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OXV 07/Li-Ion

OXV 08/Li-Ion

OXV 10/Li-Ion

OXV Dados técnicos 
Order picker vertical
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OXV Order picker vertical 
Proximo nível de order picking

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

1  Versão standard com garfos reguláveis; para plataforma com garfos fixos h13 = 65 mm; s/e/l = 60/180/1150 mm; b3 = 700 mm; b5 = 560 mm
2  Até uma altura de plataforma de 300 mm acima do solo
3  Velocidade do garfo
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1.1 Fabricante STILL STILL STILL
1.2 Designação do fabricante OXV 07/Li-Ion OXV 08/Li-Ion OXV 10/Li-Ion
1.3 Propulsão Elétrico Elétrico Elétrico
1.4 Operação De pé De pé De pé
1.5 Capacidade de carga Q kg 700 800 1000
1.6 Centro de gravidade de carga c mm 500 500 600
1.8 Distância de carga x mm 97 121 309
1.9 Distância entre os eixos y mm 1152 1380 1554
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s 2.1 Peso (incl. bateria) kg 1264 1576 1266
2.2 Carga por eixo, com carga à frente/atrás kg 390/1574 512/1864 694/1572
2.3 Carga por eixo, sem carga à frente/atrás kg 766/498 892/684 890/376
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3.1 Rodas Poliuretano Poliuretano Poliuretano
3.2 Dimensão dos pneus à frente mm 230 x 90 230 x 90 230 x 90
3.3 Dimensão dos pneus atrás mm 120 x 50 120 x 50 85 x 90
3.4 Dimensão do rolo de apoio mm 100 x 40 100 x 40 150 x 50
3.5 Número de rodas (x = motrizes) à frente/atrás 1x - 2 / 4 1x - 2 / 4 1x - 1 / 2
3.6 Distância entre rodas à frente/atrás b10/b11 mm 552/534 552/534 478/378
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4.2 Altura do maestro recolhido h1 mm 1373 1373 1373
4.4 Elevação h3 mm 1050 1050 1050
4.5 Altura do mastro elevado h4 mm 2423 2423 2423
4.8 Altura da plataforma h7 mm 145 145 145
4.9 Altura do timão em posição de condução min./max. h14 mm 1258 1258 1258
4.10 Altura dos braços das rodas h8 mm 80 80 80
4.11 Elevação auxiliar h9 mm - 762 -
4.14 Altura da plataforma, elevada h12 mm 1195 1195 1195
4.15 Altura da plataforma recolhida h13 mm 95 50 1 95
4.19 Comprimento total l1 mm 2582 2887 2582
4.20 Comprimento até à face dos garfos l2 mm 1432 1687 1432
4.21 Largura total b1 mm 800 800 800
4.22 Dimensão dos garfos s/e/l mm 57/186/1150 40/80/1200 1 57/186/1150
4.24 Largura do carro de garfos b3 mm - 800 1 -
4.25 Largura total do garfo b5 mm 564 205/733 1 564
4.26 Largura entre os braços das rodas b4 mm - - 253
4.32 Afastamento ao solo no centro da distância entre eixos m2 mm 30 30 30
4.34 Largura do corredor com uma palete 800 x 1200 longitudinal Ast mm 2902 3149 2919
4.34.1 Largura do corredor com uma palete 1000 x 1200 transversal Ast mm 2806 3139 -
4.35 Raio de viragem Wa mm 1345 1569 1742
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5.1 Velocidade de marcha com/sem carga km/h 9/10 2 9/10 2 10/10 2

5.1.1 Velocidade de condução marcha a trás com/sem carga km/h 8/8 2 8/8 2 8/8 2

5.2 Velocidade de elevação com/sem carga m/s 0,16/0,23 0,15/0,21 (0,15/0,22) 3 0,15/0,23
5.3 Velocidade de descida com/sem carga m/s 0,34/0,26 0,34/0,33 (0,30/0,13) 3 0,34/0,26
5.8 Capacidade máxima subida com/sem carga % 5/7 7/7 8/10
5.9 Tempo de aceleração com/sem carga s 5,7/5,2 6,2/5,6 6,2/5,4
5.10 Travão de serviço Eletromagnético Eletromagnético Eletromagnético
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6.1 Motor da tração, potência S2 = 60 min kW 2,3 2,3 2,3
6.2 Motor de elevação, capacidade a S3 kW 2,2/6 % 2,2/6 % 2,2/6 %
6.3 Bateria em conformidade com a norma DIN 43531/35/36 A, B, C, não Não Não Não
6.4 Voltagem da bateria K5 V/Ah 24/345-375 24/400-500 24/345-375
6.5 Peso da bateria ±5 % (dependendo do fabricante) kg 295 377 295
6.6 Consumo energético segundo o ciclo VDI kWh/h 1,1 0,99 1,61

Ou
tro

s 8.1 Controlo de transmissão Controlo AC Controlo AC Controlo AC
10.7 Nível sonoro aos ouvidos do condutor dB(A) <70 <70 <70
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OXV Order picker vertical 
Desenhos técnicos com as dimensões

Vista lateral OXV 07

Vista lateral OXV 08

Vista lateral OXV 10

Vista de cima OXV 07

Vista de cima OXV 08

Vista de cima OXV 10

Capacidade de carga 
residual em altura máxima

Distância ao centro de carga c Altura do bordo superior do garfo h13 + h3 + h9

mm mm mm
500 600 -

OXV 07 Qres kg 700 600 1145
OXV 08 Qres kg 800 700 1877
OXV 10 Qres kg 1000 1000 1145

Capacidade de carga residual
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OXV Order picker vertical 
Imagens detalhadas

Picking sem tensão na parte de trás com o OXV 08 graças ao elevador elevatório 
para pedidos

Sempre disponível graças à mudança lateral da bateria

O volante exclusivo STILL Easy Drive garante uma resposta de condução óptima e 
permite aos utilizadores operar todas as funções sem mudar de mãos

A luz LED inteligente de condução diurna melhora a visibilidade do empilhador e 
também assinala bateria fraca

Bandeja de recolha de encomendas opcional para trabalhos ergonómicos e de 
apoio às costas, por exemplo, como mostrado aqui OXV 07

Sempre disponível graças à bateria opcional de iões de lítio

Luz de segurança STILL (STILL Safety Light) opcional para maior segurança e 
melhor visibilidade do equipamento

Óptima ergonomia devido ao volante regulável em altura num ligeiro ângulo para as 
preferências individuais do operador
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OXV Order picker vertical 
Proximo nível de order picking



6 7

OXV Order picker vertical 
Proximo nível de order picking

Order picking eficiente e direto devido ao baixo ponto de entrada de 
apenas 145 mm

Order picking com apoio a trás devido ao elevador auxiliar padrão

Fácil acesso às paletes devido aos garfos soldados ao empilhador

Transporte flexível de uma grande variedade de porta-cargas graças a 
garfos ajustáveis

Trabalho intuitivo graças ao volante STILL Easy Drive e à alavanca 
adicional opcional STILL Easy Move para elevar a plataforma do 
condutor

Order picking mesmo em espaços confinados devido ao design 
compacto

Máxima segurança de order-picking graças à operação bimanual do 
elevador auxiliar

Picking no primeiro e segundo níveis de rack até uma altura de 
alcance de 2.800 mm

OXV 08

O OXV 08 é cada vez mais igual ao seu modelo irmão - também é 
adequado para todas as indústrias destaca-se pela sua conveniência 
e segurança. Em comparação com a OXV 07, esta casa de força 
pode levantar sem esforço mais 100 kg, ou seja, 800 kg no total. A 
plataforma elevatória é complementada por um elevador auxiliar que 
permite elevar os garfos a uma altura total até 1.877 mm. O elevador 
auxiliar pode ser operado com duas mãos, garantindo uma utilização 

segura no funcionamento do armazém, mesmo em períodos de pico. 
Os garfos reguláveis de forma flexível permitem ao utilizador pegar 
numa vasta gama de porta-cargas e dominar todo o tipo de tarefas de 
transporte. Em combinação com o selecionador de pedidos horizontal 
OPX para trabalhos no nível do solo ou como parceiro do selecionador 
de pedidos vertical EK-X, você alcançará um desempenho inigualável 
no selecionador de pedidos.

OXV 07 e OXV 10

Rápido, eficiente e seguro – três palavras que resumem perfeitamente 
a recolha de encomendas com o OXV 07 e o OXV 10. Os 
selecionadores de encomendas verticais destacam-se em todos os 
tipos de centros de distribuição e armazéns. São ágeis e compactos, 
o que permite uma deslocação suave, mesmo nos corredores de 
armazéns mais estreitos. Conseguem elevar até 700 kg e 1000 kg, 
respetivamente, numa palete até ao primeiro ou segundo nível de 
prateleira. O posto de trabalho do condutor ajustável em altura é o 

verdadeiro destaque, permitindo-lhe obter uma altura de alcance 
de até 2800 mm. Para uma recolha de encomendas rápida, a 
plataforma do condutor pode ser levantada e baixada durante o 
trajeto. Características como o volante intuitivo e a redução da 
velocidade em curva ajudam a garantir uma condução tranquila, segura 
e cómoda. Pode ainda escolher entre uma ampla gama de opções 
de equipamento para qualquer aplicação, como luzes LED e vários 
sistemas de bateria.
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OXV Order picker vertical 
Os factores “Simplesmente eficientes”: Atributos de desempenho como medida de eficiência económica

▯ Standard     ○ Opcional     ─ Indisponível

 Simply easy

■  O volante STILL Easy Drive permite o funcionamento intuitivo de 
todas as funções sem alternância de mãos

■   Baixo ponto de entrada para conveniência e alto desempenho no 
order picking

■   Comportamento de condução seguro e reactivo: volante com 
posição neutra automática

■   Operacional em qualquer momento: tecnologia opcional STILL de 
iões de lítio para máxima disponibilidade

 Simply powerful

■   Picking no primeiro e segundo nível da rack: alturas de picking até 
2.800 mm

■   Excelente capacidade de movimentação: o OXV 10 eleva paletes até 
1000 kg

■  Viagem rápida: aceleração potente e velocidade até 10 km/h

 Simply safe

■   Excelente visibilidade: luz de condução diurna LED opcional, 
Safety Light e Safety Light 4Plus

■   Proteção contra operação incorreta: controle de acesso opcional 
com o FleetManager 4.x 
 

■   Segurança em curva: controlo da velocidade em curva em função do 
ângulo de viragem

■   Evitar danos por impactos: opções versáteis de proteção contra 
colisões disponíveis

■   Manuseamento preciso: hidráulicos de precisão elevada e dinâmica 
de condução ágil

 Simply flexible

■   Produção individual à medida: inúmeras opções de equipamentos 
para qualquer aplicação

■  Transporte de diversos suportes de carga: garfos reguláveis no 
OXV 08

■  Adequado para qualquer armazém: dimensões compactas e óptima 
manobrabilidade

■   Baixos custos energéticos com o apertar de um botão: modo de 
eficiência Blue-Q para uma ótima relação custo-benefício ou modo 
BOOST para o máximo desempenho na separação de pedidos

 Simply connected

■   Conecta-se à sua frota: interface opcional para integração em 
software de gestão de frota como o STILL neXXt fleet

■   Uso controlado: o controle de acesso opcional protege contra 
operação incorreta

Variantes de equipamento

OXV 07 OXV 08 OXV 10
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Plataforma elevatória h12 = 1.195 mm; altura total de elevação dos garfos 1.145 mm ▯ ─ ▯
Plataforma e elevador auxiliar; altura total de elevação dos garfos h3 = 1.877 mm ─ ▯ ─
Suporte de folha de alumínio frontal ○ ○ ○
Suporte de acessórios de baixo nível com bandeija para separação de pedidos ○ ○ ○
Suporte de acessórios de baixo nível ○ ○ ○
Suporte A4 ajustável no suporte do acessório na extremidade do accionamento ○ ○ ○
Tomada de 12 V ○ ○ ○

Di
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Instrumento operacional STILL Easy Drive ▯ ▯ ▯
Instrumento operacional STILL Easy Drive regulável em altura ○ ○ ○
Interruptor basculante STILL Easy Move para uma operação ainda mais fácil das funções de elevação ○ ▯ ○
Operação pedonal através do interruptor borboleta no volante e botões laterais de pressão ─ ○ ─
Operação pedestre através de botões de pressão na lateral do encosto ─ ○ ─

Ga
rfo

s Garfos, não ajustáveis ▯ ○ ▯
Várias dimensões de garfos, ajustavies em diferentes dimensões ─ ▯ ─
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Compartimento da bateria para bateria até 375 Ah ▯ ─ ▯
Compartimento da bateria para bateria até 500 Ah ○ ▯ ○
Bateria de iões de lítio STILL até 410 Ah ○ ○ ○
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al Versão câmara frigorifica para aplicações alterandas até –32 °C ○ ○ ○
Versão de íões de lítio ○ ○ ○
Provisão para sistema de gestão de fluxo de materiais ○ ○ ○
Transferência de dados via Bluetooth ○ ○ ○
Transferência de dados via GPRS ○ ○ ○
FleetManager: acesso via código PIN, chip, cartão de cliente ○ ○ ○
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Elevador de garfos com fechadura de descida durante condução ○ ○ ○
Autorização de acesso (chave) ▯ ▯ ▯
Autorização de acesso (código) ○ ○ ○
Gama de opções de proteção contra colisões ○ ○ ○
Redução proporcional da velocidade com carga ▯ ▯ ▯
Luz LED de condução diurna, à frente ○ ○ ○
Luz LED de condução diurna Plus ○ ○ ○
STILL Safety Light ou STILL Safety Light 4Plus ○ ○ ○
Proteção de pés ─ ○ ─
Deteção de embate ○ ○ ○
Deteção de choques e ativação do modo de velocidade de aproximação ○ ○ ○
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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 O
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A STILL está certificada nas 
seguintes área: 
Gestão da qualidade, higiene e 
segurança no trabalho, proteção 
ambiental e gestão energética.


