 1.400 rpm

Capacidade do tanque de combustível- L (gal) 320 (85) 435 (115)
Transmissão
Caixa de transmissão hidrostática-mecânica de duas velocidades
Força de tração - kN (Ib.) 130 (29.200) 150 (33.700) 175 (39.240) 180 (40.470)
Velocidade máxima
 1° marcha - km/h (mph) 0-7,5 (0-4,7) 0-7,5 (0-4,7) 0-7,5 (0-4,7) 0-7,5 (0-4,7)
 2° marcha - km/h (mph) 0-24 (0-15) 0-24 (0-15) 0-25 (0-15,5) 0-22 (0-13,7)
Direção
Articulação proporcional da estrutura controlada por mini-joysticks
Ângulo de rotação - graus ± 44
Freios
Serviço/trabalho Acionado hidraulicamente, imerso em óleo, multidisco
Estacionamento/emergência Ativado por mola
Oscilação da estrutura Automatizado
Eixos/bogies
Trava do diferencial hidromecânica na parte dianteira e traseira
Eixos

 Dianteira
Eixos bogie balanceados;  

eixo rígido (1070E 4W)
Eixos bogie balanceados;  

eixo rígido 
Eixos bogie balanceados  

Duraxle™ reforçados
Eixos bogie  

balanceados
 Traseira Eixo rígido
Elétrico
Tensão - V 24
Baterias -Ah 2 x 140
Alternador A (V) 140 (28) 140 (28) 140 (28) 140 (28)
Luzes Halogênio: 10 de trabalho: 4 da lança e 6 de desbaste
 Opcional Xenônio N/D
Sistema hidráulico
Sensível à carga, potência ajustável
Capacidade da bomba - cm³ (pol³) 160 (9,7) 190 (11,6) 210 (12,8)
Pressão de operação - PSI (MPa) 3.480/4.060 (24/28)
Tanque hidráulico - L (gal) 170 (44,9) 300 (79,3)
Lança
Tipo 180S CH6 CH7 CH9
Comprimento máximo 
de alcance - m (ft)

8,6/10/10,8 
(28,2/32,8/35,5)

10/11,3 (32,8/37,1)
8,6/10/11,7  

(28,2/32,8/38,4)
8,6/10/11  

(28,2/32,8/36,1)
Torque bruto de elevação - kN.m (Ib.-ft) 143 (105.500) 165 (121.700) 197 (145.300) 210 (154.900)
Torque de giro - kN.m (Ib.-ft) 38 (28.000) 45 (33.200) 50 (36.880) 55 (40.570)
Ângulo de giro - graus 220
Ângulo de inclinação, 
para frente/trás - graus

+28/-15 +28/-14 +28/-15

Cabine
Nivelamento e rotação, ou cabine fixa
Ângulo de rotação - graus 160
Inclinação
 Laterais - graus 17
 Para frente e para trás - graus 10
Sistema de medição e controle
TimberMatic™ H-09 para PC / Windows®

Medidas* 1070E 1170E 1270E 1470E
De 4 rodas De 6 rodas

A Comprimento - mm (pol) 6.335 (249) 6.820 (269) 7.080 (279) 7.550 (298) 7.690 (303)
B Eixo dianteiro  
 Articulação central - mm (pol)

1.850 (73) 1.950 (77) 2.150 (85)

C Eixo traseiro 
 Articulação central - mm (pol)

1.750 (69) 1.900 (75)

D Distância entre eixos - mm (pol) 3.600 (142) 3.700 (146) 4.050 (160)
pneus dianteiros 34-14 / 26,5-12 (20) 22,5-16 24,5-20 26,5-20
pneus traseiros 34-14 / 26,5-12 (20) 34-14 34-16
E Largura:
 Pneus Série 600 - mm (pol) 2.600 (104) N/D 2.750 (108) N/D
 Pneus Série 650 - mm (pol) 2.710 (107) N/D 2.720 (107) N/D 2.990 (118)
 Pneus Série 710 - mm (pol) N/D 2.960 (117) 2.820 (111) 2.960 (117) N/D
 Pneus Série 750 N/D 2.990 (118)
Raio externo de rotação
 Pneus Série 650 - mm (pol) 5.815 (229) N/D
 Pneus Série 710 - mm (pol) N/D 5.950 (233) 6.065 (239) 6.570 (259) N/D
 Pneus Série 750 - mm (pol) N/D 6.615 (261)
Raio interno de rotação
 Pneus Série 650 - mm (pol) 3.080 (121) N/D
 Pneus Série 710 - mm (pol) N/D 3.020 (119) 3.130 (123) 3.490 (138) N/D
 Pneus Série 750 - mm (pol) N/D 3.470 (137)

Altura de transporte - mm (pol) 3.600-3.700 (142-145) 3.630 (143) 3.655 (144) 3.830 (151) 3.930 (155)
F Vão livre do solo  
articulação central - mm (pol) 550-655 (21-26) 555 (21) 600 (24) 640 (25) 750 (30)

 Peso mínimo da máquina  
[com o modelo do cabeçote  
do harvester] - kg (Ib.)

14.850 (32.745) 
[H412]

15.500 (34.180)  
[H412]

17.900 (39.460) 
[H754]

19.250 (42.450) 
[H480C]

20.700 (45.644) 
[H480C]
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Cabeçotes 1070E 1170E 1270E 1470E

Modelo
H752HD, H754,  
H412, e H414

H752HD, H754,  
H412, e H414

H752HD, H754, H414, 
 H270, e H480C

H270, H480C,  
e H290

*Nota: Medições nominais podem variar, dependendo das tolerâncias de fabricação.
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JohnDeere.com.br/Florestal

O NOSSO CENTRO DE PESQUISA SE PARECE 
MUITO COM O SEU LOCAL DE TRABALHO.

A nossa vida também é dentro da floresta. Os nossos engenheiros  
ficam junto com você, para compreender melhor os seus desafios.  
Essa visão, tão próxima da realidade, permite que a John Deere 
desenvolva a mais avançada tecnologia, atendendo a todas as 
necessidades dos clientes. Afinal, nós sabemos que trabalhar no  
ambiente florestal não é para qualquer um.
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