
PONSSE ErgO

E ERGONOMIA
EFICIÊNCIA EM ESTABILIDADE 



DESEMPENHO VERSÁTIL  
O PONSSE Ergo pode ser equi-
pado para diferentes necessidades, 
por exemplo, selecionando o 
número de rodas, o tipo de grua e 
o cabeçote do harvester de acordo 
com as necessidades e preferên-
cias.



PRODUTIVIDADE, ECONOMIA E ERGONOMIA  

EM UM SÓ PACOTE 
PONSSE Ergo é um harvester muito versátil, para diferentes condições, com seis ou 
oito rodas. O eficiente motor Mercedes-Benz e o sistema hidráulico com circuito du-
plo garantem que o desempenho do Ergo seja imbatível em sua classe: uma máqui-
na poderosa em todas as situações. A ergonomia da cabine, a facilidade de manuten-
ção e a estrutura resistente da máquina, bem como o melhor atendimento ao cliente 
do mercado, asseguram o rendimento do PONSSE Ergo ano após ano.

A versatilidade do Ergo ajuda a encon-
trar a melhor solução para condições 
diferentes. A excelente estabilidade e 
baixo centro de gravidade das máquinas 
com oito rodas são úteis ao trabalhar 
em morros íngremes e terrenos difíceis. 
Ao mesmo tempo, a pressão de baixa 
superfície garante a operação mesmo 
em terrenos macios. O Ergo com seis 
rodas é ágil em seu deslocamento, 
devido a suspensão ativa patenteada, 

que neutraliza as vibrações na cabine ao 
dirigir.

Conforme a preferência do operador é 
possível selecionar uma grua com lança 
telescópica ou paralela para o Ergo. A leve 
e resistente grua paralela C44+ é flexível 
e consome menos combustível. Graças 
a sua estrutura simples, também é con-
fiável e fácil de manter. A grua PONSSE 
(C5 opcional) forte e rápida, sem falar 

que é uma ótima escolha para os aficio-
nados por gruas com lança telescópica.

Há três opções para o cabeçote do har-
vester: o pequeno mas poderoso H5 para 
desbaste, o leve mas eficiente H6 para 
um cabeçote de harvester geral e o H7 
pinus para processamento de madeira 
com casca, além do H7euca e mais 
recente H77 para corte e processamento 
de madeira sem casca.

O Opti4G é um sistema de informações de 
última geração para harvesters. Ele ajuda 
o operador a cortar troncos com precisão 
de acordo com as medidas corretas, e ex-
celente qualidade e ergonomia, e aumenta 
consideravelmente a produtividade e o 
grau de processamento de colheita.

É muito fácil usar o Opti4G, pois ele se 
baseia no sistema operacional Windows. A 
grande capacidade de processamento e de 
memória agilidade a colheita. A identifi-
cação precisa das caracteristicas do tronco 
gera uma previsão e uma distribuição de 
registros exatas. Informações específicas  

das florestas colhidas que o Opti4G ar-
mazena, podem ser utilizadas após vários 
anos, o que é uma boa base para o desen-
volvimento de sistemas de qualidade. 

O sistema de informação Opti 4G permite 
o uso de transferencia versátil de dados 
e aplicações de mapas durante a colhei-
ta. Com a ajuda do posicionamento por 
satélite e dos mapas eletrônicos do talhão, 
o operador pode, em uma nítida tela em 
cores, conferir a localização da máquina, 
os limites do talhão e os possíveis locais 
que estão fora da área delimitada para 
colheita.

PRODUTIVIDADE COM COMPUTADORES



CABINE E SISTEMA DE CONTROLE 
A cabine mais espaçosa e confortável e os controles 
mais ergonômicos garantem a melhor praticidade pos-
sível para o trabalho. O sistema de informações PONS-
SE Opti consiste em uma interface avançada e fácil de 
usar para controle da máquina e o trabalho de colheita.

MOTOR E HIDRÁULICA 
A potência inigualável do Ergo é fruto do eficaz motor Mer-
cedes-Benz e do sistema hidráulico com circuito duplo, que 
oferecem a maior eficiência e a melhor taxa de utilização, 
resultando em uma potência impressionante com baixo 
consumo de combustível.

PONSSE ERGO 8W E 6W; UMA DUPLA DE PESO  

ESCOLHA O MELHOR ERGO PARA O SUA NECESSIDADE



ESTRUTURAS E BLOQUEIO DO CHASSI 
O design do chassi do Ergo recebeu atenção especial 
quanto à durabilidade e a facilidade de manutenção. O 
bloqueio do chassi, confiável e equipado com cilindros hi-
dráulicos, é robusto e funciona como um amortecedor de 
choque ao dirigir, o que faz a máquina se locomover com 
mais suavidade.

PONSSE ERGO 8W E 6W; UMA DUPLA DE PESO  

ESCOLHA O MELHOR ERGO PARA O SUA NECESSIDADE

SUSPENSÃO ATIVA  (PONSSE Ergo 6w)
A patenteada suspensão ativa do Ergo 6w serve de 
contrapeso eficaz contra a oscilação que o operador 
recebe devido à irregularidade do terreno e mantém a 
cabine em uma posição horizontal lateral. A suspensão 
ativa aumenta significativamente o conforto do opera-
dor.

GRUAS 
Com o Ergo, é possível usar a grua com lança telescópica 
PONSSE C4 (C5) para obter rapidez e eficiência ou a grua 
paralela PONSSE C44+ para obter economia e simplicida-
de. No sistema hidráulico com circuito duplo, a grua conta 
com uma bomba de serviço dedicada que garante a disponi-
bilidade da potência sempre que necessário. A Ponsse pro-
jeta e fabrica todos os seus modelos de grua para garantir 
a melhor qualidade e o melhor funcionamento da combina-
ção entre grua e máquina base.

OITO RODAS 
O Ergo 8w oferece os benefícios de uma máquina com 
oito rodas para terrenos exigentes e difíceis. Estabili-
dade e força de tração impressionantes permitem um 
trabalho eficiente em especial em áreas acidentadas. 
Devido à baixa pressão superficial, ele também pode 
ser usado em solos suaves e vulneráveis.

CABEÇOTES DE HARVESTER 
Os cabeçotes de harvester Ponsse são conhecidos por sua 
imbatível relação entre eficiência e peso e por sua estru-
tura robusta. O Ergo oferece as melhores opções de cabe-
çote de harvester do mercado: O Ergo oferece uma bomba 
de serviço dedicada para o cabeçote, que garante a dispo-
nibilidade de potencia e as melhores opções de cabeçote.



LOCAL DE TRABALHO  
CINCO ESTRELAS
A cabine da máquina florestal PONSSE 
oferece uma amostra do que há de mais 
avançado em tecnologia de maquinário 
florestal. Ela oferece um ambiente de 
trabalho para profissionais qualificados 
que valorizam o conforto, a segurança e a 
ergonomia. O patenteado sistema de sus-
pensão ativa do quadro da cabine assegu-
ra excelentes condições de trabalho para 
o operador. A ergonomia dos controles 
consiste no topo de linha das máquinas 
florestais e, graças a uma cabine espaçosa 
e a janelas grandes com moldura fina, 
a visibilidade da cabine é excelente em 
todas as direções.

A nova interface do usuário para má-
quinas florestais PONSSE Comfort foi 
desenvolvida junto a operadores e leva 
consigo anos de experiência. Ela inclui 
novas manoplas de controle, descansos 
de braço com chaves e um painel de cha-
ves para a cabine. O trabalho de desen-
volvimento envolveu uma ampla análise 
da ergonomia, dos hábitos e dos desejos 
dos operadores. A análise formou uma 
base que elevou a ergonomia do operador 
a um novo patamar. É possível selecionar 
os controles como as novas manoplas 
tipo bola ou manoplas mini.



O fabricante se reserva o direito de efetuar modificações e aprimoramentos técnicos.

DIMENSÕES
Comprimento:   8 rodas: 8.060 mm
 6 rodas: 7.800 mm
Largura:  8 rodas: 2.630–3.090 mm
 6 rodas: 2.670–3.090 mm
Altura para transporte:  8 rodas: 3.800 mm
Peso mínimo:  8 rodas: 19.900 kg
 6 rodas: 18.500 kg
Peso normal:  8 rodas: 20.500 kg
 6 rodas: 20.100 kg
Vão livre do solo  600 mm

MOTOR
Modelo:  Mercedes-Benz OM906 LA.EU Stage IIIA
Potência:  205 kW (275 hp) a 2200 rpm (ECE R24/03) 
 185 kW (248 hp) a 1900 rpm (ISO 9249:2007)
Torque:  1100 Nm  1200–1600 rpm  (ECE R24/03)
Força de tração:   8 rodas: 180 kN  
  6 rodas: 160 kN
Volume do tanque de combustível:  400 L 

       
  

PNEUS
Dianteiros e traseiros  
com esteiras de tração:  600/55-26.5 ou 710/45-26.5 ou  
 800/40-26.5
Pneu estepe:  600/55-26.5 ou 710/45-26.5 ou  
 800/40-26.5 

SISTEMA HIDRÁULICO
PONSSE OptiControl
Circuitos hidráulicos separados para o cabeçote  
processador e grua
Bombas do cabeçote de harvester:   190 cm3

Bomba da grua:  145 cm3

Volume do tanque de óleo hidráulico 350 l 

GRUA
Modelo:  PONSSE C4 / C5 / C44+
Alcance:  10 m
Torque de levantamento: 228 kNm/250 kNm/250 kNm
Torque de giro: 43 kNm / 57 kNm / 43 ou 57 kNm
Ângulo de giro:  250° 
Ângulo de inclinação da base:    
 -12°/+18° / ±20° / -12°/+18° ou ±20°   

PONSSE ERGO

2 630–3 090 mm

2 670–3 090  mm

8 060 mm 3 990 mm

7 800  mm 1 310 mm

3 800 mm

600 mm

600 mm

3 800 mm



A melhor amiga do produtor florestal 
www.ponsse.com
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