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O NOVO

STILL RX 20

1. A mais elevada capacidade de movimentação
2. A melhor manobrabilidade
3. O maior alcance
4. A melhor visão panorâmica
5. Cabina do condutor espaçosa
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INTRODUÇÃO

A NOSSA NOVA CENTRAL

DE ENERGIA.
Para todos os que querem performance.
Queres mais? Nós também. O RX 20 da STILL oferece mais de tudo: mais potência, mais dinamismo e mais
disponibilidade. A mais recente geração dos empilhadores elétricos mais vendidos da STILL é o melhor RX 20 que
a STILL alguma vez desenvolveu.

No armazém, tudo deve estar em sintonia. É por isso que a Central de Energia que é o RX 20 é simultaneamente
potente e manobrável, e depressa o coloca e às suas mercadorias no lugar certo. A boa visibilidade e uma cabina
do condutor confortável permitem trabalhar de modo extremamente preciso. Isto através da mais vasta gama de
tipos de baterias com uma elevada durabilidade.

Sempre com a máxima performance.
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CAPACIDADE DE MOVIMENTAÇÃO

LEVE RAPIDAMENTE MERCADORIAS DO PONTO A AOS PONTOS

BCDEFGHIJKL
MNOPQRSTUVWXYZ.
A mais elevada capacidade de movimentação
da sua classe.
O novo RX 20 é convincente com as velocidades de elevação
extraordinárias e aceleração até 20 km/h. Consoante o programa
de deslocação, atinge a máxima potência e os melhores valores
de eficiência. É possível superar os picos de carga no modo
sprint com o Boost de desempenho. Não é de admirar que o
RX 20 atinja a mais elevada capacidade de movimentação da sua
classe – e com o consumo de energia mais baixo por tonelada
manuseada.

Variantes individuais de mastros de elevação para potência ao mais alto nível.
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ALCANCE

302 CARREGAMENTOS

COM UMA CARGA.
Nenhum aguenta mais tempo.
O novo RX 20 é convincente com o maior alcance por carregamento de bateria. Além disso, pode ser utilizado com os mais
diversos tipos de bateria e marca pontos com a substituição lateral da bateria mais rápida da sua classe. No caso de querer
eliminar completamente o conceito “substituição da bateria” do dicionário, a tecnologia Li-Ion da STILL é um trunfo em termos
de disponibilidade e permite isso mesmo: bastam carregamentos intermédios curtos e o novo RX 20 está pronto a ser utilizado
24 horas por dia – com apenas uma bateria.

O acesso rápido e lateral à bateria possibilita a máxima disponibilidade.

Substituição segura e fácil da bateria com empilhadores elétricos.
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DESEMPENHO

TAMBÉM NOS ESPAÇOS MAIS ESTREITOS

E POR TODO O ARMAZÉM.

Raio de viragem elevado e manobrabilidade precisa.
Quem quiser ter sucesso no armazém, também deve ser eficiente em espaços estreitos. Para o RX 20, isso não é um problema.
As suas dimensões compactas e controlo preciso asseguram uma grande manobrabilidade. Com um novo eixo combinado nos
equipamentos de quatro rodas, ele atinge o raio de viragem mais reduzido da sua classe!

O RX 20 é extremamente manobrável em áreas estreitas.

Ambos os pneus podem rodar 90 graus para a esquerda e para a direita.
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VISIBILIDADE DO CONDUTOR

VISIBILIDADE TOTAL EM FRENTE EM TODAS

EM TODAS AS DIREÇÕES.

A melhor visão panorâmica para uma elevada segurança no trabalho.
A segurança tem prioridade máxima. Para o RX 20 também. Ele dispõe de um mastro de elevação especialmente fino e de janelas
extra grandes que possibilitam uma vista livre para todos os lados e para cima. Não só melhora a aparência, como também ajuda a
detetar possíveis perigos mais cedo.

Todos os componentes estão ordenados de modo a que o condutor

Uma grande janela permite uma vista desobstruída

tenha a melhor visibilidade possível.

até aos níveis de estanteria altos.
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LOCAL DE TRABALHO

SEMELHANTE AO DE UM JATO —

MAS COM MAIS ESPAÇO
PARA AS PERNAS.
Cabina do condutor espaçosa e painel de controlo inteligente.
O melhor ambiente para trabalhar: O novo RX 20 oferece uma cabina do condutor incomparável em termos de conforto. É extremamente
espaçosa, oferece muito espaço para os pés e dispõe de numerosas possibilidades de arrumação. Com uma unidade de comando e
indicação inteligente (STILL Easy Control), todas as funções de segurança e de desempenho podem ser facilmente controladas.

A unidade de comando e indicação (STILL Easy Control) tornam o trabalho

O tapete de borracha antiderrapante e um degrau com boa aderência

quotidiano mais fácil para o condutor e aumentam a segurança.

aumentam a segurança do condutor.
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CAPACIDADE DA BATERIA

POTÊNCIA E REDUÇÃO DE CUSTOS COM A

TECNOLOGIA LI-ION.

Já nenhum telemóvel moderno aguenta sem ela. Atualmente, a tecnologia de iões de lítio vai conquistando
novas áreas de aplicação.
A bateria de iões de lítio é sobretudo adequada para as operações de dois e três turnos onde, até agora, eram utilizadas e trocadas
baterias de chumbo-ácido. Com uma bateria de iões de lítio não é necessário substituir a bateria: um rápido carregamento intermédio
possibilita a utilização eficaz de períodos de imobilização. O tempo de utilização e a disponibilidade dos equipamentos são nitidamente
aumentados através do carregamento intermédio ou duplicando a capacidade da bateria. Por fim, a tecnologia Li-Ion convence
também através de uma tensão constante durante toda a utilização.
O mais importante: as baterias reúnem muita energia em pouco espaço, possuem uma vida útil extremamente longa e são assim
adequadas para a utilização durante longos períodos de tempo.

Potência contínua:

Força estável:

Elevada capacidade de bateria Li-Ion e

Eleva até 2 toneladas com um centro

substituição lateral rápida da bateria.

de gravidade de carga de 500 mm.

Sempre disponível:

Boost de desempenho premindo

O curto carregamento intermédio

um só botão:

possibilita a utilização 24 horas por dia.

A mais elevada capacidade de
movimentação do mercado através da
superação de picos de carga.
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FEEDBACK DOS CLIENTES

O SENTIMENTO É O MESMO

ENTRE OS NOSSOS
CLIENTES.

„Os colaboradores estão muito satisfeitos com o novo

„As características de condução do equipamento são muito

dispositivo. O equipamento é utilizado na operação de

boas. É dinâmico, tem um arranque rápido e uma curta

3 turnos e os colaboradores quase discutem entre si para

distância de travagem, tem uma condução confortável.“

decidir quem conduz.“
„O local de trabalho do condutor é confortável, muito cómodo,
„A assistência técnica é verdadeiramente perfeita. Quando

muito simples. Sentimo-nos confortáveis e temos tudo ao

há problemas, o nosso contacto da STILL aparece muito

nosso alcance.“

rapidamente, normalmente em cerca de 20 ou 30 minutos,

Marco Morgado, colaborador do armazém, Schenker Deutschland AG

aqui no local. Isto distingue a STILL dos outros fabricantes.“

„O raio de viragem é muito bom, a visibilidade é nitidamente
melhor do que nos equipamentos mais antigos, e a bateria
também é muito maior, para que não tenha de ser substituída
tão frequentemente.“
Uwe Schumacher, Diretora de Logística, Polytec Group

Deixa-te eletrizar.
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STILL S.A.
R. São Sebastião, 6 – Cabra Figa
2635-448 Rio de Mouro

info@still.pt
Para mais informação, visite:
A STILL está certiﬁcada nas
seguintes área:
Gestão da qualidade, higiene e
segurança no trabalho, proteção
ambiental e gestão energética.

www.still.pt
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