
first in intralogistics

LTX 20

LTX-T 04

LTX 50/Li-Ion

LTX 50 iGo systems

LTX-T 06/Li-Ion

intralogistics robot 
of the year 2019

LTX Dados técnicos 
Empilhador/trator de plataforma



2 3

 

 

 

 

 

 

h 1
4

l5

h 7

m
2

l1

y

 

 

 

 

 

 

h h h

b11

 

 

 

 

 

 

b 1
W

a

h 6

LTX Empilhador/trator de plataforma 
Reboque inteligente

1 Em operações combinadas
2 Com tabuleiro 54 ou iões de lítio +114 mm
3  Com distância do equipamento ao solo m2 = 100 mm: duas rodas adicionais b10 = 580 mm, y = 1150 mm (com tabuleiro 54 ou iões de lítio +114 mm),  

h7 = 180 mm, h14 = 1300 mm, Wa = 1497 mm (com tabuleiro 54 ou iões de lítio +114 mm) 
4 ±10 %
5 Equipamento opcional
6 Opção de ajuste da lança, com intervalo de configuração h14 = +89 mm/-19 mm
7 Com bateria de chumbo-ácido; com bateria de iões de lítio = 1750 N
8 De acordo com o ciclo VDI
9 De acordo com DIN EN 16796
10 Com 0,6 t de carga a bordo/com 0,6 t de carga a bordo + 2 t de carga rebocada/com 5 t de carga rebocada

Esta folha informativa conforme a Diretiva VDI 2198 indica apenas os valores técnicos do equipamento standard. 
Pneus diferentes, outros mastros de elevação, dispositivos adicionais, etc., podem resultar noutros valores.

Ca
ra

ct
er

íst
ica

s

1.1 Fabricante STILL STILL STILL STILL
1.2 Designação do modelo do fabricante LTX 20 LTX-T 04 LTX 50/Li-Ion LTX-T 06/Li-Ion
1.3 Propulsão Elétrico Elétrico Elétrico Elétrico
1.4 Operação Aparelho de montagem independente Aparelho de montagem independente Aparelho de montagem independente Aparelho de montagem independente
1.5 Capacidade de carga/carga Q kg - 400 - 600
1.5.1 Capacidade de reboque Q kg 2000 1000 5000 5000/2000 1

1.7 Tração nominal da barra F N - - 1000 1000
1.9 Distância entre eixos y mm 907 1487 1133 2, 3 1453 2

Pe
so

s 2.1 Peso incl. bateria kg 620 3 755 3 1223 1207
2.3 Carga sobre o eixo sem carga à frente/atrás kg 325/295 415/340 607/616 715/492

Ro
da

s/C
ha

ssi
s

3.1 Pneus Borracha maciça/superelástico Borracha maciça/superelástico Borracha maciça/superelástico Borracha maciça/superelástico
3.2 Dimensão dos pneus à frente mm ⌀ 230 x 75 ⌀ 230 x 75 ⌀ 254 x 102 ⌀ 254 x 102
3.3 Dimensão dos pneus atrás mm 2 x ⌀ 250 x 80 2 x ⌀ 250 x 80 ⌀ 250 x 85 ⌀ 250 x 85
3.4 Rodas adicionais (dimensões) mm 2 x ⌀ 100 x 40 2 x ⌀ 100 x 40 - 3 100 x 40
3.5 Número de rodas (x = motrizes) à frente/atrás 1x2/2 1x2/2 1x/2 3 1x2/2
3.6 Distância entre rodas à frente/atrás b10/b11 mm 418/484 418/484 - 3/604 580/620

Di
m

en
sõ

es

4.7 Altura ao topo da cabina h6 mm - - 2245 3, 5 2275 5

4.8 Altura do assento/altura em pé mín./máx. h7 mm 754/1044 794/1084 150 3//905/1094 180//935/1124
4.9 Altura do manípulo da lança na posição de deslocação mín./máx. h14 mm 1178/1278 1218/1318 1270 3, 6 1300 6

4.12 Altura do acoplamento h10 mm 167 173 190/245/300/355/410 220
4.13 Altura de carga h11 mm - 271 - 430
4.17 Comprimento da saliência l5 mm 243 531 195 422
4.19 Comprimento total l1 mm 1305 2172 1512 2 2059 2

4.21 Largura total b1/b2 mm 600 600/636 800 800
4.32 Distância do solo no centro da distância entre eixos m2 mm 40 80 70 3 100
4.35 Raio de viragem Wa mm 1080 1660 1480 2, 3 1640 2

De
se

m
pe

nh
o

5.1 Velocidade de marcha com/sem carga km/h 8/8 8/8 8/14 10/10
5.1.1 Velocidade de deslocação, para atrás com/sem carga km/h 3/3 3/3 6/6 6/6
5.5 Tração S2 = 60 min com/sem carga N 400 400 1000 1000
5.6 Tração máxima S2 = 5 min com/sem carga N 2000 2000 3400 7 3400 7

5.8 Capacidade máxima de subida com/sem carga % 5/10 5/10 Consulte o diagrama Consulte o diagrama
5.9 Tempo de aceleração com/sem carga s 4/4 4/4 7,1/5,1 5,2/5,9/6,6 10 // 4,8
5.10 Travão de serviço Eletromagnético Eletromagnético Eletromagnético Eletromagnético

M
ot

or
 el

ét
ric

o

6.1 Motor de tração, potência S2 = 60 min kW 1,5 1,5 3 3
6.3 Bateria de acordo com a norma DIN 43531/35/36; A, B,C, não Não Não Não Não
6.4 Voltagem da bateria/Capacidade nominal K5 V/Ah 24/200 24/200 24/345-465 24/345-465
6.5 Peso da bateria ±5 % kg 185 185 402 402
6.6 Consumo de energia de acordo com DIN EN 16796 kWh/h 1,21 8 1,35 8 1,4 9 -
6.7 Capacidade de movimentação t/h - - 475 410
6.8 Volume de negócios de acordo com VDI 2198 t/kWh/h - - 123 174

Ou
tro

s 8.1 Tipo de controlo de deslocação Controlo AC Controlo AC Controlo AC Controlo AC
10.7 Nível de pressão sonora (ouvidos do condutor) dB(A) 75 75 <70 <70

Vista lateral LTX 50 Vista de cima LTX 50 Vista lateral LTX 50 e LTX-T 06 com cabina opcionalVista traseira LTX 50
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LTX Empilhador/trator de plataforma 
Desenhos técnicos com as dimensões

Vista lateral LTX-T 04

Vista lateral LTX-T 06

Vista de cima LTX-T 04

Vista de cima LTX-T 06

Vista lateral LTX 20 Vista de cima LTX 20
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LTX Empilhador/trator de plataforma 
Gráfico de desempenho LTX 50 e LTX-T 06
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Força de tração (N)

Este exemplo mostra que:
- Carga de reboque de 2.000 kg
- Subida de 4 %
- Velocidade de deslocação máxima de 6,3 km/h
- Comprimento da subida de 3,7 km

Importante: Com um peso de reboque superior a 2,5 t e sempre que reboques sejam 
utilizados em subidas e descidas, só podem ser utilizados reboques com travão 
próprio.

LTX na utilização com comboio logístico
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LTX Empilhador/trator de plataforma 
Imagens detalhadas LTX 20 e LTX 50

Banco rebatível opcional para maior conforto de deslocação em trajetos longos 2

Função de deslocação com acompanhante para um picking eficiente 1

Direção regulável em altura para diferentes tamanhos de utilizador 1

Desbloqueio rápido do acoplamento a partir do lugar do condutor 1

Áreas de utilização flexíveis graças às diferentes possibilidades de ligação para 
elementos de tração nos trajetos e reboques 2

Banco rebatível que facilita os longos percursos de deslocação 1

Espaço de trabalho do condutor com elementos de comando intuitivos 1

Luz de circulação diurna de LED opcional para melhor visibilidade e maior 
segurança no trabalho 2

1 O exemplo apresentado aqui é o LTX 20  //  2 O exemplo apresentado aqui é o LTX 50
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LTX Empilhador/trator de plataforma 
Imagens detalhadas LTX 50, LTX-T 06 e LTX 50 iGo systems

Suporte para acessórios opcional para diversas possibilidades de aplicação e 
variantes de equipamento com lâmpada flash e faróis de trabalho 2

Volante único STILL Easy Drive para a melhor experiência de condução possível e 
controlo de todas as funções sem nunca tirar as mãos do volante 2

Melhor visibilidade do equipamento graças à Safety Light opcional e 
Safety Light 4Plus para a máxima segurança do operador 2

Utilização versátil: equipamento de transporte com acoplamento de reboques 3

Superfície de armazenamento com ilhós de fixação para até 600 kg 3 Compartimento de armazenamento na plataforma de transporte 3

Movimento automático dos LTX 50 iGo systems no armazém graças às caixas de 
automatização e laser de navegação

Proteção pessoal 360° proporcionada pelos scanners de segurança a laser 
integrados nos LTX 50 iGo systems

2 O exemplo apresentado aqui é o LTX 50  //  3 O exemplo apresentado aqui é o LTX-T 06
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LTX Empilhador/trator de plataforma 
LTX 50 iGo systems

Padrões de segurança extremamente elevados: melhor qualidade 
de transporte e sem risco de lesões ou danos para pessoas, 
empilhadores, equipamento para armazéns e mercadorias graças às 
funções de segurança inteligente

Padrões de processo excecionais: os erros de recolha e viagens em 
vazio são evitados, aumentando a qualidade de transporte

Máxima disponibilidade: controlo do transporte eficiente e integração 
informática permitem ótima utilização das frotas 24h/dia

Excelente custo-benefício e eficiência: sequências de automatização 
são desenvolvidas de acordo com processos específicos do cliente, 
junto com um fluxo de material contínuo, transparente e otimizado

Soluções de transporte automatizado

O transporte intralogístico já é, em grande medida, automatizado 
e a tendência é aumentar. Há algum tempo que vários processos 
já utilizam, com êxito, sistemas de transporte sem condutor. Os 
exemplos incluem cargas e descargas, transporte a grande distância, 
abastecimento de produção e preparação para carregamento. Os 
sistemas de comboios logísticos automatizados são abrangidos pela 
categoria de sistemas de transporte sem condutor. Normalmente, são 
utilizados nos casos em que troços relativamente longos de itinerários 
tradicionais para o transporte de longo curso cobertos por sistemas 
sem condutor e/ou a movimentação de cargas pesadas necessitam de 
ser incorporados nas rotas de abastecimento de comboios logísticos 

na produção. Porém, a utilização destes comboios não está limitada 
apenas a operações de transporte de longo curso sem condutor. Afinal, 
automatização é a utilização eficiente dos recursos disponíveis de 
forma a constituir uma mais-valia. A indústria automóvel é pioneira na 
utilização destes sistemas, apesar de estar a emergir uma tendência 
em todas as indústrias. Operações logísticas em portos e hospitais, 
assim como fabricantes, linhas de montagem em produção em série 
e empresas que operam nos setores da reciclagem, retalho e logística 
também parecem determinados a utilizar estes comboios ou soluções 
de comboios logísticos no futuro.

Quando se trata de comboios logísticos, existem três níveis de automatização, consoante a etapa do processo:

Os LTX 50 iGo systems conjugam a circulação automatizada com a movimentação 
automatizada de carga, o que os torna ideais para o abastecimento de produção 
noutras operações.

1. Circulação automatizada com movimentação manual de carga

2. Circulação manual com movimentação automatizada de carga

3. Circulação automatizada combinada com 
movimentação automatizada de carga

Vantagens dos comboios logísticos automatizados

As soluções de automatização em logística não são uma tendência 
temporária e estão a traçar o rumo para futuros processos. As 
vantagens de um comboio logístico automatizado são óbvias: os 
danos em empilhadores, equipamento para armazém e mercadorias 
são minimizados. Não há risco de acidentes com pessoas graças 
às funções de segurança inteligente. Entregas just-in-time ou just-
in-sequence nos locais necessários e o facto dos materiais e os 
transportadores poderem ser abastecidos e removidos com absoluta 
precisão como consequência, significa que a frequência das entregas 
pode ser aumentada. O software inteligente integrado nestes comboios 
e a navegação com precisão fazem os processos com erros parecer 
uma coisa do passado.  
O fluxo de mercadorias é otimizado sem qualquer sinal de erros 

de recolha, viagens em vazio ou mercadorias misturadas. Todos os 
nossos sistemas de transporte sem condutor cumprem os requisitos 
necessários (incluindo a Diretiva relativa às máquinas e a ISO 3691-4) 
e estão equipados com dispositivos com sensores testados e 
comprovados. Os seguintes dispositivos de segurança também estão 
incluídos: scanner de segurança a laser que deteta pessoas e objetos 
no caminho; sistemas de alerta visuais e sonoros (que são ativados 
quando há uma mudança de direção durante a viagem); e botão de 
paragem de emergência que pode ser usado para parar imediatamente 
o empilhador. Os diferentes níveis de automatização são fáceis de 
representar. O itinerário que já foi automatizado pode ser adaptado, 
expandido e até combinado com outras soluções automatizadas sem 
precisar de muito tempo e esforço.
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Trabalho agradável: subida baixa e zona dos pés ampla

Elevada capacidade de movimentação de cargas graças à carga de 
reboque máxima de até 5.000 kg e uma velocidade de deslocação  
de até 14 km/h

Utilizável em espaços apertados: bastante versátil e compacto 
(600 mm largura do equipamento)

Ergonomia excelente graças ao lugar do condutor com amorteci-
mento pneumático opcional e ao volante STILL Easy Drive regulável

Multifuncional: disponível como empilhador ou trator

Adequado mesmo para os corredores de trabalho mais estreitos 
graças às dimensões compactas do equipamento

LTX 20/LTX-T 04

As sequências de entrega a tempo fiáveis são uma das características 
especiais do LTX 50. Utilizado como comboio logístico, o trator elétrico 
virado para o futuro consegue puxar reboques com um peso total de 
até 5.000 kg, com precisão absoluta através dos corredores estreitos 
das instalações de produção. Graças à velocidade máxima de 14 km/h, 
 até os trajetos mais longos podem ser percorridos no mais curto 
espaço de tempo possível. Assim, ele é capaz de concretizar, de forma 
eficiente e simples, um fornecimento da produção, reduzir os volumes 
de tráfego internos e poupar dinheiro. Os operadores gostam de utilizar 
o volante único STILL Easy Drive com ecrã integrado. A disposição

inteligente dos seus elementos de comando permite que os mesmos 
sejam operados, de forma confortável, com qualquer uma das mãos, 
sem que seja necessário tirar a outra mão do volante. Além disso, a 
direção elétrica, suave e precisa, com posição zero automática faz com 
que o equipamento mantenha-se sempre na sua trajetória. O conforto 
de trabalho pode ser ainda maior com a utilização da plataforma do lugar 
do condutor com amortecimento pneumático, e do banco rebatível com 
o encosto regulável em altura. As altas capacidades das baterias fazem 
com que LTX 50 seja ideal para longas distâncias – e a tecnologia Li-Ion 
permite-lhe tirar maior partido de uma disponibilidade 24 horas/dia.

LTX 50/LTX-T 06

Reboque inteligente – com um aspeto incrível. O trator compacto  
LTX 20 da STILL destaca-se não apenas pela sua funcionalidade,  
sendo também um fator de atração devido ao seu design bem 
pensado. Design é muito mais do que apenas aspeto visual.  
Por exemplo, o encosto ergonómico com banco rebatível não só 
protege as costas, como contribui também para um trabalho relaxante. 
A propósito de trabalho, este trator estreito não passa despercebido: 
compacto e manobrável, ele consegue rebocar até duas toneladas 
de carga pesada e ainda por cima consegue alcançar valores de 
aceleração surpreendentes. A direção precisa e intuitiva assegura que o 
operador esteja sempre em controlo completo ao manusear carga. 

Com uma largura de apenas 600 mm, o LTX 20 é de fácil manobra 
mesmo em corredores de trabalho bastante estreitos. É ideal para 
soluções de comboio logístico na Lean Production ou para o transporte 
de bagagens nos aeroportos, sendo, no entanto, também ideal para 
ser utilizado noutros âmbitos de aplicação. Por exemplo, o LTX 20 é 
um ajudante ideal para o transporte de roupa de cama nos hospitais 
ou para o transporte de material para diferentes tipos de reparação, 
especialmente porque a própria traseira do LTX-T 04 na versão de 
transporte tem a capacidade para transportar até 400 kg. Na versão 
para transporte, o LTX-T 06 consegue rebocar 5000 kg. Numa 
utilização combinada, com uma carga adicional de até 600 kg, reboca 
ainda 2000 kg. 

LTX Empilhador/trator de plataforma 
Reboque inteligente
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LTX Empilhador/trator de plataforma 
Um equipamento abrangente

Força

■   Potente, fiável e de baixa manutenção: motor trifásico moderno
■   Forte capacidade de movimentação: alta carga de reboque de 

2.000 kg até 5.000 kg
■  Transporte rápido da mercadoria: velocidade de deslocação de até 

14 km/h para LTX 50 e de até 8 km/h para LTX 20
■   Sempre disponível: a substituição da bateria lateral opcional, assim 

como a bateria Li-Ion para o LTX 50 permitem um carregamento 
intermédio rápido e sem problemas

■  Alto desempenho: a deslocação com acompanhante guarda o subir e 
descer frequente

■  O LTX-T 06 suporta uma carga adicional de até 600 kg

Precisão

■   Operação intuitiva de todas as funções, sem nunca irar as mãos do 
volante: inovador volante STILL Easy Drive em LTX 50

■  Acoplamento preciso: rápido e seguro devido à visibilidade completa 
do acoplamento do reboque

■  Transporte de mercadoria livre de impactos e seguro: aceleração 
precisa e comportamento da direção, assim como deslocação com 
acompanhante opcional

■   Diferentes programas de deslocação: a característica de condução 
mais adequada a cada utilização

■   Os controlos de transporte baseados em software para os 
LTX 50 iGo systems permitem uma utilização otimizada das frotas, 
enquanto garantem um elevado nível de fiabilidade dos processos, 
gestão do tráfego, visualização dos movimentos do empilhador, 
monitorização do estado do carregamento das baterias e redução da 
taxa de erros – O fluxo de materiais e informações é sempre fiável e 
apresentado de forma detalhada e transparente

Ergonomia

■   Posição de pé confortável: lugar em pé moderno, com suspensão e 
amortecimento, LTX 50 opcionalmente também com plataforma de 
pé com amortecimento pneumático ajustável

■   Relaxamento durante longos trajetos: banco rebatível para maior 
conforto durante a deslocação

■  Trabalho sem fadiga: acesso baixo para o equipamento que facilita 
subir e descer

■  Amplo espaço de trabalho do condutor com possibilidades de 
arrumação

■   Empilhador facilmente carregável: altura da área de carga de  
271 mm em LTX-T 04

■  A opção de operar manualmente empilhadores automatizados 
produzidos em série da STILL, como os LTX 50 iGo systems, oferece 
maior flexibilidade e garante que os processos, fluxo de material e a 
facilidade de acesso às mercadorias podem ser garantidos a qualquer 
momento

Compactidade

■   Design estreito: extraordinariamente compacto e manobrável para 
trabalhar em espaços estreitos 

■   Em corredores estreitos: o raio de manobra bastante reduzido 
permite a sua utilização em corredores de trabalho estreitos

Segurança

■   Elevada segurança e prevenção de acidentes: alta visibilidade do 
equipamento graças à luz de circulação diurna de LED opcional, 
Safety Light e Safety Light 4Plus

■ Controlo do acesso versátil e flexível com FleetManager 4.x
■  Alta segurança nas curvas: regulação dependente da velocidade nas 

curvas Curve Speed Control
■   Prevenir danos por impactos: várias opções de proteção contra 

colisão
■   Melhor qualidade de transporte e sem riscos de lesões ou danos para 

pessoas, empilhadores, equipamento para armazéns e mercadorias 
graças às funções de segurança inteligente dos LTX 50 iGo systems

Responsabilidade ambiental

■   Um exemplo radiante: luzes LED de longa vida útil e eficiência 
energética

■   Sustentáveis: mais de 95 por cento de todos os materiais montados 
são recicláveis

■   Baixos custos de energia com a pressão de um botão: modo de 
eficiência Blue-Q em LTX 50

■   Emissões de ruído mínimas: motor de deslocação bastante silencioso
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LTX Empilhador/trator de plataforma 
Variantes de equipamento

LTX 20 LTX-T 04 LTX 50 LTX-T 06

Es
pa

ço
 d

e t
ra

ba
lho

  
do

 co
nd

ut
or

Porta-objetos no lugar do condutor, lado da carga ▯ ▯ ○ ○
Lugar do condutor com encosto estreito ─ ─ ○ ○
Estofos para joelhos ▯ ▯ ○ ○
Volante regulável em altura ▯ ▯ ○ ○
Plataforma para o condutor amortecida ▯ ▯ ▯ ▯
Plataforma de pé com amortecimento pneumático ─ ─ ○ ○
Plataforma de pé com amortecimento pneumático e banco rebatível acoplado ─ ─ ○ ○
Banco rebatível ▯ ▯ ○ ○

Di
sp

os
iti

vo
s a

dic
ion

ais

Suporte para acessórios, lado de acionamento - baixo ○ ○ ○ ○
Suporte para acessórios, lado de acionamento - alto/com peça transversal ─ ─ ○ ○
Suporte para acessórios, lado da carga - baixo ─ ─ ○ ○
Suporte para acessórios, lado da carga - alto/com peça transversal ─ ─ ○ ○
Superfície de escrita DIN-A4 regulável ─ ─ ○ ○
Tomada do equipamento de 12 V ─ ─ ○ ○
Deslocação com acompanhante via interruptor de borboleta no volante/teclas de pressão ─ ─ ○ ○
Deslocação com acompanhante via teclas de pressão lateralmente no encosto ○ ○ ○ ○
Modelo para baixas temperaturas de até –30 °C em alternação ─ ─ ○ ○
Suporte para rolo de película, lado de acionamento/lado da carga ─ ─ ○ ○
MMS preparado ─ ─ ○ ○
Transmissão de dados via Bluetooth ─ ─ ○ ○
Transmissão de dados via GPRS ─ ─ ○ ○
Função hidráulica para elementos de tração nos trajetos STILL - acionamento por contactor ─ ─ ○ ─
Função hidráulica para elementos de tração nos trajetos STILL - acionamento por interruptor ─ ─ ○ ─

Si
st

em
a d

e b
at

er
ias

Compartimento da bateria para 200 Ah, transportável ▯ ▯ ─ ─
Compartimento da bateria para 200 Ah, substituição lateral ○ ○ ─ ─
Compartimento da bateria 345 – 465 Ah, transportável ─ ─ ▯ ▯
Compartimento da bateria 345 – 465 Ah, substituição lateral ─ ─ ○ ○
Compartimento da bateria 560 – 620 Ah, transportável ─ ─ ○ ○
Compartimento da bateria 560 – 620 Ah, substituição lateral ─ ─ ○ ○
Compartimento da bateria para bateria Li-Ion 205 - 410 Ah ─ ─ ○ ○
Tabuleiro adaptador para baterias alternativas ─ ─ ○ ○
Carregador incorporado ○ ○ ○ ○

Ch
as

sis

Altura acima do solo 40 mm ▯ ○ ─ ─
Altura acima do solo 70 mm ─ ─ ▯ ─
Altura acima do solo 80 mm ○ ▯ ─ ─
Altura acima do solo 100 mm ─ ─ ○ ▯
Proteção de borracha em baixo ─ ─ ○ ○
Proteção de aço, baixo ─ ─ ○ ○
Proteção de aço, alta ─ ─ ○ ○
Proteção de aço e proteção de borracha, baixo ─ ─ ○ ○
FleetManager: deteção de choques e transmissão de dados ─ ─ ○ ○

Se
gu

ra
nç

a

Espelho retrovisor ○ ○ ○ ○
Sinal sonoro ao fazer marcha-atrás ○ ○ ○ ○
Lâmpada flash ○ ○ ○ ○
Safety Light/Safety Light 4Plus à frente ─ ─ ○ ○
Luz de circulação diurna de LED ○ ○ ○ ○
Acesso por chave ▯ ▯ ▯ ▯
Acesso por código PIN ─ ─ ○ ○
Acesso FleetManager ─ ─ ○ ○

Pn
eu

s

Pneus superelásticos, lado da carga ▯ ▯ ▯ ▯
Pneus superelásticos, sem rasto, lado da carga ○ ○ ─ ─
Pneus de borracha maciça, lado da carga ○ ○ ─ ─
Pneus de borracha maciça, sem rasto, lado da carga ○ ○ ○ ○
Pneus de poliuretano, lado da carga ─ ─ ○ ○
Roda de acionamento de borracha maciça ▯ ▯ ▯ ▯
Roda de acionamento de borracha maciça, perfilada ─ ─ ○ ○
Roda de acionamento de borracha maciça, sem rasto ○ ○ ─ ─
Roda de acionamento de poliuretano ○ ○ ○ ○
Roda de acionamento de poliuretano, perfilada ─ ─ ○ ○
Roda de acionamento superelástica ─ ─ ─ ─

Ac
ion

a-
m

en
to Motor de acionamento de corrente trifásica sem manutenção ▯ ▯ ▯ ▯

Componentes completamente encapsulados, sensíveis à sujidade e ao pó ▯ ▯ ▯ ▯

Ac
op

lam
en

to
 

de
 re
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a 
co

m
bo

ios
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e 
log
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ica

 d
a S

TIL
L Acoplamento do reboque de um nível ▯ ▯ ○ ○

Acoplamento do reboque de 3 níveis ○ ○ ▯ ─

Acoplamento Rockinger ─ ─ ○ ○

▯ Standard     ○ Opcional     ─ Indisponível
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STILL S.A.U. - Sucursal em Portugal 

R. São Sebastião, 6 – Cabra Figa 

2635-448 Rio de Mouro 

Tel.: +351 219 251 700 

info@still.pt

Para mais informações visite  

www.still.pt

A STILL está certificada nas 
seguintes área: 
Gestão da qualidade, higiene e 
segurança no trabalho, proteção 
ambiental e gestão energética.
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