
RX 60-60

RX 60-70

RX 60-80

RX 60-80/900

- RX 60-60/80 - RX 20
- FM-X

- iGO Easy (Prospekt) - EK-X
- RX 70-40/50

- RX 70 30/35 Hybrid - Routenzug

RX 60 Dados técnicos  
Empilhador elétrico
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RX 60-60/80 Empilhador elétrico 
Fazer com que as coisas funcionem, de forma  leve

Esta ficha de especificações, 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
ra

ct
er

íst
ica

s

1.1 Fabricante STILL STILL STILL STILL
1.2 Designação do fabricante RX 60-60 RX 60-70 RX 60-80 RX 60-80/900
1.2.1 Número do modelo do fabricante 6341 6342 6343 6344
1.3 Propulsão Elétrico Elétrico Elétrico Elétrico
1.4 Modo de operação Sentado Sentado Sentado Sentado
1.5 Capacidade de carga Q kg 6000 7000 8000 8000
1.6 Centro de gravidade de 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 2285 2285

Pe
so

2.1 Peso (incl. bateria) kg 12032 12414 13282 15430
2.2 Carga sobre o eixo, com carga à frente/atrás kg 15860/2172 17702/1712 19311/1971 21306/2124
2.3 Carga sobre o eixo, sem carga à frente/atrás kg 6413/5619 6591/5823 6627/6655 7097/8333

Ro
da

s/
Ch

as
sis

3.1 Pneus Superelásticos Superelásticos Superelásticos Superelásticos
3.2 Dimensão dos pneus à frente mm 355/50-20 8.25-15 315/70-15 315/70-15
3.3 Dimensão dos pneus atrás mm 250-15 250-15 250-15 28 x 12.5-15
3.5 Números 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 1364/1358 1510/1358 1561/1358 1561/1432

Di
m

en
sõ

es
 

4.1 Inclinação do mastro/suporte de garfo para a frente/ 
para trás α/β ° 5/8 5/8 5/8 5/8

4.2 Altura do mastro recolhido h1 mm 2710 2710 2710 2710
4.3 Elevação livre h2 mm 150 150 150 150
4.4 Elevação 1 h3 mm 3550 3150 3150 2750
4.5 Altura do mastro elevado h4 mm 4440 4240 4140 4140
4.7 Altura ao topo da cabina (versão baixa) h6 mm 2697 2697 2697 2697
4.8 Altura do banco em termos de SIP h7 mm 1719 1719 1719 1719
4.12 Altura da engate h10 mm 520/670 520/670 520/670 520/670
4.19 Comprimento total l1 mm 4640 4660 4660 5335
4.20 Comprimento até à face dos garfos l2 mm 3450 3460 3460 3535
4.21 Largura total b1 mm 1679 1996 2141 2141
4.22 Espessura dos braços do garfo s/e/l mm 70/150/1200 70/150/1200 70/150/1200 70/200/1800

4.23 Suporte do garfo de acordo com a norma DIN 15173, classe/
forma A, B ISO IV A ISO IV A ISO IV A ISO IV 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 de trabalho com palete 1000 x 1200 
transversal Ast mm 4917 4927 4927 4999 3

4.34.2 Largura do corredor de trabalho com palete 800 x 1200 
longitudinal Ast mm 5117 5127 5127 5199 3

4.35 Raio de viragem Wa mm 3007 3007 3007 3049
4.36 Distância do centro de rotação minima b13 mm 877 877 877 877

De
se

m
pe

nh
o

5.1 Velocidade de marcha 5 com/sem carga km/h 14/17 //  
18/20 4

14/17 //  
18/20 4

14/17 //  
18/20 4

14/17 //  
18/20 4

5.2 Velocidade de elevação 5 com/sem carga m/s 0,31/0,37 //  
0,41/0,48 4

0,30/0,37 //  
0,38/0,48 4

0,28/0,37 //  
0,36/0,48 4

0,28/0,37 //  
0,36/0,48 4

5.3 Velocidade de descida 5 com/sem carga m/s 0,56/0,52 0,53/0,42 0,53/0,42 0,53/0,42
5.5 Tração com/sem carga N 28788/29023 28674/28936 28468/28767 27997/28295
5.6 Tração máxima com/sem carga N 44000 44000 44000 44000
5.7 Capacidade de subida com/sem carga % 16,3/25,0 16,1/24,1 16,0/23,0 15,5/22,5
5.8 Capacidade máx. de subida com/sem carga % 19,0/29,0 18,0/27,0 16,0/25,0 16,0/23,0

5.9 Tempo de aceleração (15 m) 5 com/sem carga s 7,3/6,2 //  
6,3/5,8

7,5/6,5 //  
6,4/5,9

7,7/6,6 //  
6,7/5,9

7,9/6,8 //  
6,9/6,1

5.10 Travão de serviço Mecânico/ 
hidráulico

Mecânico/ 
hidráulico

Mecânico/ 
hidráulico

Mecânico/ 
hidráulico

M
ot

or
 el

ét
ric

o

6.1 Motor de tração, potência a S3 = 60 min kW 2 x 10,5 2 x 10,5 2 x 10,5 2 x 10,5
6.2 Motor de elevação, capacidade a 15 % ED kW 2 x 21,0 2 x 21,0 2 x 21,0 2 x 21,0
6.3 Bateria de acordo com a norma DIN 43531/35/36 A, B, C, não DIN 43536 A DIN 43536 A DIN 43536 A DIN 43536 A
6.4 Voltagem da bateria U V 80 80 80 80

6.4.1 Capacidade da bateria K5 Ah 1120 (-1240)  
// 1085

1120 (-1240)  
// 1085

1120 (-1240)/  
1085

1120 (-1240)  
// 1085

6.5 Peso da bateria kg 2824 2824 2824 2824
6.6 Consumo enregéticoa, ciclos de combustão VDI 45/hora kWh/h 12,6 14,5 16,0 17,7
6.7 Capacidade de movimentação 5 t/h 354 // 358 412 // 434 462 // 492 456 // 476

6.8 Consumo energético baseado na capacidade de movimentação 
indicada kWh/h 15,4 // 20,4 16,1 // 20,6 16,5 // 20,9 17,2 // 21,9

Ou
tro

s

10.1 Pressão de funcionamento para acessórios bar 250 250 250 250
10.2 Volume de óleo para acessórios l/min 60 60 60 60
10.7 Nível de pressão sonora LpAZ (posição do operador) 2 dB(A) <70 <70 <70 <70

Vibrações humanas: aceleração de acordo com a norma EN 
13059 m/s² <0,7 <0,7 <0,7 <0,7

10.8 Engate para reboque, tipo/modelo DIN Pino Pino Pino Pino

1 A elevação nominal especificada tem em consideração a deflexão dos pneus e tolerâncias de diâmetro dos pneus
2 Sem cabine. Valores diferentes com cabine 
3 Os garfosnão não são considerados
4 Opção com bateria excecionalmente potente
5 Os valores aplicam-se à versão standard e ao modo de sprint permanente (sem restrições de desempenho para equilíbrio da temperatura)
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RX 60-60/80 Empilhador elétrico 
Desenhos técnicos com as dimensões

Mastro telescópico Mastro triplex

RX
 6

0-
60

Altura total h1 mm 2710–4360 2710–3760
Elevação livre h2 mm 110 1755–3005
Elevação nominal h3 mm 3550–6850 4770–8670
Altura máxima h4 mm 4440–7740 5660–9560
Largura máxima b1 mm 1679

Distribuição do garfo ajustável mm
267/470/673/978/1181/1486 (largura do carro de garfos 1600 mm)/1570 (largura do 
carro de garfos 1800 mm)/1791 (largura do carro de garfos 2180/2400 mm)/1866 (largura 
do carro de garfos 2180 mm)/1950/2096 (largura do carro de garfos 2400 mm)

Pneus superelásticos à frente/atrás SE 355/50-20  /  SE 250-15
Via à frente/atrás b10/b11 mm 1364/1358

RX
 6

0-
70

Altura total h1 mm 2710–4360 2710–3960
Elevação livre h2 mm 110 1555–2805
Elevação nominal h3 mm 3150–6450 4705–8455
Altura máxima h4 mm 4240–7540 5795–9545
Largura máxima b1 mm 2003

Distribuição do garfo ajustável mm
267/470/673/978/1181/1486 (largura do carro de garfos 1600 mm)/1570 (largura do 
carro de garfos 1800 mm)/1791 (largura do carro de garfos 2180/2400 mm)/1866 (largura 
do carro de garfos 2180 mm)/1950/2096 (largura do carro de garfos 2400 mm)

Pneus superelásticos à frente/atrás SE twin 8.25-15  /  SE 250-15
Via à frente/atrás b10/b11 mm 1510/1358

RX
 6

0-
80

Altura total h1 mm 2710–4360 2710–3960
Elevação livre h2 mm 110 1555–2805
Elevação nominal h3 mm 3150–6450 4705–8455
Altura máxima h4 mm 4240–7540 5795–9545
Largura máxima b1 mm 2140

Distribuição do garfo ajustável mm
267/470/673/978/1181/1486 (largura do carro de garfos 1600 mm)/1570 (largura do 
carro de garfos 1800 mm)/1791 (largura do carro de garfos 2180/2400 mm)/1866 (largura 
do carro de garfos 2180 mm)/1950/2096 (largura do carro de garfos 2400 mm)

Pneus superelásticos à frente/atrás SE twin 315/70-15  /  SE 250-15
Via à frente/atrás b10/b11 mm 1561/1358

RX
 6

0-
80

/9
00

Altura total h1 mm 2710–4360 2710–3960
Elevação livre h2 mm 110 1320-2570
Elevação nominal h3 mm 2750–6050 3955-7705
Altura máxima h4 mm 4140–7440 5595–9345
Largura máxima b1 mm 2140

Distribuição do garfo ajustável mm
267/470/673/978/1181/1486 (largura do carro de garfos 1600 mm)/1570 (largura do 
carro de garfos 1800 mm)/1791 (largura do carro de garfos 2180/2400 mm)/1866 (largura 
do carro de garfos 2180 mm)/1950/2096 (largura do carro de garfos 2400 mm)

Pneus superelásticos à frente/atrás SE twin 315/70-15  /  SE 28 x 12.5-15
Via à frente/atrás b10/b11 mm 1561/1432

Tabela de mastros
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7000

6500

6000

5500

5000

4500

4000
≤4000 5000 6000 80007000

6000

5500

5000

4500

4000

3500

3000
≤4000 5000 6000 80007000

6000

5500

5000

4500

4000

3500

3000
≤4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000

7000

6500

6000

5500

5000

4500

4000
≤4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000

8000

7500

7000

6500

6000

5500

5000
≤4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000

c = 1000 mm

c = 1200 mm

c = 1400 mm

8000

7500

7000

6500

6000

5500

5000
≤4000 5000 6000 80007000

c = 1000 mm

c = 1200 mm

c = 1400 mm

8000

7500

7000

6500

6000

5500

5000

4500

4000
≤4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000

c = 800 mm

c = 1000 mm

c = 1200 mm

c = 1400 mm

8000

7500

7000

6500

6000

5500

5000

4500

4000
≤4000 5000 6000 80007000

c = 800 mm

c = 1000 mm

c = 1200 mm

c = 1400 mm

c = 800 mm

c = 1000 mm

c = 1200 mm

c = 800 mm

c = 1000 mm

c = 1200 mm

c = 1400 mm c = 1400 mm

c = 800 mm

c = 1000 mm

c = 1200 mm

c = 1400 mm

c = 800 mm

c = 1000 mm

c = 1200 mm

c = 1400 mm

RX 60-60/80 Empilhador elétrico 
Capacidades de carga básicas

Centro de gravidade de carga c = 600 mm
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Altura de elevação em mm

RX 60-60 Mastro telescópico

Centro de gravidade de carga c = 600 mm
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Altura de elevação em mm

RX 60-70 Mastro telescópico

Centro de gravidade de carga c = 600 mm
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Altura de elevação em mm

RX 60-80 Mastro telescópico

Centro de gravidade de carga c = 600 mm
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Altura de elevação em mm

RX 60-60 Mastro triplex

Centro de gravidade de carga c = 600 mm

Ca
pa

ci
da

de
 d

e 
ca

rg
a 

em
 k

g

Altura de elevação em mm

RX 60-70 Mastro triplex

Centro de gravidade de carga c = 600 mm
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Altura de elevação em mm

RX 60-80 Mastro triplex

Centro de gravidade de carga c = 900 mm
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Altura de elevação em mm

RX 60-80/900 Mastro telescópico

Centro de gravidade de carga c = 900 mm
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Altura de elevação em mm

RX 60-80/900 Mastro triplex
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RX 60-60/80 Empilhador elétrico 
Imagens detalhadas

Disponibilidade elevada graças à troca rápida da bateria

Posições de manutenção facilmente acessíveis

Eixo basculante elevado estável e manobrávelDegraus antiderrapantes visíveis desde cima para o acesso e a saída seguros

Utilização flexível em interiores e exteriores

Troca rápida da bateria com o empilhadorECU 30

Manuseamento fácil de cargas pesadas em espaços confinados
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RX 60-60/80 Empilhador elétrico 
Fazer com que as coisas funcionem, de forma  leve

Design compacto e excelente mobilidade

A unidade de accionamento eléctrico potente tem um impacto 
ambiental muito baixo e uma elevada taxa de manipulação

Excelente visibilidade devido à posição lateral da cabina do condutor 
e ao banco elevado

Os empilhadores elétricos da série RX 60-60/80 são centrais elétricas 
sem emissões. Apresentam um desempenho especialmente elevado, 
além de serem extremamente compactos e manobráveis. O modelo 
topo de gama, o RX 60-80/900, podeelevar até oito toneladas em 
corredores de trabalho com apenas 4,999 mm de largura a um centro 
de gravidade de carga de 900 mm. Estes robustos empilhadores não 
produzem emissões, tanto no interior como no exterior, e são meios 
de transporte altamente eficientes mesmo em ambientes húmidos e 
poeirentos.  

O controlo sensível e a velocidade máxima até 17 km/h garantem 
uma elevada taxa de manuseamento. Além dos controlos sensíveis, 
a velocidade de marcha máxima de 17 km/h na versão standard e 
20 km/h no modo sprint opcional asseguram um desempenho de 
alto rendimento. Quer se trate de  transportadores de carga ou para 
a indústria transformadora, para manusear cargas pesadas ou para a 
rápida carga e descarga de camiões, o elevado rendimento, a hidráulica 
precisa e a bem concebida ergonomia do mais robusto modelo RX 60 
tornam-no um assistente de armazém imbatível.

Modo sprint opcional para uma velocidade de marcha máxima de 
20 km/h

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

 Simply easy

■  Manuseamento intuitivo: sistema operativo padrão, intuitivo e fácil 
de compreenderr da gama RX

■  A ergonómica e confortável cabina do operador protege as costas e 
articulações e promove uma postura saudável

■  A troca lateral da bateria é feita de forma simples e demora apenas 
alguns minutos

 Simply powerful

■  Poço de energia em intralogística: o empilhador proporciona um 
desempenho de funcionamento excecional

■  O modo sprint pode ser ativado premindo um botão, oferecendo um 
aumento do desempenho nos picos de trabalho

■  A utilização eficiente de energia garante uma capacidade excecional 
da carga da bateria

■  As funções de assistência versáteis proporcionam um apoio 
inteligente durante o trabalho

■  Graças à tecnologia opcional de iões de lítio STILL, o carregamento 
intermédio curto e descentralizado é suficiente para uma utilização 
contínua 
 
 
 

 Simply safe

■  Manuseamento preciso e seguro em qualquer situação, graças 
à precisão dos sistemas hidráulicos e à agilidade da dinâmica de 
condução

■ Acesso seguro: pega larga, tapete de borracha antiderrapante e 
degrau amplo 
■  Vista geral ideal graças aos perfis estreitos do tejadilho e às janelas 

grandes
■  Opções de equipamento versáteis que proporcionam ainda mais  

segurança – desde o indicador de direção e das luzes de segurança, 
até à redução automática da velocidade em curvas

 Simply flexible

■  Possibilidade de escolha entre várias opções de controlo individuais: 
várias alavancas, minialavanca, Fingertip ou Joystick 4Plus

■  O comportamento de condução e aceleração podem ser adaptados 
às preferências pessoais com o premir de um botão

 Simply connected

■  Monitorização em tempo real os dados de utilização do  empilhador: 
interface opcional para integração em software de gestão de frotas, 
como o STILL neXXt fleet

■  A utilização incorreta deixou de ser possível graças ao controlo de 
acesso opcional
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RX 60-60 RX 60-70 RX 60-80 RX 60-80/900

Ca
bin

a d
o 

co
nd

ut
or

Custos operacionais reduzidos graças a um baixo consumo energético em todos os ciclos operacionais e 
longos intervalos de manutenção ▯ ▯ ▯ ▯
Tejadilho protetor em aço ▯ ▯ ▯ ▯
Cabina protegida contra intempéries, em lona ou completa ○ ○ ○ ○
Pára-brisas da frente, vidros detrás e frente  fumados, sistema de lavagem/limpeza do pára-brisas ○ ○ ○ ○
Controlo por pedal único ▯ ▯ ▯ ▯
Controlo por pedal duplo ○ ○ ○ ○
Suportes integrados e suporte para bebidas ▯ ▯ ▯ ▯
Botões de ecrã e de função protegidos contra salpicos de água ▯ ▯ ▯ ▯
Bloco com prancheta (amovível) ○ ○ ○ ○
MSG 65 com suspensão pneumática e revestimento em couro sintético ▯ ▯ ▯ ▯
Revestimento em tecido, amortecimento a ar, revestimento em couro sintético, apoio lombar, extensão 
dorsal ajustável em altura, banco aquecido ○ ○ ○ ○
Pega na barra de tejadilho protegida, atrás à direita ▯ ▯ ▯ ▯
Placa de mola horizontal nobanco do condutor para reduzir as vibrações humanas ○ ○ ○ ○
Bolsa para documentos nas costas do banco ○ ○ ○ ○
Tejadilho forrado com luz interior ○ ○ ○ ○
Rádio/leitor MP3 com ligação USB ○ ○ ○ ○
Pára-sol e cortina de proteção solar ○ ○ ○ ○
Aquecimento elétrico de 1500 W e ventilador de desembaciamento ○ ○ ○ ○
Versão de armazenamento de frio, o ecrã e o óleo hidráulico são utilizáveis a uma temperatura até –30 °C ○ ○ ○ ○

M
as

tro

Mastro telescópico com visibilidade total ○ ○ ○ ○
Mastro triplex com visibilidade total ○ ○ ○ ○
Grade de proteção da carga ○ ○ ○ ○
Mastro de posição vertical ○ ○ ○ ○
Acumulador hidráulico no cilindro de elevação para atenuar os picos de pressão no sistema hidráulico ○ ○ ○ ○
Ângulo de inclinação de 5 a 8 graus à frente/atrás ▯ ▯ ▯ ▯
O fole protege o cilindro basculante do pó e da humidade ○ ○ ○ ○

Ro
da

s Pneus simples superelásticos, sistema SIT ▯ ─ ─ ─
Pneus duplos superelásticos, sistema SIT ○ ▯ ▯ ▯

Si
st

em
a h

idr
áu

lic
o Bomba hidráulica de baixo ruído ▯ ▯ ▯ ▯

Tecnologia de válvula proporcional para movimentos particularmente sensíveis ▯ ▯ ▯ ▯
Opções de parametrização personalizada das funções hidráulicas ▯ ▯ ▯ ▯
Minialavanca com apoio de braço, duas alavancas ▯ ▯ ▯ ▯
Minialavanca com apoio de braço, três ou quatro alavancas, fingertip ou joystick ○ ○ ○ ○
Aumento da velocidade de elevação em modo sprint potente ○ ○ ○ ○

Si
st

em
as

 d
e p

ro
pu

lsã
o Cinco programas de condução ▯ ▯ ▯ ▯

Aceleração mais rápida e velocidade de marcha até 20 km/h no potente modo sprint ○ ○ ○ ○
Programa de poupança de energia Blue-Q ▯ ▯ ▯ ▯
Aceleração e inversão de marcha lenta e contínua ▯ ▯ ▯ ▯
Sistemas de propulsão de condução, direção e elevação sem manutenção ▯ ▯ ▯ ▯
Componentes fechados de proteção contra pó e humidade ▯ ▯ ▯ ▯
Contador de horas de funcionamento operacional apenas com o motor de tração e elevação ▯ ▯ ▯ ▯

Tr
av

ão

Discos de travões protegidos contra o desgaste que funcionam imersos em óleo ▯ ▯ ▯ ▯
Recuperação de energia na travagem ▯ ▯ ▯ ▯
Travão de estacionamento hidráulico ▯ ▯ ▯ ▯

Se
gu

ra
nç

a

Empilhador com centro de gravidade baixo e eixo da direção com rolamento de elevada auto - alinhamento 
para níveis de segurança ótimos ▯ ▯ ▯ ▯
Tejadilho comgrelha protetor ○ ○ ○ ○
Sistema de retenção EasyBelt para fixação e desprendimento cinto de forma rápida e segura ○ ○ ○ ○
Posições de manutenção facilmente acessíveis ▯ ▯ ▯ ▯
Sistema de retenção IWS com abertura à esquerda ○ ○ ○ ○
Faróis e iluminação LED de  desempenho elevado ○ ○ ○ ○
Limitador de velocidade ajustável pelo condutor ○ ○ ○ ○
Dispositivo de alerta STILL Safety Light, iluminado a azul ○ ○ ○ ○
Sistema ATC (Assistance Truck Control) para saída/estacionamento seguro e controlo do cinto de segurança ○ ○ ○ ○
Medição de carga com ±2 % de precisão ○ ○ ○ ○
FleetManager: autorizações de acesso, deteção de choque, relatórios ○ ○ ○ ○

▯ Standard     ○ Opcional     ─ Indisponível

RX 60-60/80 Empilhador elétrico 
Variantes de equipamento
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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.


