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RX 70-60/80 Empilhador a Diesel 
Potência inteligentemente definida

Esta ficha de especificações, está em conformidade com a diretriz VDI 2198, 
fornece os valores técnicos apenas para o dispositivo standard. Pneus diferentes e 
utilização de acessórios, etc., podem produzir valores diferentes.

1  Sem cabina; nível sonoro mais elevado com cabina
2  Com banco do condutor de série
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1.1 Fabricante STILL STILL STILL STILL
1.2 Designação do fabricante RX 70-60 RX 70-70 RX 70-80 RX 70-80/900
1.2.1 Número do modelo do fabricante 7341 7342 7343 7344
1.3 Propulsão Diesel Diesel Diesel Diesel
1.4 Operação Sentado Sentado Sentado Sentado
1.5 Capacidade de carga Q kg 6000 7000 8000 8000
1.6 Centro de gravidade da carga c mm 600 600 600 900
1.8 Distância da carga x mm 710 720 720 750
1.9 Distância entre os eixos y mm 2285 2285 2405 2480

Pe
so

s 2.1 Peso (incl. bateria) kg 10477 11370 12274 14690
2.2 Carga sobre o eixo, com carga à frente/atrás kg 14854/1623 16599/1771 18396/1878 20535/2155
2.3 Carga sobre o eixo, sem carga à frente/atrás kg 5415/5062 5555/5815 6006/6268 7213/7477
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da
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3.1 Pneus Superelástico Superelástico Superelástico Superelástico
3.2 Dimensão do pneu à frente mm 355/65-15 8.25-15 8.25-15 315/70-15
3.2 Dimensão do pneu atrás mm 250-15 250-15 250-15 28 x 12.5-15
3.5 Número de rodas (x = motrizes) à frente/atrás 2x/2 4x/2 4x/2 4x/2
3.6 Distância entre rodas à frente/atrás b10/b11 mm 1306/1358 1510/1358 1510/1358 1561/1432
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4.1 Inclinação do mastro/suporte do garfo à frente/atrás α/β ° 5/8 5/8 5/8 5/8
4.2 Altura mastro recolhido h1 mm 2710 2710 2710 2710
4.3 Elevação livre h2 mm 110 110 110 110
4.4 Elevação h3 mm 3550 3150 3150 2750
4.5 Altura mastro elevado h4 mm 4440 4240 4240 4140
4.7 Altura ao topo da cabina h6 mm 2697 2697 2697 2697
4.8 Altura do assento/altura em pé h7 mm 1719 1719 1719 1719
4.12 Altura do engate h10 mm 510/660 510/660 510/660 510/660
4.19 Comprimento total l1 mm 4640 4732 4800 5520
4.20 Comprimento até à face dos garfos l2 mm 3440 3532 3600 3720
4.21 Largura total b1 mm 1597 1998 1998 2140
4.22 Espessura dos braços do garfo s/e/l mm 70/1501200 70/150/1200 70/150/1200 70/200/1800

4.23 Suporte do garfo de acordo com a norma ISO 2328,  
classe/forma A, B CI. IV, forma A CI. IV, forma A CI. IV, forma A CI. IV, forma A

4.24 Largura do suporte do garfo b3 mm 1600 1800 1800 2180
4.31 Distância ao solo sob o mastro m1 mm 220 220 220 220
4.32 Distância ao solo no centro da distância entre os eixos m2 mm 210 210 210 210

4.34.1 Largura do corredor com uma paleta de  1000 x 1200 
transversal Ast mm 4907 4987 5056 5185

4.34.2 Largura do corredor com uma paleta de  800 x 1200 
longitudinal Ast mm 5107 5187 5256 5385

4.35 Raio de viragem Wa mm 3007 3067 3136 3235
4.36 Distância do centro de rotação minima b13 mm 877 877 894 900

De
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5.1 Velocidade de marcha com/sem carga km/h 20/20 20/20 20/20 20/20
5.2 Velocidade de elevação com/sem carga m/s 0,51/0,51 0,42/0,44 0,42/0,43 0,41/0,43
5.3 Velocidade de descida com/sem carga m/s 0,56/0,52 0,50/0,42 0,50/0,42 0,50/0,42
5.5 Tração com/sem carga N 31680/31680 32540/32540 35460/35460 36750/36750
5.7 Capacidade subida com/sem carga % 33/32 27/30 24/30 21/29
5.9 Tempo de aceleração com/sem carga s 5,4/4,9 5,5/5,0 5,6/5,1 5,7/5,1

5.10 Travão de serviço Mecânico/
hidráulico

Mecânico/
hidráulico

Mecânico/
hidráulico

Mecânico/
hidráulico

M
ot

or

7.1 Fabricante do motor Deutz Deutz Deutz Deutz
7.1.1 Tipo TCD 4.1 TCD 4.1 TCD 4.1 TCD 4.1
7.2 Desempenho do motor segundo ISO 1585 kW 80 80 80 80
7.3 Velocidade nominal 1/min 2400 2400 2400 2400
7.4 Número de cilindros 4 4 4 4
7.4.1 Capacidade cm³ 4038 4038 4038 4038
7.5 Consumo de combustível segundo ciclo VDI l/h 7,0 7,8 8,6 9,2
7.9 Tensão integrada V 12 12 12 12
8.1 Controlo de accionamento Diesel-elétrico Diesel-elétrico Diesel-elétrico Diesel-elétrico

Ou
tro

s

10.1 Pressão de trabalho para acessórios bar 260 260 260 260
10.2 Caudal de óleo para acessórios l/min 60 60 60 60
10.4 Capacidade do depósito de combustível l/kg 110 110 110 110
10.7 Nível de pressão sonora LpAZ

 1 (lugar do condutor) dB(A) <75 <75 <75 <75
10.7.1 Nível de pressão sonora LWAZ (ciclo de trabalho) dB(A) <97 <97 <97 <97

Vibrações humanas 2: aceleração conforme EN 13059 m/s² 0,31 0,31 0,31 0,31
10.8 Engate de reboque tipo/modalidade DIN Pin Pin Pin Pin
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RX 70-60/80 Empilhador a Diesel 
Desenhos técnicos com as dimensões

Banco ajustável 
±90 mm

As dimensões referem-se ao mastro vertical

Vista lateral

Vista de cima

Vista de cima
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RX 70-60/80 Empilhador a Diesel 
Tabela de mastros

RX
 7

0-
60

Mastro telescópico Mastro triplex
Elevação nominal h3 mm 3550 3850 4150 4550 4850 5250 5650 6050 6250 6450 6850 4770 5370 5820 6420 6870 7470 8070 8670
Altura total h1 mm 2710 2860 3010 3210 3360 3560 3760 3960 4060 4160 4360 2710 2860 3010 3210 3360 3560 3760 3960
Elevação livre h5 mm 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1755 1905 2055 2255 2405 2605 2805 3005
Altura máxima h4 mm 4450 4750 5050 5450 5750 6150 6550 6950 7150 7350 7750 5660 6260 6710 7310 7760 8360 8960 9560
Ângulo de inclinação à frente/atrás α/β ° 5/8 5/8

Centro de posição de fixação do garfo - centro mm 267/470/673/978/1181/1486 (transporte de garfo 1600 mm)/1570 (transporte de garfo 1800 mm)/1791 (transporte de garfo 
2180/2400 mm)/1866 (transporte de garfo 2180 mm)/1950 (transporte de garfo 2400 mm)/2096 (transporte de garfo 2400 mm)

267/470/673/978/1181/1486 (transporte de garfo 1600 mm)/1570 (transporte de garfo 1800 mm)/1791 (transporte de garfo 
2180/2400 mm)/1866 (transporte de garfo 2180 mm)/1950 (transporte de garfo 2400 mm)/2096 (transporte de garfo 2400 mm)

Pneus à frente/atrás Superelásticos 355/65-15 / Superelásticos 28 x 9-15 Superelásticos 355/65-15 / Superelásticos 28 x 9-15 Superelásticos 355/50-20 / Superelásticos 28 x 9-15
Vias à frente/atrás b10/b11 mm 1306/1358 1306/1358 1364/1358
Largura máxima b1 mm 1599 1599 1647

RX
 7

0-
70

Mastro telescópico Mastro triplex
Elevação nominal h3 mm 3150 3450 3750 4150 4450 4850 5250 5650 5850 6050 6450 4705 5155 5605 6205 6655 7255 7855 8455
Altura total h1 mm 2710 2860 3010 3210 3360 3560 3760 3960 4060 4160 4360 2710 2860 3010 3210 3360 3560 3760 3960
Elevação livre h5 mm 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1555 1705 1855 2055 2205 2405 2605 2805
Altura máxima h4 mm 4250 4550 4850 5250 5550 5950 6350 6750 6950 7150 7550 5795 6245 6695 7295 7745 8345 8945 9545
Ângulo de inclinação à frente/atrás α/β ° 5/8 5/8

Centro de posição de fixação do garfo - centro mm 267/470/673/978/1181/1486 (transporte de garfo 1600 mm)/1570 (transporte de garfo 1800 mm)/1791 (transporte de garfo 
2180/2400 mm)/1866 (transporte de garfo 2180 mm)/1950 (transporte de garfo 2400 mm)/2096 (transporte de garfo 2400 mm)

267/470/673/978/1181/1486 (transporte de garfo 1600 mm)/1570 (transporte de garfo 1800 mm)/1791 (transporte de garfo 
2180/2400 mm)/1866 (transporte de garfo 2180 mm)/1950 (transporte de garfo 2400 mm)/2096 (transporte de garfo 2400 mm)

Pneus à frente/atrás Duplos Superelásticos 8.25-15 / Superelásticos 250-15 Duplos Superelásticos 8.25-15 / Superelásticos 250-15
Vias à frente/atrás b10/b11 mm 1510/1358 1510/1358
Largura máxima b1 mm 2003 2003

RX
 7

0-
80

Mastro telescópico Mastro triplex
Elevação nominal h3 mm 3150 3450 3750 4150 4450 4850 5250 5650 5850 6050 6450 4705 5155 5605 6205 6655 7255 7855 8455
Altura total h1 mm 2710 2860 3010 3210 3360 3560 3760 3960 4060 4160 4360 2710 2860 3010 3210 3360 3560 3760 3960
Elevação livre h5 mm 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1555 1705 1855 2055 2205 2405 2605 2805
Altura máxima h4 mm 4250 4550 4850 5250 5550 5950 6350 6750 6950 7150 7550 5795 6245 6695 7295 7745 8345 8945 9545
Ângulo de inclinação à frente/atrás α/β ° 5/8 5/8

Centro de posição de fixação do garfo - centro mm 267/470/673/978/1181/1486 (transporte de garfo 1600 mm)/1570 (transporte de garfo 1800 mm)/1791 (transporte de garfo 
2180/2400 mm)/1866 (transporte de garfo 2180 mm)/1950 (transporte de garfo 2400 mm)/2096 (transporte de garfo 2400 mm)

267/470/673/978/1181/1486 (transporte de garfo 1600 mm)/1570 (transporte de garfo 1800 mm)/1791 (transporte de garfo 
2180/2400 mm)/1866 (transporte de garfo 2180 mm)/1950 (transporte de garfo 2400 mm)/2096 (transporte de garfo 2400 mm)

Pneus à frente/atrás Duplos Superelásticos 8.25-15 / Superelásticos 250-15 Duplos Superelásticos 315/70-15 / Superelásticos 250-15
Vias à frente/atrás b10/b11 mm 1510/1358 1510/1358
Largura máxima b1 mm 2003 2125

RX
 7

0-
80

/9
00

Mastro telescópico Mastro triplex
Elevação nominal h3 mm 2750 3050 3350 3750 4050 4450 4850 5250 5450 5650 6050 3955 4405 4855 5455 5905 6505 7105 7705
Altura total h1 mm 2710 2860 3010 3210 3360 3560 3760 3960 4060 4160 4360 2710 2860 3010 3210 3360 3560 3760 3960
Elevação livre h5 mm 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1255 1405 1555 1755 1905 2105 2305 2505
Altura máxima h4 mm 4150 4450 4750 5150 5450 5850 6250 6650 6850 7050 7450 5345 5795 6245 6845 7295 7895 8495 9095
Ângulo de inclinação à frente/atrás α/β ° 5/8 5/8

Centro de posição de fixação do garfo - centro mm 267/470/673/978/1181/1486 (transporte de garfo 1600 mm)/1570 (transporte de garfo 1800 mm)/1791 (transporte de garfo 
2180/2400 mm)/1866 (transporte de garfo 2180 mm)/1950 (transporte de garfo 2400 mm)/2096 (transporte de garfo 2400 mm)

267/470/673/978/1181/1486 (transporte de garfo 1600 mm)/1570 (transporte de garfo 1800 mm)/1791 (transporte de garfo 
2180/2400 mm)/1866 (transporte de garfo 2180 mm)/1950 (transporte de garfo 2400 mm)/2096 (transporte de garfo 2400 mm)

Pneus à frente/atrás Duplos Superelásticos 315/70-15 / Superelásticos 28 x 12,5-15 Duplos Superelásticos 315/70-15 / Superelásticos 28 x 12,5-15
Vias à frente/atrás b10/b11 mm 1561/1432 1561/1432
Largura máxima b1 mm 2125 2125
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RX 70-60/80 Empilhador a Diesel 
Capacidades de carga básicas

RX 70-80 mastro triplex 
Pneus duplos superelásticos

Centro de gravidade de carga c = 600 mm

Altura de elevação em mm
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RX 70-70 mastro triplex 
Pneus duplos superelásticos

Centro de gravidade de carga c = 600 mm

Altura de elevação em mm
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RX 70-60 mastro triplex 
Pneus superelásticos

Centro de gravidade de carga c = 600 mm

Altura de elevação em mm
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RX 70-80 mastro telescópico 
Pneus superelásticos simples

Centro de gravidade de carga c = 600 mm

Altura de elevação em mm
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RX 70-80 LC 900 mastro telescópico 
Pneus duplos superelásticos

Centro de gravidade de carga c = 900 mm

Altura de elevação em mm
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RX 70-80 LC 900 mastro triplex 
Pneus duplos superelásticos

Centro de gravidade de carga c = 900 mm

Altura de elevação em mm
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RX 70-60 mastro telescópico 
Pneus superelástico simples

Centro de gravidade de carga c = 600 mm

Altura de elevação em mm
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RX 70-70 mastro telescópico 
Pneus duplos superelásticos

Centro de gravidade de carga c = 600 mm

Altura de elevação em mm
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Os valores podem variar consoante os acessórios do equipamento.
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RX 70-60/80 Empilhador a Diesel 
Potência inteligentemente definida
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RX 70-60/80 Empilhador a Diesel 
Imagens detalhadas

Sempre a melhor visão da carga e dos garfos graças aos perfis estreitos do mastro Cabina espaçosa e confortável

Bom acesso para assistência técnica e manutenção

Controlo hidráulico sensível e vários compartimentos de arrumação

Degrau grande e antiderrapante para entrada e saída seguras

Filtro de ar ciclone para um ar limpo de admissão do motor

Área de entrada e saída espaçosa e sem restrições

Depósito de AdBlue para o pós-tratamento dos gases de escape
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RX 70-60/80 Empilhador a Diesel 
Potência inteligentemente definida
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RX 70-60/80 Empilhador a Diesel 
Potência inteligentemente definida

Máximo desempenho para manuseamento de carga graças ao 
acionamento diesel-elétrico com potente motor industrial

Manuseamento de carga suave, preciso e seguro, bem como resposta 
direto para o operador graças à tecnologia hidráulica ultra-moderna

Melhor visibilidade devido à posição elevada do banco e ao 
deslocamento da cabine do oprerador para um lado

Os empilhadores diesel STILL RX 70-60/80 com uma capacidade 
de carga até 8 toneladas estão equipados com um motor diesel-
elétrico. Combina as vantagens de um potente motor de combustão 
interna com a precisão de um acionamento elétrico, garantindo alta 
disponibilidade, maior tempo de vida e custos operacionais mais 
baixos. Todos os componentes do acionamento são encapsulados 
para proporcionar proteção contra pó e humidade. Como resultado, os 
empilhadores são perfeitos para uma série de aplicações, incluindo 
a utilização interior e exterior na indústria da construção, no sector 
dos materiais de construção e do processamento de madeira, na 
indústria metalúrgica, na indústria do papel e na indústria das bebidas. 
Os clientes da indústria de logística e de transporte de mercadorias 

também serão beneficiados. O mastro à prova de flexão e torção 
rígida permite a movimentação segura de cargas, mesmo para 
cargas pesadas. O operador tem uma excelente visão panorâmica 
graças à posição elevada do banco e ao deslocamento lateral da 
cabina de condução. A confortável cabina incorpora os mais recentes 
critérios ergonómicos contra o cansaço e melhorar a segurança. O 
comportamento de condução e elevação pode ser adaptado às 
circunstâncias operacionais ou às preferências do condutor. Estão 
disponíveis cinco programas de condução. O modo de poupança de 
energia Blue-Q reduz o consumo de energia em 10% sem perda de 
desempenho.

Os factores “Simply Efficient”: Atributos de desempenho como medida de eficiência económica

 Simply easy

■  Entre, fique confortável e inicie o trabalho: cabina do condutor 
espaçosa com uma coluna de direção ajustável e assento do 
condutor premium

■  Opções de comando personalizáveis: minialavanca, Fingertip ou 
Joystick 4Plus

■  Local de trabalho do condutor espaçoso, confortável e de 
configuração personalizável com diversas opções de armazenamento

 Simply powerful

■  Sistema de tração diesel-elétrico com potentes motores industriais: 
alta disponibilidade, longa vida útil e baixos custos de funcionamento

■  Eleva até 8 toneladas com um centro de gravidade da carga de 
600 ou 900 mm

■  Movimentação rápida de mercadorias: velocidade de deslocação  até 
20 km/h

 Simply safe

■  Visão panorâmica perfeita: perfil estreito do mastro e janelas amplas 
em todos os lados

■  Excelente visibilidade da carga e do carro de garfos graças ao banco 
do condutor deslocado assimetricamente

■  Estabilidade otimizada através do baixo centro de gravidade do 
equipamento

■  Elevado nível de segurança do utilizador graças ao degrau largo 
antiderrapante e às pegas 

 

■  Proteção otimizada do condutor graças ao mastro estável e 
resistente a dobras e deformações

■  O controlo hidráulico sensível e direto garante um manuseamento 
seguro de cargas e evita a ruptura de mercadorias

 Simply flexible

■  5 programas de condução oferecem a escolha perfeita para cada 
aplicação – do máximo desempenho de manuseamento à máxima 
eficiência

■  Características do equipamento adaptadas ao operador: o 
comportamento de velocidade, aceleração e travagem pode ser 
personalizado

■  Aplicação versátil: graças à regeneração de gases de escape de 
última geração, a emissão de gases de escape é significativamente 
inferior aos limites da norma 5 da UE

■  O design compacto e elevada manobrabilidade aliada a uma 
condução sensível e controlo de elevação asseguram o desempenho 
ideal

 Simply connected

■  Aumento de desempenho digital: interface opcional para integração 
em software de gestão de frota, como o STILL neXXt fleet

■  Rede flexível: com a preparação de MMS, o empilhador pode ser 
facilmente integrado em qualquer sistema de gestão de fluxo de 
materiais
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RX 70-60/80 Empilhador a Diesel 
Variantes de equipamento

RX 70-60 RX 70-70 RX 70-80 RX 70-80/900

Ca
bin

a d
o 

co
nd

ut
or

Banco do condutor absorvente de impactos para um conforto melhorado em percursos irregulares ▯ ▯ ▯ ▯
Cobertura de protecção em aço ▯ ▯ ▯ ▯
Proteção contra intempéries em diferentes variantes ○ ○ ○ ○
Cabina do condutor altura de protecção do tejadilho 2.697 mm ○ ○ ○ ○
Cabine de lona ○ ○ ○ ○
Pára-brisas dianteiro pintado, vidros à frente/atrás, lavagem/limpeza do pára-brisas ○ ○ ○ ○
Controle de transmissão de pedal simples ▯ ▯ ▯ ▯
Controle de transmissão de pedal duplo ○ ○ ○ ○
Arrumação incorporada e suporte para bebidas ▯ ▯ ▯ ▯
Ecrã e botões de função protegidos da pulverização de água ▯ ▯ ▯ ▯
Bloco de notas com clipboard (removível) e iluminação ○ ○ ○ ○
Banco do operador revestido a pele ▯ ▯ ▯ ▯
Banco do condutor confortável com cobertura têxtil e apoio lombar ○ ○ ○ ○
Banco giratório para uma postura corporal saudável em marcha-atrás ○ ○ ○ ○
Banco do operador revestido exclusivamente a pele ou têxtil, mecânico ou pneumático, almofada de assento extra-
larga, grande curso de suspensão, apoio lombar, extensão do encosto regulável em altura e banco aquecido ○ ○ ○ ○
Plataforma de mola horizontal para o banco do condutor para minimizar as vibrações humanas ○ ○ ○ ○
Bolso de documentos no encosto do banco ○ ○ ○ ○
Forro do tejadilho com iluminação interior ○ ○ ○ ○
Leitor de rádio/MP3 com ligação USB ○ ○ ○ ○
Janela de tejadilho ajustável ○ ○ ○ ○
Protecão do sol e cortina de sol ○ ○ ○ ○
Aquecimento de água com bicos sopradores e descongeladores para pára-brisas dianteiro e espaço para os pés ○ ○ ○ ○
Ar condicionado ○ ○ ○ ○

M
as

tro

Mastro telescópico com vista livre ○ ○ ○ ○
Mastro de visão livre triplex ○ ○ ○ ○
Proteção contra desgaste do garfo ○ ○ ○ ○
Várias larguras de carro de garfos e troca lateral integrada ○ ○ ○ ○
Encosto de carga ○ ○ ○ ○
Posição vertical do mastro automático ○ ○ ○ ○
Acumulador hidráulico no cilindro de elevação para atenuar os picos de pressão no sistema hidráulico ○ ○ ○ ○
Ângulo de inclinação 5/8° inclinação à frente/atrás ▯ ▯ ▯ ▯
Os foles protegem o cilindro basculante do pó e da humidade ○ ○ ○ ○

Pn
eu

s Pneus superelásticos, sistema SIT, simples ou duplo ▯ ▯ ▯ ▯
Pneus superelásticos, sistema SIT, cor natural ou anti-estático ○ ○ ○ ○
Pneumáticos, simples ou duplos ○ ○ ○ ○

Hi
dr

áu
lic

os

Até três circuitos hidráulicos para controle de acessórios ○ ○ ○ ○
Parametrização personalizada das funções hidráulicas ▯ ▯ ▯ ▯
Mini-alavanca com apoio de braço, duas alavancas ▯ ▯ ▯ ▯
Mini-alavanca com apoio de braço, três ou quatro alavancas ○ ○ ○ ○
Joystick 4Plus ou Fingertip ○ ○ ○ ○

Ac
cio

na
m

en
to

s

Cinco programas de condução para diferentes comportamentos de condução e travagem ▯ ▯ ▯ ▯
Modo de economia de energia Blue-Q ▯ ▯ ▯ ▯
Aceleração e inversão suave, contínua e variável ▯ ▯ ▯ ▯
Unidades de accionamento isentas de manutenção para condução, direção e elevação ▯ ▯ ▯ ▯
Componentes de accionamento de deslocamento e elevação protegidos contra pó e humidade ▯ ▯ ▯ ▯
Filtro de ar seco com indicador de manutenção ▯ ▯ ▯ ▯
Filtro de ar adicional, pré-separador de ciclones ou filtro de ar para banho de óleo ○ ○ ○ ○
Desligamento automático do motor ○ ○ ○ ○
Pré-aquecimento do motor através de uma ligação de energia externa ○ ○ ○ ○
Filtro de partículas diesel ▯ ▯ ▯ ▯

Tr
av

ão

Freios a disco sem desgaste que funcionam em banho de óleo ▯ ▯ ▯ ▯
Recuperação de energia ao travar ▯ ▯ ▯ ▯
Travão de estacionamento hidráulico ▯ ▯ ▯ ▯

Se
gu

ra
nç

a

Empilhador tem centro de gravidade baixo e eixo de direção com elevado rolamento autocompensador para níveis 
de segurança melhorados ▯ ▯ ▯ ▯
Grade de proteção do tejadilho ○ ○ ○ ○
Perfil de tejadilho de protecção estreito para uma visão panorâmica optimizada ▯ ▯ ▯ ▯
Sistema de retenção de cinto de segurança para fixação e abertura rápida e segura ○ ○ ○ ○
Sistema de retenção IWS com abertura da correia localizada em ambos os lados ○ ○ ○ ○
Sistema de iluminação com design de LED, aprovável ○ ○ ○ ○
Luzes de trabalho com design LED ○ ○ ○ ○
Janela do tejadilho na área do tejadilho traseiro de protecção, melhor visibilidade ao fazer marcha-atrás ▯ ▯ ▯ ▯
Luz de aviso intermitente ○ ○ ○ ○
STILL Safety Light, luz de aviso, ponto luminoso azul ○ ○ ○ ○
Comando do cinto de segurança, unidade de tracção apenas activada quando o cinto de segurança está apertado ○ ○ ○ ○
Limitador de velocidade ajustável pelo condutor ○ ○ ○ ○
Controle de velocidade de cruzeiro ○ ○ ○ ○
Medição de carga com precisão de ±5 por cento ○ ○ ○ ○
FleetManager: autorização de acesso, detecção de choque, relatórios ○ ○ ○ ○

▯ 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.




