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CiTi One, ECH 12 e ECH 15 Dados técnicos 
Porta-paletes de baixa elevação
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CiTi One, ECH 12 e ECH 15 Porta-paletes de baixa elevação 
Inovação em movimento

Esta folha de especificações, está em conformidade com a diretriz VDI 2198, disponibiliza os valores técnicos apenas para o 
equipamento standard. Pneus diferentes, outros mastros, equipamento adicional, etc. podem produzir valores diferentes.

Peso da 
carga

Altura do 
degrau Velocidade recomendada

150 kg 70 mm >2 km/h
300 kg 50 mm >2 km/h
500 kg 45 mm >2 km/h

Potência da bateria e tempos de carregamento

CiTi One: Altura máxima possivel de degrau

Ca
ra

ct
er

íst
ica

s

1.1 Fabricante STILL STILL STILL
1.2 Designação do fabricante CiTi One ECH 12 ECH 15
1.3 Propulsão Elétrico Elétrico Elétrico
1.4 Operação Pedestre Pedestre Pedestre
1.5 Capacidade/carga Q kg 500 1200 1500
1.6 Centro de gravidade da carga c mm 600 600 600
1.8 Distância da carga garfos elevados/recolhidos x mm 972/906 772/706 950 (880) 1 946/883
1.9 Distância entre os eixos y mm 1185 985 1190 (1120) 1 1200/1135

Pe
so

s 2.1 Peso (incl. bateria) kg 5/9/15 Ah: 98/99/102 130 180
2.2 Carga por eixo, com carga à frente/atrás kg 224/374 420/910 606/1074
2.3 Carga por eixo, sem carga à frente/atrás kg 71/27 110/20 145/35

Ro
da

s/
Ch

as
sis

3.1 Pneus Borracha maciça Poliuretano Poliuretano
3.2 Dimensão dos pneus à frente mm ⌀ 310 x 85 ⌀ 210 x 70 ⌀ 210 x 70
3.3 Dimensão dos pneus atrás mm Duplo ⌀ 80 x 37 ⌀ 80 x 60 ⌀ 80 x 60 (⌀ 74 x 88)
3.4 Dimensão da roda de apoio mm - - ⌀ 74 x 30
3.5 Número de rodas (x = motrizes) à frente/atrás 1x /2 1x/2 (1x/4) 2 1x 2/4 (1x 2/2) 2

3.6 Distância entre rodas à frente/atrás b10/b11 mm -/410 - -

Di
m

en
sõ

es

4.4 Elevação h3 mm 125 110 115
4.9 Altura do timão na posição de condução min./max. h14 mm 650/1170 720/1190 700/1200
4.15 Altura do timão na posição de tração h13 mm 85 80 80
4.19 Comprimento total l1 mm 1560 1540 1550
4.20 Comprimento até à face dos garfos l2 mm 410 390 400
4.21 Largura total b1 mm 550 560 (685) 1 620 (705) 1

4.22 Dimensão dos garfos DIN ISO 2331 s/e/l mm 55/140/1150 55/140/950 53/150/1150 50/150/1150
4.25 Largura total do garfo min./max. b5 mm 550 560 (685) 1 540 (685)
4.32 Distância ao solo no centro da distância entre os eixos m2 mm 30 27 30
4.33 Largura do corredor com palete 1000 x 1200 transversalmente Ast mm 2122 2193 2151
4.34 Largura do corridor com uma palete de 800 x 1200 longitudinal (b12 x I6) Ast mm 1815 2062 2208
4.35 Raio de viragem Wa mm 1387/1321 1187/1121 1390 1390

De
se

m
pe

nh
o

5.1 Velocidade de deslocação com/sem carga km/h 4,5/6,0 4,0/4,5 5,0/5,5
5.1.1 Velocidade permitida km/h <2 - -
5.2 Velocidade de elevação com/sem carga m/s 0,037/0,054 0,02/0,025 0,028/0,031
5.3 Velocidade de descida com/sem carga m/s 0,049/0,058 0,06/0,03 0,068/0,043
5.8 Capacidade máx. de subida kB 5 com/sem carga % 8/8 4/10 8/20
5.10 Travão de serviço Eletromagnético Eletromagnético Eletromagnético

M
ot

or
 el

ét
ric

o

6.1 Motor de tração, potência a S2 60 min kW 0,3 0,65 0,9
6.2 Motor de elevação, capacidade a S3 kW 0,35 0,5 0,8
6.3 Bateria de acordo com a norma DIN 43531/35/36 A, B, C, não Bateria de níquel Li-Ion Li-Ion
6.4 Voltagem da bateria capacidade K5 V/Ah 36/9 24/20 48/20-30
6.5 Peso da bateria ±5 % (depende da marca) 5/9/15 Ah kg 6,4/7,0/10,5 3,7 - 5,0 10,5
6.6 Consumo energético segundo o ciclo VDI kWh/h 0,06 0,25 0,239

Ou
tro

s 8.1 Tipo de controlo de deslocação Controlo AC Controlo DC Controlo DC
8.4 Nível de ruído ao ouvido do condutor dB(A) <60 <74 <70

1 Largura total do garfo ECH 12: 685 mm, ECH 15: 680 mm
2 Com rolos duplos

Baterias Tempo máximo de carregamento

Ci
Ti 

On
e

Capacidade Voltagem Tecnologia Peso Tempo de 
funcionamento

Carregador 
standard

Carregador 
rápido

5 Ah 36 V NiCd 6,4 kg Até 45 min 5 h 1 h 40 min
9 Ah 36 V NiMH 7 kg Até 75 min 9 h 3 h
15 Ah 36 V NiMH 10,5 kg Até 120 min 15 h 5 h

EC
H 

12
/

EC
H 

15

20 Ah 24 V Li-Ion 5 kg Até 120 min 2 h -
20 Ah 48 V Li-Ion 10,5 kg Até 200 min 2 h -
30 Ah 48 V Li-Ion 10,5 kg Até 300 min 3 h -
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CiTi One Porta-paletes de baixa elevação 
Desenhos técnicos com as dimensões
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ECH 12 e ECH 15 Porta-paletes de baixa elevação 
Desenhos técnicos com as dimensões

ECH 12 vista lateral ECH 12 vista de cima

A = Travagem 
B = Condução
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CiTi One e ECH 12 Porta-paletes de baixa elevação 
Imagens detalhadas

Pode ser utilizado em qualquer piso graças ao perfil de borracha maciça da roda 
motriz 1

Tanto o operador como o meio ambiente beneficiam de uma operação 
extremamente silenciosa, mesmo em pisos irregulares 1

Passeios e degraus até 70 mm são fáceis de ultrapassar graças aos corredores de 
subida 1

A mobilidade é assegurada em qualquer situação graças à funcionalidade de 
funcionamento de emergência 1

Design compacto de um porta-paletes manual para trabalhar em espaços 
confinados 2

Design robusto da estrutura e estrutura baixa do chassi para máxima segurança do 
operador 2

1 O exemplo aqui mostrado é o CiTi One  //  2 O exemplo aqui mostrado é o ECH 12
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ECH 12 e ECH 15 Porta-paletes de baixa elevação 
Imagens detalhadas

Disponibilidade graças à bateria de iões de lítio com opção de carregamento 
intremédio rápido 2

Informação sempre disponivel: o ecrã multifunções fornece informações sobre as 
horas de funcionamento, o estado da bateria e informações de serviço 2

2 O exemplo aqui mostrado é o ECH 12  //  3 O exemplo aqui mostrado é o ECH 15

A altura reduzida do porta-paletes permite uma maior visibilidade das pontas do 
garfo 3

As rodas de apoio standard oferecem um suporte lateral otimizado 3

Sempre disponível: o carregador integrado com tecnologia de iões de lítio permite 
um carregamento provisório 3

As dimensões compactas permitem uma utilização versátil, mesmo em espaços 
confinados 3
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CiTi One Porta-paletes de baixa elevação  
Inovador no fornecimento de bens 

Passeios e degraus até 70 mm são fáceis de ultrapassar graças aos 
corredores de subida

Pode ser utilizado em qualquer piso graças à roda motriz de borracha 
maciça perfilada 

Tanto o operador como o meio ambiente beneficiam da operação 
silenciosa

CiTi One

O STILL CiTi One está a revolucionar o fornecimento de bens. O porta-
paletes de baixa elevação elétrico é ultra silencioso e movimenta sem 
esforço cargas até 500 kg - com um peso de serviço de apenas 95 kg. 
A grande roda de borracha maciça roda com confiabilidade, precisão 
e bom rastreamento em estradas, calçadas ou paralelos. O CiTi One 
consegue um desempenho excelente de manuseamento, não apenas 
quando enfrenta pisos irregulares com facilidade, mas também porque 
percorre passeios e degraus com alturas até 70 mm.  

O travão de estacionamento garante estabilidade em rampas e 
declives. Como o timão pode ser operado com uma mão, tem sempre 
um aperto firme no dispositivo compacto. O ecrã multifuncional 
disponibiliza informações sobre horas de funcionamento, o status 
de carregamento da bateria e o peso da carga atual, se necessário. 
Tudo isso faz do STILL CiTi One o parceiro ideal na última etapa do 
fornecimento de bens: para comerciantes e vendedores do mercado ou 
em hospitais, prédios administrativos e parques de lazer.
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ECH 12 e ECH 15 Porta-paletes de baixa elevação  
Pronto para ir

Compacidade incomparável: tamanho reduzido permite manueasear 
mesmo nos espaços mais confinados

Bateria de iões de lítio garante máxima disponibilidade e flexibilidade

Potente inovação: manueamento eficaz de mercadorias graças a uma 
capacidade de elevação até 1.200 kg

ECH 12

A STILL estabelece novos standards de produtividade e eficiência 
com o ECH 12: não há a necessidade de um porta-paletes manual 
– com uma capacidade de elevação de 1.200 kg, as cargas pesadas 
podem ser transportadas sem esforço com o ECH 12. A elevação e 
condução elétrica alivia o stress do operador, assim como o design 
ergonómico da cabeça do timão permite uma posição natural da mão 
durante o manuseio. O porta-paletes compacto de baixa elevação é 
alimentado pela inovadora tecnologia Li-Ion, que é particularmente 
livre de manutenção e de confiança. A bateria de iões de lítio é muito 
fácil de substituir e pode ser facilmente inserida no porta-paletes para 
obter a disponibilidade máxima. O ECH 12 é incomparável em termos 

de compacidade e manobrabilidade, e com um raio de viragem de 
apenas 1.390 mm, fica em casa em corredores estreitos e áreas de 
armazenamento apertadas. A sua dimensão também é uma vantagem 
no transporte de camiões, assim como o seu baixo peso de apenas 
130 kg, incluindo bateria. O visor multifuncional integrado ao timão 
mantém o operador sempre informado sobre os níveis de carga da 
bateria, o número de horas de funcionamento e dá informações ao 
operador. Assim, o ECH 12 pode dominar uma ampla variedade de 
tarefas de logística e mostra-se um verdadeiro polivalente no campo de 
porta-paletes de baixa elevação.

Disponibilidade e flexibilidade máxima graças à bateria de iões de lítio 
e carregador integrado

Eficiência e ergonomia: a capacidade de elevação até 1500 kg, e o 
sistema elétrico de elevação e descida, permitem um manuseamento 
rápido de mercadorias rápido e sem esforço

Dimensões compactas, chassis profundo e as rodas de apoio 
adicionais garantem níveis elevados de segurança e estabilidade 
operacional, mesmo em espaços confinados

ECH 15

O porta-paletes ECH 15 da STILL é um pacote de energia inovador 
e compacto para diversas aplicações. O pequeno e ágil assistente 
transporta cargas até 1.500 kg, embora pese apenas 180 kg. É por 
isso que é ideal para tantas aplicações diferentes, quer em mezaninos 
ou em elevadores de mercadorias, bem como para o transporte em 
camiões, especialmente quando a carga e descarga é feita através 
de uma plataforma elevatória. Graças às rodas de apoio standard, o 
ECH 15 permanece estável durante o funcionamento e garante um 

manuseamento seguro das cargas. A roda motriz centralizada e as 
rodas de apoio adicionais proporcionam uma elevada estabilidade. 
O chassis compacto e profundo torna o ECH 15 mais resistente, 
duradouro e seguro de operar. Graças à potente bateria de iões de 
lítio de 48 V e sem manutenção e ao carregador integrado adicional, o 
ECH 15 é credível e fácil de utilizar. O ecrã mantém o operador sempre 
informado sobre o atual estado de carga da bateria e as horas de 
funcionamento.
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ECH 12

CiTi One, ECH 12 e ECH 15 Porta paletes de baixa elevação 
Os factores “Simplesmente eficientes”: Atributos de desempenho como medida de eficiência económica

 Simply easy

■  Operação sem cansaço: timão de manuseamento fácil quer para 
destros quer para esquerdinos

■  Informação em tempo real: ecrã multifunções que mostra o status 
atual da bateria e as horas de funcionamento

 Simply powerful

■  Impressionante manuseamento de mercadorias: capacidade de 
elevação de 500 a 1.500 kg

■  Sempre pronto a utilizar: bateria de substituição adicional maximiza 
a disponibilidade 

■  Resistência: construção de estrutura robusta
■  Desempenho elevado: motor de propulsão potente e de baixa 

manutenção

 Simply safe

■  Operação segura: placa de impacto ideal em  tamanho e posição
■  Melhoria da saúde do operador: a tecnologia de baterias sem 

manutenção significa que nãpo há emissões de gases de escape
■  Operação solenciosa: a certificação PIEK confirma baixas emissões 

de ruído – uma vantagem tanto para os operadores como para o 
meio ambiente

 Simply flexible

■  Adequado para quase todo o tipo de trabalhos graças às dimensões 
compactas

■  Diferentes dimensões de garfos disponíveis para cargas diferentes

 Simply connected

■  Interacção contínua: as baterias de iões de lítio com sistema de 
gestão de baterias interagem com o equipamento
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ECH 15

CiTi One, ECH 12 e ECH 15 Porta paletes de baixa elevação 
Variantes de equipamento

▯ Standard     ○ Opcional     ─ Indisponível

CiTi One ECH 12 ECH 15 

Ge
ra

l

Motor de tração potente ▯ ▯ ▯
Perfilhador de fácil manuseamento para operação ergonómica ▯ ▯ ▯
Ecrã multifunções ▯ ▯ ▯
Vários tamanhos do garfo ▯ ▯ ▯
Construção robusta da estrutura ▯ ▯ ▯
Equipamento de pesagem ○ ─ ─
Certificação PIEK para entregas de baixo ruído de 60 dB ▯ ─ ─
Rolo de carga para uma melhor elevação lateral de paletes ─ ─ ○

Pn
eu

s

Pneus para pisos escorregadios ─ ○ ○
Pneus dos rolos de carga, simples ─ ▯ ▯
Pneus dos rolos de carga, em tandem ─ ○ ○
Rodízios para transpor facilmente entradas e transições até 70 mm ▯ ─ ─

Se
gu

ra
nç

a Botão de paragem de emergência de fácil acesso ▯ ▯ ▯

Plataforma de impacto sensível para níveis elevados de segurança operacional em espaços confinados ▯ ▯ ▯

Ba
te

ria

Tecnologia de bateria sem manutenção ▯ ▯ ▯
Bateria adicional ○ ○ ○
Carregador externo ▯ ▯ ○
Carregador integrado para um carregamento no local ─ ─ ▯
Vários tipos de fichas de alimentação ○ ○ ○



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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