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RXE 10-16C Empilhador elétrico  
Excelente no mais pequeno dos espaços

Esta ficha de especificações, que está em conformidade com a diretriz VDI 2198, fornece 
os valores técnicos apenas para o dispositivo standard. Pneus diferentes, outros mastros, 
dispositivos adicionais, etc., podem produzir valores diferentes.

Ca
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1.1 Fabricante STILL STILL STILL STILL
1.2 Designação do fabricante RXE 10 RXE 13 RXE 15 RXE 16C
1.2.1 Número do modelo do fabricante 5510 5513 5515 5516
1.3 Propulsão Elétrico Elétrico Elétrico Elétrico
1.4 Modo de operação Sentado Sentado Sentado Sentado
1.5 Capacidade de carga Q kg 1000 1300 1500 1600
1.6 Centro de gravidade da carga c mm 500 500 500 500
1.8 Distância da carga x mm 355 355 355 355
1.9 Distância entre eixos y mm 974 1136 1190 1190

Pe
so

s 2.1 Peso incl. bateria kg 2455 2717 2867 3022
2.2 Carga sobre o eixo, com carga à frente/atrás kg 2953/502 3459/557 3803/563 3950/672
2.3 Carga sobre o eixo, sem carga à frente/atrás kg 1075/1380 1181/1536 1226/1641 1200/1822

Ro
da

s

3.1 Pneus Superelástico Superelástico Superelástico Superelástico
3.2 Dimensão dos pneus à frente mm 180/70-8 180/70-8 180/70-8 180/70-8
3.2 Dimensão dos pneus atrás mm 180/60-10 180/60-10 180/60-10 180/60-10
3.5 Número de rodas (x = motrizes) à frente/atrás 2/1x 2/1x 2/1x 2/1x
3.6 Distância entre rodas à frente b10 mm 840 840 840 840
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4.1 Inclinação do mastro à frente/atrás ° 3/5 3/5 3/5 3/5
4.2 Altura do mastro recolhido h1 mm 2155 2155 2155 2155
4.3 Elevação livre h2 mm 150 150 150 150
4.4 Elevação h3 mm 3170 3170 3170 3170
4.5 Altura do mastro mastro elevado h4 mm 3732 3732 3732 3811
4.7 Altura do topo da cabina h6 mm 1980 2050 2050 2050
4.8 Altura do assento h7 mm 1045 1045 1045 1045
4.19 Comprimento total l1 mm 2384 2546 2600 2635
4.20 Comprimento até à face dos garfos l2 mm 1584 1746 1800 1835
4.21 Largura total b1 mm 990 990 990 990
4.22 Espessura dos braços do garfo s/e/l mm 40/80/800 40/80/800 40/80/800 40/80/800
4.23 Suporte dos garfos de acordo com as normas ISO 2328, classe ISO II A ISO II A ISO II A ISO II A
4.24 Largura do suporte do garfo b3 mm 980 980 980 980
4.31 Distância ao solo sob o mastro, com carga m1 mm 84 84 84 84
4.32 Distância ao solo no centro da distância entre os eixos m2 mm 94 94 94 94
4.34.1 Largura do corredor com uma paleta de 1000 x 1200 transversal Ast mm 2911 3073 3127 3162
4.34.2 Largura do corredor com uma palete de 800 x 1200 de comprimento Ast mm 3035 3197 3251 3286
4.35 Raio de viragem Wa mm 1229 1391 1445 1480

De
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5.1 Velocidade de marcha com/sem carga km/h 12,0/12,5 12,0/12,5 12,0/12,5 12,0/12,5
5.2 Velocidade de elevação com/sem carga m/s 0,42/0,52 0,36/0,52 0,33/0,52 0,32/0,52
5.3 Velocidade de descida com/sem carga m/s 0,51/0,51 0,51/0,51 0,51/0,51 0,51/0,51
5.5 Tração com/sem carga N 1911/2121 1947/2216 1729/2032 1676/2004
5.6 Tração máxima com/sem carga N 2399/6919 3529/7062 3498/7008 4329/7033
5.7 Capacidade subida com/sem carga % 6,1/9,5 4,95/8,4 4,4/7,8 4/7,3
5.8 Inclinação máxima com/sem carga % 20,9/31 17,6/27,6 16/25,8 14,9/24,4
5.9 Tempo de aceleração de 15 m com/sem carga s 6,9/6 7/6,2 7,7/6,3 7,7/6,6
5.10 Travão de serviço Hidráulico Hidráulico Hidráulico Hidráulico

M
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6.1 Motor de tração, potência S3 60 min kW 4,9 4,9 4,9 4,9
6.2 Motor de elevação, capacidade a S3 15 % kW 7,6 7,6 7,6 7,6
6.3 Bateria de acordo com DIN 43531/35/36 A, B, C, não DIN 43535 A DIN 43535 A DIN 43535 A DIN 43535 A
6.4 Voltagem da bateria U V 24 24 24 24
6.4.1 Capacidade da bateria K5 Ah 500 875 1000 1000
6.5 Peso da bateria kg 372 600 676 676
6.6 Consumo de energia de acordo com DIN EN 16796 kWh/h 1,9 2,2 2,4 2,5
6.7 Capacidade de movimentação t/h 62,6 80,1 90,7 99,4
6.8 Consumo energético baseado na velocidade de manuseamento kWh/h 3,61 4 4,2 4,39

Ou
tro

s

10.1 Pressão de funcionamento para acessórios bar 170 200 220 220
10.2 Volume de óleo para acessórios l/min 23 20 18 18
10.7 Nível de pressão sonora LpAZ (posição do operador) 1 dB(A) 60 60 60 60
10.7.1 Vibrações humanas: aceleração de acordo com a norma EN 13059 m/s² 0,54 0,54 0,54 0,54

1 Sem cabine. Valores diferentes com cabine
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RXE 10-16C Empilhador elétrico  
Desenhos técnicos com as dimensões

Largura dos empilhadores

RXE vista de cima

RXE vista lateral

Pn
eu

s Largura do empilhador b1 Faixa frontal b10

Superelástico 180/70-8 mm 990 840
Superelástico 180/70-8 mm 1028 872

As dimensões referem-se ao 
mastro vertical
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RXE 10-16C Empilhador elétrico  
Tabela de mastros

RX
E 

10
 / 

RX
E 

13
 / 

RX
E 

15

Mastro Telescópico Mastro Hilo Mastro triplex
Elevação nominal h3 mm 2770 2970 3170 3470 3870 4170 4670 5370 2950 3150 3350 3550 3950 4310 4610 4910 5210 5610 6060 4 6810 5

Altura h1 mm 1955 2055 2155 2305 2505 2655 2905 3255 1950 2050 2150 2250 2450 1950 2050 2150 2250 2450 2600 4 2850 5

Elevação livre 1, 2 h2 mm 150 150 150 150 150 150 150 150 1406 1506 1606 1706 1906 1406 1506 1606 1706 1906 2056 2306
Altura, mastro elevado 1, 2 h4 mm 3332 3532 3732 4032 4432 4732 5232 5932 3508 3708 3908 4108 4508 4874 5174 5474 5774 6174 6624 7374
Inclinação do mastro à frente/atrás α/β ° 3/5 3/5 3/5
Posição de bloqueio do garfo centro–centro mm 216/368/445/521/673/760
Pneus à frente/atrás 180/70-8 / 180/60-10 180/70-8 / 180/60-10 180/70-8 / 180/60-10
Via à frente/atrás b10/b11 mm 840/0 840/0 840/0
Largura máxima b1 mm 990 990 990

RX
E 

16
C

Mastro Telescópico Mastro Hilo Mastro triplex
Elevação nominal h3 mm 2770 2970 3170 3470 3870 4170 4670 5370 2950 3150 3350 3550 3950 4310 4610 4910 5210 5610 6060 6810
Altura h1 mm 1955 2055 2155 2305 2505 2655 2905 3255 1950 2050 2150 2250 2450 1950 2050 2150 2250 2450 2600 2850
Elevação livre 1, 2 h2 mm 150 150 150 150 150 150 150 150 1352 1452 1552 1652 1852 1352 1452 1552 1652 1852 2002 2252
Altura, mastro elevado 1, 2 h4 mm 3411 3611 3811 4111 4511 4811 5311 6011 3562 3762 3962 4162 4562 4928 5228 5528 5828 6228 6678 7428
Inclinação do mastro à frente/atrás α/β ° 3/5 3/5 3/5
Posição de bloqueio do garfo centro–centro mm 216/368/445/521/673/760
Pneus à frente/atrás 180/70-8 / 180/60-10 180/70-8 / 180/60-10 180/70-8 / 180/60-10
Via 3 à frente/atrás b10/b11 mm 840/0 840/0 840/0
Largura máxima b1 mm 990 990 990

1 Suporte do garfo de acordo com a norma ISO II A 
2 Desvios em função do suporte de garfo de 4/6 rolos 
3 Via mais larga disponível para maior capacidade de carga básicas, via 872 com largura de empilhador b1 = 1028 mm 
4 Apenas para RXE 13 e RXE 15 
5 Apenas para RXE 15

Temperatura ambiente e do empilhador T = 20 °C  
Estrada de betão áspero e seco, coeficiente de atrito μ = 0,8 
Velocidade variável  
O fornecimento de energia deve ser mantido permanentemente

Desempenho standard Subida Distância máxima em m
RXE 10 RXE 13 RXE 15 RXE 16C

17 % 454 259 - -
15 % 573 475 397 321
10 % 1620 983 740 523
5 % 6614 4103 3354 2672

25 % 475 354 338 321
20 % 675 586 492 420
15 % 1620 983 847 720
10 % 4146 2915 2598 2295
5 % 10528 9.718 9313 8908

Com carga

Sem carga

Gradientes

Distância máxima que pode ser percorrida em 60 minutos a uma temperatura ambiente de 20 °C, se o fornecimento de energia do empilhador 
for mantido. 
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RXE 10 Mastro telescópico - Rodas superelásticas 180/70-8,  
largura 990 mm + 1028 mm 

RXE 13 Mastro telescópico - Rodas superelásticas 180/70-8,  
largura 990 mm + 1028 mm 

RXE 10 Mastro triplex - Rodas superelásticas 180/70-8,  
largura 990 mm + 1028 mm

RXE 13 Mastro triplex - Rodas superelásticas 180/70-8,  
largura 990 mm + 1028 mm

Ponto de carga c = 500 mm

Ponto de carga c = 500 mm

Ponto de carga c = 500 mm

Ponto de carga c = 500 mm

Ponto de carga c = 500 mm

Ponto de carga c = 500 mm
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Altura de elevação em mm

Altura de elevação em mm

Altura de elevação em mm

Altura de elevação em mm

Ponto de carga c = 500 mm
Ponto de carga c = 500 mm
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Altura de elevação em mm

Altura de elevação em mm

Altura de elevação em mm

Altura de elevação em mm

RXE 16C Mastro telescópico - Rodas superelásticas 180/70-8,  
largura 990 mm + 1028 mm

RXE 15 Mastro telescópico - Rodas superelásticas 180/70-8,  
largura 990 mm + 1028 mm

RXE 16C Mastro triplex - Rodas superelásticas 180/70-8,  
largura 990 mm + 1028 mm

RXE 15 Mastro triplex - Rodas superelásticas 180/70-8,  
largura 990 mm + 1028 mm

RXE 10-16C Empilhador elétrico  
Capacidades de carga básicas

  com garfos standard           com sistema de movimentação lateral e garfos standard 
Os valores indicados podem variar em função do dispositivo para empilhador

 990 mm + LC 500 
 990 mm + LC 600 
 990 mm + LC 800

 990 mm + LC 500 
 990 mm + LC 600 
 990 mm + LC 800

 1028 mm + LC 500 
 1028 mm + LC 600 
 1028 mm + LC 800

 1028 mm + LC 500 
 1028 mm + LC 600 
 1028 mm + LC 800
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RXE 10-16C Empilhador elétrico  
Imagens detalhadas

Compacto no exterior, confortável no interior: posto de trabalho ergonómico e 
claramente desenhado para o condutor, garantindo um ambiente de trabalho 
confortável

Todos os elementos de segurança à sua disposição: o mastro estreito permite aos 
operadores ter a melhor visão possível dos garfos e das mercadorias

Ótima visibilidade geral graças ao mastro estreito e às barras do tejadilho 
protegidas e com visibilidade privilegiada

Perfeição	em	espaços	confinados:	as	dimensões	compactas	do	empilhador	e	a	
maneabilidade extremamente elevada permitem trabalhar em corredores estreitos

Tanto a bateria como a transmissão são facilmente acessíveis – para máxima 
disponibilidade e manutenção conveniente

Para proporcionar um local de trabalho ergonómico e um acesso confortável, o RXE 
tem um amplo espaço para os pés apesar das suas dimensões compactas
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RXE 10-16C Empilhador elétrico  
Excelente no mais pequeno dos espaços
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RXE 10-16C Empilhador elétrico  
Os factores “Simply Efficient”: Atributos de desempenho como medida de eficiência económica

 Simply	easy

■   Utilização prática e intuitiva graças ao conceito de funcionamento 
uniforme em toda a gama de empilhadores elétricos RX

■   Informação relevante e funções de desempenho perfeitamente 
disponíveis no computador de bordo STILL Easy Control

■   Excelência em espaços confinados: dimensões compactas do 
empilhador e manobrabilidade extremamente elevada permitem 
trabalhar em corredores estreitos

■   Sempre disponível devido ao acesso de carga rápida lateral para 
baterias opcionais de iões de lítio

 Simply	powerful

■   Potente e fiável graças ao acionamento de corrente rotativa sem 
manutenção em tecnologia 24 V

■   Produtividade excecional graças a uma capacidade de elevação de 
até 1,6 toneladas com um centro de carga de 500 mm

■   Manipulação eficaz do material graças a uma velocidade máxima de 
condução de 12 km/h quando carregado

■   Suporta o condutor com funções de assistência inteligentes
■   Disponível a qualquer momento graças à tecnologia opcional de iões 

de lítio

 Simply	safe

■   Manipulação segura e precisa: hidráulica de alta precisão e dinâmica 
de condução ágil 
 
 
 
 

 
 

■   Ótima visibilidade geral graças ao mastro estreito e às barras de 
telhado protegidas com visibilidade otimizada

■  Segurança sistemática graças à verificação (opcional) diária pre-shift 
check no visor

■   Segurança máxima no trabalho graças a opções de equipamento 
configuráveis individualmente – desde indicadores até iluminação 
de segurança Safety Light 4Plus e de velocidade como o 
Curve Speed Control

■   Manipulação segura da carga graças a numerosas funções de 
assistência, tais como visualização da altura do elevador e deteção 
de sobrecarga

 Simply	flexible

■   Opções de controlo individuais para um conforto ótimo do condutor: 
várias alavancas, pequena alavancas, Fingertip ou Joystick 4Plus

■   Perfeito para qualquer aplicação graças a um portfólio flexível com 
uma vasta gama de opções de equipamento

■   Utilização flexível em frotas de empilhadores graças ao conceito de 
funcionamento uniforme em toda a série RX: os condutores podem 
alternar entre RXE 10-16C, RX 20 e RX 60 facilmente e sem tempo 
de formação

 Simply	connected

■   Pode ser ligado em rede através de uma interface opcional, que 
permite uma integração sem complicações em sistemas de gestão 
de frotas como o STILLL neXXt fleet

■   Utilização controlada e proteção contra funcionamento incorreto 
graças ao controlo de acesso opcional
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RXE 10-16C Empilhador elétrico  
Excelente no mais pequeno dos espaços

Dimensões surpreendentemente finas de pouco menos de 2 metros 
de altura e 1 metro de largura

Armazenamento e recolha seguros à altura máxima graças ao 
desenho extra estável do mastro, baixo centro de gravidade e 
modernos sistemas de assistência

Conduza como se estivesse sobre carris, mesmo com curvas 
dinâmicas, graças ao controlo da velocidade em curva

Conceito de funcionamento inovador da linha de empilhadores 
elétricos RX e do computador de bordo inteligente STILL Easy Control

Vire-o como quiser, o RXE 10-16C simplesmente encaixa. Sempre. 
O membro mais novo e mais pequeno da família de empilhadores 
elétricos STILL é um dos maiores em termos de desempenho: 
compacto como é, brilha com um equilíbrio perfeito de conforto de 
condução, manobrabilidade e segurança - mesmo quando as coisas 
ficam realmente apertadas. Seja em veículos pesados, contentores ou 
corredores estreitos, a RXE 10-16C é incomparavelmente eficiente e 
ágil nos espaços mais pequenos, graças às suas dimensões compactas 
e direção sensível. E é precisamente por isso que é tão versátil. Quer 
seja na indústria alimentar, em fornecedores de serviços logísticos, 
no fornecimento de produção ou em armazéns conjuntos de grandes 
retalhistas, o empilhador contrapesado compacto de três rodas 
constitui um auxiliar eficiente para a carga e descarga de veículos 
pesados ou contentores, bem como para o transporte de paletes no 

armazém. Com uma velocidade máxima de 12,5 km/h, consegue fazer 
muita coisa muito rapidamente. E para garantir que não se perca um 
único momento da sua dinâmica eletrificante por razões de segurança, 
está equipado com o comprovado Curve Speed Control como standard. 
Isto mantém-no sempre no bom caminho em segurança - mesmo 
nas curvas mais apertadas. Assim, quando se trata de mover 1,0 a 
1,6 toneladas de forma a poupar espaço, o RXE 10-16C é a escolha 
perfeita! Com a sua vasta gama de opções de equipamento e sistemas 
de assistência, é também uma atualização atrativa dos empilhadores 
de alta elevação, com maior conforto e segurança acrescida. Tudo 
isto faz dele o sucessor perfeito do lendário STILL RX 50, um dos 
empilhadores elétricos mais vendidos de sempre na sua classe. A prova 
de que o RXE 10-16C se ajusta à fatura. Sempre.
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RXE 10-16C Empilhador elétrico  
Variantes de equipamento

▯ Standard     ○ Opcional     ─ Indisponível

RXE 10 RXE 13 RXE 15 RXE 16C

Ca
bin

a d
o 

co
nd

ut
o

Cobertura de proteção padrão (sem janela) ▯ ▯ ▯ ▯
Tejadilho de segurança com uma altura de 1980 mm para passagens baixas ▯ ○ ○ ○
Altura da proteção superior 2050 mm para carregamento de contentores ─ ▯ ▯ ▯
Proteção contra as intempéries ou cabina de lona ─ ○ ○ ○
Para-brisas frontal colorido, janelas de teto em vidro de segurança laminado verde ou laminado de Makrolon, mais sistema de 
limpa para-brisas/lavagem de para-brisas ○ ○ ○ ○
Tejadilho de segurança drive-in com teto ─ ○ ○ ○
Controlo de um pedal, mudando a direção de marcha utilizando o controlo hidráulico ▯ ▯ ▯ ▯
Controlo de transmissão de pedal duplo ○ ○ ○ ○
Armazenamento integrado para telemóvel e para suporte de copos ▯ ▯ ▯ ▯
Tomada de 12 V e ficha 5 V USB ○ ○ ○ ○
Bloco de notas e prancheta com luz (removíveis) ○ ○ ○ ○
Assento MSG 65 Grammer com estofo em couro ▯ ▯ ▯ ▯
MSG 65 Grammer Exclusiv PLUS com capa de couro; almofada de assento extra larga, curso de alta suspensão, apoio lombar, 
extensão das costas regulável em altura e assento aquecido ○ ○ ○ ○
Bolsa para documentos nas costas do banco ○ ○ ○ ○
Placa de mola horizontal no banco do condutor para reduzir as vibrações humanas ○ ○ ○ ○
Manípulo à frente do tejadilho de segurança ▯ ▯ ▯ ▯
STILL Easy Control  com visor a cores à prova de salpicos e com menu de navegação intuitiva ▯ ▯ ▯ ▯
Caixa de armazenamento por cima do contrapeso ─ ─ ○ ○

M
as

tro

Encosto de carga ○ ○ ○ ○
Mastro de posição vertical ○ ○ ○ ○
Mastro com 'Silent Mastro' sistema de amortecimento de alcance e amortecimento das extremidades com proteção mecânica 
ou elétrica contra o desgaste do garfo ○ ○ ○ ○
Visualização da altura do elevador com base em sensores e indicação no visor STILL Easy Control ○ ○ ○ ○
Indicação do ângulo de inclinação e descida amortecida nas posições finais de inclinação ○ ○ ○ ○
Medição de carga e deteção de sobrecarga com supressão da função de elevação ○ ○ ○ ○

Hi
dr

áu
lic

a

Tecnologia de válvula proporcional para movimentos particularmente sensíveis ○ ○ ○ ○
Operação com várias alavancas ▯ ▯ ▯ ▯
Apoio de braço com mini alavancas, Fingertip ou Joystick 4Plus ○ ○ ○ ○
Variante alimentar com óleo hidráulico especial ○ ○ ○ ○
Versão de câmara frigorífica com óleo especial para baixa temperatura ○ ○ ○ ○

Pr
op

uls
ão

Custos operacionais reduzidos graças a um baixo consumo energético ▯ ▯ ▯ ▯
Modo de poupança de energia Blue-Q ▯ ▯ ▯ ▯
Indicação do consumo de energia e do tempo restante de condução com base na bateria atual ▯ ▯ ▯ ▯
Acionamentos sem manutenção para condução, direção e elevação ▯ ▯ ▯ ▯
Componentes fechados para proteger contra pó e humidade ▯ ▯ ▯ ▯
O contador de horas só fica operacional com o motor de tração e de elevação ▯ ▯ ▯ ▯
Bateria de iões de lítio com acesso de carga rápida pela lateral ○ ○ ○ ○

Tr
av

ão Reaproveitamento de energia ao travar ▯ ▯ ▯ ▯
Travão de estacionamento mecânico ▯ ▯ ▯ ▯

Se
gu

ra
nç

a

Sistema de retenção EasyBelt para apertar e desapertar o cinto de forma rápida e segura ○ ○ ○ ○
Performance dos faróis e da iluminação por LED ○ ○ ○ ○
LED - foco no mastro ○ ○ ○ ○
Limite da velocidade ajustada pelo condutor ○ ○ ○ ○
Dispositivo de aviso STILL Safety Light 4Plus ○ ○ ○ ○
Luz de zona de segurança: barras de luz de aviso à esquerda, à direita e atrás do empilhador ○ ○ ○ ○
Curve Speed Control ▯ ▯ ▯ ▯
Velocidade limitada quando o garfo é erguido ○ ○ ○ ○
Espelho Panorâmico ○ ○ ○ ○
A direção pode ser alterada tanto para a esquerda como para a direita através de uma mini consola ○ ○ ○ ○
FleetManager: autorização de acesso, deteção de choque, relatórios ○ ○ ○ ○
Pre-shift check no visor para uma verificação de segurança guiada antes de começar a conduzir ○ ○ ○ ○
Controlo inteligente do cinto de segurança ▯ ▯ ▯ ▯
Dynamic Load Control 1 e 2 auxiliares de estabilidade para manipulação segura da carga ○ ○ ○ ○
Pré-instalado para circulação em vias públicas ○ ○ ○ ○
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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  
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A STILL está certificada nas 
seguintes área: 
Gestão da qualidade, higiene e 
segurança no trabalho, proteção 
ambiental e gestão energética.




