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EK-X 10

PXV/Li-Ion

EK-X e PXV Dados técnicos 
Selecionador de Encomendas Vertical
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1.1 Fabricante STILL STILL STILL

1.2 Designação do fabricante
EK-X 10 mastro 
único sem 
elevador adicional

EK-X 10 mastro 
único com 
elevador adicional

EK-X 10 mastro 
telescópico com 
elevador adicional

1.3 Propulsão Elétrico 24 V Elétrico 24 V Elétrico 24 V

1.4 Modo de operação Em pé/selecionador 
de encomendas

Em pé/selecionador 
de encomendas

Em pé/selecionador 
de encomendas

1.5 Capacidade de carga Q kg 1000 1000 1000
1.6 Centro de gravidade da carga c mm 400 400 400
1.8 Distância de carga, centro do eixo motriz até ao garfo x mm 180 180 180
1.9 Distância entre eixos y mm 1270 1260 1415

Pe
so

s 2.1 Peso (incl. bateria) kg 1564 2069 2711
2.2 Carga sobre o eixo, com carga à frente/atrás kg 536/2028 688/2381 1050/2661
2.3 Carga sobre o eixo, sem carga à frente/atrás kg 1006/558 1168/901 1479/1232

Ro
da

s/
ch

as
sis

3.1 Pneus Poliuretano Poliuretano Poliuretano
3.2 Dimensão dos pneus à frente mm ⌀ 250 x 100 ⌀ 250 x 100 ⌀ 250 x 100
3.3 Dimensão dos pneus atrás mm ⌀ 125 x 105 ⌀ 125 x 105 ⌀ 150 x 100
3.5 Número de rodas (x = motrizes) à frente/atrás 1x/2 1x/2 1x/2
3.7 Distância entre rodas atrás b11 mm 660 850 850

Di
m

en
sõ

es

4.2 Altura mastro recolhido h1 mm 1620 2530 2900
4.4 Elevação h3 mm 1000 1910 4550
4.5 Altura mastro elevado h4 mm 2395 4170 6810
4.7 Altura da proteção superior (cabina) h6 mm - 2260 2260
4.8 Altura da plataforma rebaixado h7 mm 200 200 200
4.11 Elevação adicional h9 mm - 800 800
4.14 Altura da plataforma elevado h12 mm 1200 2110 4750
4.14.1 Altura de alcance (h12 + 1600 mm) elevado h28 mm 2800 3710 6350
4.15 Altura rebaixado h13 mm 65 65 65
4.19 Comprimento total l1 mm 2465 2475 2630
4.20 Comprimento até à face dos garfos l2 mm 1665 1675 1830
4.21 Largura total b1/b2 mm 790/790 980/980 980/980
4.22 Dimensão dos garfos s/e/l mm 60/120/800 60/120/800 60/120/800
4.23 Suporte do garfo de acordo com a norma ISO 2328, classe/tipo A, B Garfos soldados Garfos soldados Garfos soldados
4.24 Largura do suporte dos garfos b3 mm - 740 740
4.25 Distância entre os garfos min./max. b5 mm 560 640 640
4.27 Largura entre rolos-guia b6 mm - 1375 1375
4.31 Distância do solo sob o mastro, com carga m1 mm 40 40 38
4.32 Distância do solo no centro da distância entre os eixos m2 mm 40 40 38

4.34.1 Largura do corredor de trabalho para paletes 1200 x 800 no sentido 
longitudinal Ast mm 3122 - -

4.34.2 Largura do corredor de trabalho para paletes 1200 x 800 transversais Ast mm 2834 1380 1380
4.35 Raio de viragem Wa mm 1485 1495 1650
4.42 Largura mínima do corredor de transferência Au mm 2834 2844 2999
4.44 Desobstrução, entrada no compartimento do condutor mm 460 460 460
4.45 Espaço livre para a capota, compartimento do condutor, interior mm - 2000 2000

De
se

m
pe

nh
o 5.1 Velocidade de deslocação com/sem carga km/h 9,0/9,0 10,0/10,0 10,0/10,0

5.2 Velocidade de elevação com/sem carga m/s 0,15/0,19 0,18/0,25 0,22/0,31
5.3 Velocidade de descida com/sem carga m/s 0,30/0,24 0,30/0,24 0,30/0,24
5.9 Velocidade de aceleração (acima dos 10 m) com/sem carga s 7/7 7/7 7/7
5.10 Travão de serviço Regenerativo Regenerativo Regenerativo

M
ot

or
 el

ét
ric

o 6.1 Motor de tração potência S2 60 min kW 3,0 3,0 3,0
6.2 Motor de elevação, potência a S3 = 15 % kW 3,2 1 4,0 7,6
6.3 Bateria de acordo com a norma DIN 43535 3PzS 420/B 4PzS 560/B 4PzS 560/B
6.4 Voltagem da bateria/capacidade nominal K5 V/Ah 24/420 24/560 24/560
6.5 Peso da bateria ±5 % (segundo fabricante) kg 385 502 502

Ou
tro

s 10.7 Nível de pressão sonora LpAZ
 1 (lugar do condutor) dB(A) 61 63 69

Com a nossa ferramenta VNAP, calculamos as especificações técnicas do empilhador com o seu equipamento individual. Os perfis de velocidade calculados 
são baseados nas nossas regras de qualidade do piso. Sujeito a alterações sem aviso prévio. Os valores podem variar ±10 %.

EK-X 10 Selecionador de Encomendas Vertical 
A nova dimensão na seleção de encomendas

Esta folha de especificações da diretriz VDI 
2198 fornece apenas os valores técnicos para 
as variantes de equipamento selecionadas.

1 S3 = 10 %
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EK-X 10 Selecionador de Encomendas Vertical 
Desenhos técnicos com as dimensões

Vista lateral EK-X 10 mastro único com elevador auxiliar

Vista lateral mastro telescópico EK-X 10 com elevador auxiliar

Vista lateral EK-X 10 mastro único sem elevador auxiliar

Vista de cima EK-X 10 mastro único com elevador auxiliar

Vista superior mastro telescópico EK-X 10 com elevador auxiliar

Vista de cima EK-X 10 mastro único sem elevador auxiliar
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PXV Selecionador de Encomendas Vertical 
A nova dimensão na seleção de encomendas

Vista de cima PXV M até 1000 kg com mastro telescópico Vista lateral PXV até 1200 kg com mastro telescópicoVista lateral PXV M até 1000 kg com mastro telescópico Vista de cima PXV até 1200 kg com mastro telescópico

Ca
ra

ct
er

íst
ica

s

1.1 Fabricante STILL STILL STILL STILL STILL STILL

1.2 Designação do fabricante
PXV M até 1000 kg mastro 
telescópico com elevação 
adicional

PXV M até 1000 kg mastro 
telescópico com elevação 
adicional

PXV M até 1000 kg mastro 
telescópico com elevação 
adicional

PXV até 1200 kg mastro 
telescópico com elevador 
adicional

PXV até 1200 kg mastro 
triplex com elevação livre

PXV até 1200 kg mastro 
telescópico com elevador 
adicional

1.3 Propulsão Elétrico 24 V Elétrico 48 V Elétrico 24 V Elétrico 48 V Elétrico 48 V Elétrico 48 V
1.4 Modo de operação Selecionador de encomendas Selecionador de encomendas Selecionador de encomendas Selecionador de encomendas Selecionador de encomendas Selecionador de encomendas
1.5 Capacidade de carga Q kg 1000 1000 1000 1200 1200 1200
1.6 Centro de gravidade da carga c mm 400 400 600 400 400 400
1.8 Distância da carga x mm 353 353 345 345 455 345
1.9 Distância entre eixos y mm 1340 1448 1520 1520 1844 1628

Pe
so

s 2.1 Peso (incl. bateria) kg 3566 3842 2973 3023 5996 4097
2.2 Carga sobre o eixo, com carga à frente/atrás kg 1299/3267 1489/3353 952/3022 1053/3170 2389/4806 1627/3670
2.3 Carga sobre o eixo, sem carga à frente/atrás kg 1886/1681 2032/1810 1615/1359 1690/1332 2993/3002 2222/1875

Ro
da

s/
ch

as
sis 3.1 Pneus Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano

3.2 Dimensão dos pneus à frente mm ⌀ 360/130 ⌀ 360/130 ⌀ 360/130 ⌀ 360/130 ⌀ 360/130 ⌀ 360/130
3.3 Dimensão dos pneus atrás mm ⌀ 180/156 ⌀ 180/156 ⌀ 180/156 ⌀ 180/156 ⌀ 180/156 ⌀ 180/156
3.5 Número de rodas (x = motrizes) à frente/atrás 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2

Di
m

en
sõ

es

4.2 Altura mastro recolhido h1 mm 3900 3900 2250 2250 5400 3400
4.4 Elevação h3 mm 6000 6000 2825 2825 12660 5125
4.5 Altura mastro elevado h4 mm 8284 8284 5115 5115 14950 7415
4.7 Altura da proteção superior (cabina) h6 mm 2284 2284 2290 2290 2290 2290
4.8 Altura da plataforma rebaixada h7 mm 233 233 240 240 240 240
4.11 Elevador auxiliar h9 mm 800 800 740 740 740 740
4.14 Altura da plataforma elevada h12 mm 6233 6233 3065 3065 12900 5365
4.14.1 Altura de alcance (h12 + 1600) h28 mm 7833 7833 4665 4665 14500 6965
4.15 Altura reduzida h13 mm 65 65 65 65 65 65
4.19 Comprimento total l1 mm 2818 2926 3420 2910 3344 3018
4.20 Comprimento até à face dos garfos l2 mm 2018 2126 2220 2110 2544 2218
4.21 Largura total b1/b2 mm 1080/1280 1080/1280 880/980 880/980 1080/1580 1080/1580
4.22 Dimensão dos garfos s/e/l mm 60/120/800 60/120/800 60/120/1200 60/120/800 60/120/800 60/120/800
4.23 Suporte do garfo de acordo com a norma ISO 2328, classe/tipo A, B mm Suporte especial de garfos ISO I Suporte especial de garfos ISO I Suporte especial de garfos ISO I Suporte especial de garfos ISO I Suporte especial de garfos ISO I Suporte especial de garfos ISO I
4.24 Largura do suporte do garfo b3 mm 740 740 660 740 740 740
4.25 Largura total do garfo min./max. b5 mm 640/640 640/640 560/560 640/640 640/640 640/640
4.27 Largura entre rolos-guia b6 mm 1375 1375 1075 1375 2000 1995
4.31 Distância do solo sob o mastro, com carga m1 mm 50 50 50 50 50 50
4.32 Distância ao solo no centro da distância entre os eixos m2 mm 50 50 50 50 50 50
4.34 Largura do corredor de trabalho Ast mm 1380 1380 1080 1380 2100 2000
4.35 Raio de viragem Wa mm 1801 1902 1951 1765 2190 1999
4.42 Largura mínima do corredor de transferência Au mm 3301 3402 3747 3258 3781 3492

De
se

m
pe

nh
o 5.1 Velocidade de deslocação com/sem carga km/h 10,0/10,0 10,0/10,0 10,0/10,0 11,0/11,0 13,0/13,0 13,0/13,0

5.2 Velocidade de elevação com/sem carga m/s 0,26/0,30 0,50/0,50 0,24/0,30 0,36/0,36 0,40/0,40 0,49/0,50
5.3 Velocidade de descida com/sem carga m/s 0,28/0,28 0,45/0,45 0,28/0,28 0,32/0,32 0,45/0,45 0,45/0,45
5.9 Velocidade de aceleração (até 10 m) com/sem carga s 6/6 6/6 7/7 7/7 6/6 6/6
5.10 Travão de serviço Regenerativo Regenerativo Regenerativo Regenerativo Regenerativo Regenerativo

M
ot

or
 el

ét
ric

o 6.1 Motor de tração, potência a S2 60 min kW 4,0 6,5 4,0 6,5 6,5 6,5
6.2 Motor de elevação, categorização S3 = 15 % kW 7,6 13,0 1 7,6 13,0 1 13,0 1 13,0 1

6.3 Bateria de acordo com DIN 43531/35/36 A, B, C, não 6PzS 840 A 4 PzS 560 A 6 PzS 840 A 3 PzS 420 A 6 PzS 930 A 4 PzS 560 A
6.4 Voltagem da bateria/capacidade nominal K5 V/Ah 24/840 48/560 24/840 48/420 48/930 48/560
6.5 Peso da bateria ±5 % (segundo fabricante) kg 687 933 687 739 1309 933

Ou
tro

s 8.1 Controlo de transmissão Microprocessador Microprocessador Microprocessador Microprocessador Microprocessador Microprocessador
8.4 Nível de pressão sonora LpAZ

 1 (lugar do condutor) dB(A) 61 61 61 61 61 61
Os valores podem variar em +/-10 %. Os perfis de condutor calculados baseiam-se nas nossas regras de qualidade do piso. Sujeitos a alterações técnicas.

1 S3 = 20 %
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EK-X 10 e PXV Selecionadores de Encomendas Verticais 
Tabela de mastros

EK
-X

 1
0 

m
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tro
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nic
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co
m

 el
ev

ad
or

 ad
ici
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al

Altura, mastro rebaixado h1 mm 1620 2120 2530
Elevação total acima do piso h25 (h3 + h9 + h13) mm 1865 2365 2775
Elevação total h24 (h3 + h9) mm 1800 2300 2710
Elevação nominal h3 mm 1000 1500 1910
Altura, rebaixado h13 mm 65 65 65
Elevação adicional h9 mm 800 800 800
Altura do suporte, elevado h12 (h3 + h7) mm 1200 1700 2110
Altura de seleção h28 (h12 + 1.600) mm 2800 3300 3710
Altura, mastro estendido h4 mm 2395 3760 4170

EK
-X

 1
0 

m
as

tro
 te

les
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o 

co
m

 el
ev

ad
or

 ad
ici
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al

Altura, mastro rebaixado h1 mm 2400 2900
Elevação total acima do piso h25 (h3 + h9 + h13) mm 4415 5415
Elevação total h24 (h3 + h9) mm 4350 5350
Elevação nominal h3 mm 3550 4550
Altura, rebaixado h13 mm 65 65
Elevação adicional h9 mm 800 800
Altura do suporte, elevado h12 (h3 + h7) mm 3750 4750
Altura de seleção h28 (h12 + 1.600) mm 5350 6350
Altura, mastro estendido h4 mm 5810 6810

PX
V 

M
 at

é 1
00

0 
kg

 
m

as
tro

 te
les

có
pic

o

Altura, mastro rebaixado h1 mm 2250 2400 2900 3400 3900
Elevação total acima do piso h25 (h3 + h9 + h13) mm 4115 4415 5415 5865 6865
Elevação total h24 (h3 + h9) mm 4050 4350 5350 5800 6800
Elevação nominal h3 mm 3250 3550 4550 5000 6000
Altura, rebaixado h13 mm 65 65 65 65 65
Elevação adiciona h9 mm 800 800 800 800 800
Altura do suporte, elevado h12 (h3 + h7) mm 3483 3783 4783 5233 6233
Altura de seleção h28 (h12 + 1600) mm 5083 5383 6383 6833 7833
Altura, mastro estendido h4 mm 5534 5834 6834 7284 8284

PX
V 

at
é 1

20
0 

kg
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 b

1 =
 8

80
 m

m Altura, mastro rebaixado h1 mm 2250 2450 2900 3400 3900 4400
Elevação total acima do piso h25 (h3 + h9 + h13) mm 3630 4030 4930 5930 6530 7530
Elevação total h24 (h3 + h9) mm 3565 3965 4865 5865 6465 7465
Elevação nominal h3 mm 2825 3225 4125 5125 5725 6725
Altura, rebaixado h13 mm 65 65 65 65 65 65
Elevação adicional h9 mm 740 740 740 740 740 740
Altura do suporte, elevado h12 (h3 + h7) mm 3065 4025 4925 5925 6525 7525
Altura de seleção h28 (h12 + 1600) mm 4665 5065 5965 6965 7565 8565
Altura, mastro estendido h4 mm 5115 5515 6415 7415 8015 9015

PX
V 

at
é 1

20
0 

kg
 

m
as

tro
 te

les
có
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o 

-  
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 d
o 

ch
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 b

1 =
 1

08
0 

m
m Altura, mastro rebaixado h1 mm 2250 2450 2900 3400 3900 4400 4900 5400

Elevação total acima do piso h25 (h3 + h9 + h13) mm 3630 4030 4930 5930 6530 7530 8530 9330
Elevação total h24 (h3 + h9) mm 3565 3965 4865 5865 6465 7465 8465 9265
Elevação nominal h3 mm 2825 3225 4125 5125 5725 6725 7725 8525
Altura, rebaixado h13 mm 65 65 65 65 65 65 65 65
Elevação adicional h9 mm 740 740 740 740 740 740 740 740
Altura do suporte, elevado h12 (h3 + h7) mm 3065 4025 4925 5925 6525 7525 8525 9325
Altura de seleção h28 (h12 + 1600) mm 4665 5065 5965 6965 7565 8565 9565 10365
Altura, mastro estendido h4 mm 5115 5515 6415 7415 8015 9015 10015 10815

PX
V 

at
é 1

20
0 

kg
 

m
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 tr

ipl
ex
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se

m
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ad
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re Altura, mastro rebaixado h1 mm 3300 3800 4350 4800 5400
Elevação total acima do piso h25 (h3 + h9 + h13) mm 7965 9465 10765 11965 13465
Elevação total h24 (h3 + h9) mm 7900 9400 10700 11900 13400
Elevação nominal h3 mm 7160 8660 9960 11160 12660
Altura, rebaixado h13 mm 65 65 65 65 65
Elevação adicional h9 mm 740 740 740 740 740
Altura do suporte, elevado h12 (h3 + h7) mm 7400 8900 10200 11400 12900
Altura de seleção h28 (h12 + 1600) mm 9000 10500 11800 13000 14500
Altura, mastro estendido h4 mm 9490 10990 12290 13490 14990

PX
V 

at
é 1

20
0 

kg
 

m
as

tro
 tr

ipl
ex

 - 
co

m
 el

ev
ad

or
 liv

re Altura, mastro rebaixado h1 mm 2250 2450 2900 3200 3700 4200 4700
Elevação livre h2 mm 1600 1800 2250 2550 3050 3550 4050
Elevação total acima do piso h25 (h3 + h9 + h13) mm 5215 5815 7165 7965 9465 10765 11965
Elevação total h24 (h3 + h9) mm 5150 5750 7100 7900 9400 10700 11900
Elevação nominal h3 mm 4410 5010 6360 7160 8660 9960 11160
Altura, rebaixado h13 mm 65 65 65 65 65 65 65
Elevação adicional h9 mm 740 740 740 740 740 740 740
Altura do suporte, elevado h12 (h3 + h7) mm 4650 5250 6600 7400 8900 10200 1140
Altura de seleção h28 (h12 + 1600) mm 6250 6850 8200 9000 10500 11800 13000
Altura, mastro estendido h4 mm 6700 7300 8650 9450 10950 12250 13450
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EK-X 10 e PXV Selecionadores de Encomendas Verticais 
A nova dimensão na seleção de encomendas

EK-X 10 
Selecionador de 
encomendas vertical 
com mastro telescópico 
até 1.000 kg

Altura de alcance 
até 7,8 metros

Altura de alcance 
até 6,3 metros

Altura de alcance 
até 14,5 metros

PXV M 
Selecionador de 

encomendas vertical 
com mastro telescópico 

até 1.000 kg

PXV 
Selecionador de 

encomendas vertical 
com mastro telescópico 

até 1,200 kg
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EK-X 10 Selecionador de Encomendas Vertical 
Imagens detalhadas

Barras basculantes para uma recolha de encomendas ergonómica até ao último 
artigo 

Palete acessível com guarda, como opção para recolha de encomendas pesadas e 
volumosas, de forma ergonómica 

Operação opcional com terminal de dados, impressora e scanner

Entrada simples e segura de paletes com barreiras adicionais na direção da carga

Piso protegido contra choques com interruptor de acionamento integrado para 
maior conforto de condução sem obstáculos no interior da cabina do operador

Utilização eficiente do empilhador graças à operação bilateral opcional
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PXV Selecionador de Encomendas Vertical 
Imagens detalhadas

Máxima segurança e flexibilidade na operação do empilhador graças aos elementos 
de visualização e controlo que podem ser posicionados na extremidade da carga ou 
do mastro para se adaptarem aos requisitos

Bastante espaço para equipamento e materiais graças ao conceito de 
armazenamento inteligente

Fácil acesso às mercadorias, por muito afastadas que estejam, graças às barreiras 
basculantes laterais opcionais na cabina do condutor

Carregamento rápido para uma otimização da disponibilidade: o acesso direto ao 
carregamento no PXV é fundamental e facilita o manuseamento do conector de 
carregamento para todos os operadores

Dois espelhos retrovisores que garantem uma excelente visibilidade do ambiente 
envolvente

A segurança é fundamental: com a gaiola de proteção opcional na palete acessível, 
o operador fica protegido mesmo quando se desloca sobre a palete em altura

Segurança e eficiência com visibilidade total: o mastro assegura sempre uma visão 
clara sobre a direção de condução
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PXV Selecionador de Encomendas Vertical 
iGo pilot

O sistema ideal para qualquer necessidade do cliente:  
o STILL iGo pilot consegue ler etiquetas RFID e códigos de barras

Configuração personalizada: o sistema pode ser adaptado 
individualmente a qualquer armazém de corredores estreitos

Condições de trabalho ideais: a eliminação dos processos de 
pesquisa e das deslocações desnecessárias reduzem a sobrecarga 
do operador e permitem rápida integração de novos colaboradores

STILL iGo pilot – Perfil de desempenho em resumo

As funções iGo pilot navigation e iGo pilot safety associam a topografia 
específica do armazém aos empilhadores que operam no mesmo.  
A interface iGo pilot navigation comunica com o sistema de gestão do 
armazém e reúne os processos num conjunto inteligente.  
Desta forma, o empilhador sabe para que localização de prateleiras 
altas se deve deslocar a seguir, aliviando a carga do operador. Quando 
o operador aceita a encomenda seguinte, o empilhador encontra 
o seu próprio trajeto pelos corredores do armazém. Graças aos 
sistemas de assistência e de aviso do iGo pilot safety, que podem ser 
préconfigurados individualmente para qualquer armazém, o empilhador 

adapta-se proativamente ao seu percurso, assim como às condições 
do local e aos potenciais perigos. Quando o empilhador chega ao seu 
destino, o iGo pilot navigation pára o garfo precisamente na posição 
ideal em relação à prateleira, consoante a operação em causa. Uma 
vez concluída a tarefa, os dados são reenviados para o sistema de 
gestão do armazém, de forma a evitar erros na recolha de encomendas 
e de recuperação ou armazenamento incorreto de paletes. O resultado 
é um aumento significativo da capacidade de manuseamento e da 
própria segurança, graças à agilidade em rede.
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PXV Selecionador de Encomendas Vertical 
iGo pilot

Fácil de utilizar: os percursos podem ser introduzidos através do 
scanner, do terminal ou online, no sistema de gestão do armazém, 
e o processo é iniciado com apenas um movimento da alavanca de 
tração

Produtividade máxima: o empilhador dirige-se automaticamente 
para o seu destino pelo percurso ideal, independentemente da 
experiência e dos conhecimentos do operador

Precisão inteligente: o empilhador desloca-se precisamente para 
a posição correta da palete, com a possibilidade de impedir os 
movimentos do garfo quando não é necessário, de forma a evitar 
erros de armazenamento e de recuperação

Com o iGo pilot safety instalado, as capacidades de manuseamento 
e de segurança operacional dos empilhadores STILL para corredores 
estreitos são substancialmente melhoradas. Além disso, as áreas no 
armazém de corredores estreitos onde se aplicam regulamentos de 
segurança especiais são definidas com antecedência. É armazenado no 
empilhador um mapa tridimensional destas áreas. Este mapeamento 
é fornecido pela STILL. Permitindo uma gestão excecional dos 

obstáculos no corredor de prateleiras, das distâncias de travagem 
necessárias e das restrições de altura durante as operações diárias.  
Adicionalmente, o empilhador identifica constantemente a sua posição 
atual através do mapa. Durante o percurso, o empilhador deteta todos 
os corredores do armazém e as suas condições específicas para que 
se possa adaptar sem a intervenção do operador. O sistema segue 
sempre as regras de segurança pré-definidas.

Graças à variedade de funções de segurança, o assistente do 
condutor protege as mercadorias, as prateleiras, o edifício e o 
empilhador de eventuais danos

Sempre pronto para a ação: reduz os tempos de inatividade ao 
evitar danos causados por impacto e as consequentes reparações

Através de um fluxo de trabalho simplificado, o condutor pode 
se concentrar totalmente nas suas atividades principais de 
armazenamento e de recolha ou separação de encomendas

O iGo pilot navigation auxilia o operador a deslocar-se com o 
empilhador para corredores estreitos no percurso ideal e para 
a posição da palete pretendida. Isto é possível graças ao plano 
de prateleiras tridimensional que mapeia a topografia específica 
do armazém. Ao comparar com este mapa armazenado no 
sistema, o empilhador deteta a sua localização no corredor, 
assim como a posição. O iGo pilot navigation adapta-se às atividades 

de armazenamento, de recuperação e de recolha de encomendas. 
Assim que recebe uma encomenda, o sistema determina os percursos 
horizontal e vertical para a localização da prateleira pretendida. Através 
de um visor ótico, o operador consegue visualizar a sua posição atual 
em relação ao destino. O operador pode apenas deslocar o empilhador 
na direção indicada. Se este estiver no corredor errado, o visor alerta-o.
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EK-X 10 e PXV Selecionadores de Encomendas Verticais 
Modularidade até ao mais pequeno parafuso

Baterias

24 V ou 48 V, 
Chumbo-ácido ou Iões de Lítio

Larguras de Chassis

para várias aplicações

Suporte de garfos

Suporte de garfo soldado ou FEM

Comprimento dos garfos

para uma variedade de cargas

Variantes de cabine

Cabinas compostas e confortáveis 
para maior liberdade de  
movimentos

Várias variantes de mastro

para alcançar alturas de até 
14,5 metros

Configurações do empilhador adequadas a cada armazém e a todo o 
tipo de mercadorias:Milhões de opções de combinação. Determinamos 
qual é o selecionador de encomendas vertical adequado para si, 
utilizando o software de configuração STILL. Com base nas dimensões 

do seu armazém, as cargas a serem transportadas, a movimentação 
necessária de mercadorias e o crescimento potencial no futuro, 
concebemos o empilhador perfeito para si.
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EK-X 10 e PXV Selecionadores de Encomendas Verticais 
A nova dimensão na seleção de encomendas

EK-X 10

Simplificamos as suas tarefas de preparação de encomendas: O 
selecionador de encomendas vertical EK-X 10 é a combinação perfeita 
entre eficiência e ergonomia. O seu desempenho é impressionante 
tanto em armazéns de corredor largo como de corredor estreito, com 
a sua excelente capacidade de manuseamento, elevada segurança e 
conforto. A ajuda compacta do armazém pode elevar até 1.000 kg até 
uma altura de 6,3 metros. A clara linha de visão proporcionada pelo 
mastro garante aos operadores a melhor visibilidade para um trabalho 
seguro e de alta precisão. Quando se trata de segurança e ergonomia, 
a espaçosa cabina do operador proporciona: muita liberdade de 

movimentos, armazenamento variável e um piso amortecedor que 
garante o máximo conforto, enquanto que as barreiras laterais 
inclináveis reduzem a distância entre o selecionador de encomendas 
e a prateleira e permitem a recolha ergonómica da mercadoria - não 
importa a distância de alcance. A seleção de variantes de equipamento 

- por exemplo, mastro simples ou telescópico, com ou sem elevador 
adicional - e opções de configuração individual fazem do EK-X 10 
um parceiro flexível para os inúmeros desafios que podem surgir no 
armazém.

Posição de pé confortável, variável e segura na espaçosa cabine do 
operador com piso amortecedor de vibrações e impactos

Fácil acesso às mercadorias graças às barreiras basculantes que 
reduzem a distância até à prateleira

Excelente espaço e eficiência de armazenamento: altura de recolha 
de encomendas de até 14,5 metros

Fácil toque: operação com a ponta dos dedos para facilitar a descida 
do elevador adicional durante a recolha de encomendas

Elevação e descida simultânea do elevador principal e adicional

Perfeitamente configurado para responder a qualquer desafio graças 
ao sistema modular

PXV

É o rei da seleção de encomendas e impressiona com o seu excecional 
manuseamento de mercadorias e alturas máximas de alcance, além 
de oferecer um nível totalmente novo de segurança e ergonomia. 
Quer seja utilizado em armazéns de corredor largo ou estreito, 
nenhum outro selecionador de encomendas, utiliza espaço e tempo 
de forma tão inteligente como o PXV. Com uma altura de recolha 
de encomendas de 14,5 metros, a variante "grande" - que tem uma 
capacidade de carga de 1.200 kg - pode chegar até às prateleiras 
mais altas. Entretanto, o seu irmão mais novo pode trabalhar a alturas 
de até 7,8 metros com uma capacidade de carga de 1.000 kg. Em 
ambas as versões, viagens suaves de transição de mastro asseguram 
não só um trabalho confortável mas também um manuseamento de 

mercadorias impressionante. O PXV estabelece novos padrões também 
no que diz respeito à facilidade de utilização e ergonomia. O operador 
é apoiado por sistemas de assistência inteligentes, tais como o STILL 
OptiSpeed que assegura a maior velocidade possível sem pôr em risco 
a segurança de condução. Oferece também um excelente campo 
de visão na direção da carga e da condução, além de uma cabina do 
operador espaçosa e amortecedora, com barreiras inclináveis para fácil 
acesso às mercadorias. Sistemas de assistência adicionais para uma 
segurança e eficiência ainda maiores, bem como numerosas variantes 
de equipamento podem ser selecionados individualmente e fazer do 
PXV o companheiro perfeito, feito à medida para cada armazém. É a 
nova dimensão na seleção de encomendas.

Trabalho preciso e seguro mesmo a alta velocidade, graças à clara 
visibilidade proporcionada pelo mastro
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EK-X 10 e PXV Selecionadores de Encomendas Verticais 
Os fatores “Simply Efficient”: Atributos de desempenho como medida de eficiência económica

 Simply easy

■   Operação particularmente sensitiva e controlo contínuo da 
velocidade de elevação graças à mais recente tecnologia de válvulas 
proporcionais

■   Controlo intuitivo através do volante ou do manípulo de direção 
facilita ao operador a utilização de todas as funções, adaptadas às 
suas necessidades

■   Máximo conforto para o operador proporcionado pela espaçosa 
plataforma de proteção contra choques com interruptor de presença 
integrado

■  Carregamento rápido e fácil em qualquer altura graças à opção de 
carregamento em variantes de iões de lítio

 Simply powerful

■   Máxima disponibilidade garantida com acionamentos CA potentes e 
de baixa manutenção tanto para a condução como para a elevação

■   Desempenho potente e eficiente para cada exigência do cliente 
graças a velocidades de condução e elevação individualmente 
configuráveis

■   Utilização inigualável do espaço com uma altura de alcance de até 
14,5 metros

■  Velocidade de elevação e descida rápida graças ao mastro sem 
elevação livre e sem viagens para transição de mastro

■   Ótimo desempenho de manuseamento graças ao sistema de 
assistência inteligente OptiSpeed numa vasta gama de versões 
personalizadas 
 

 Simply safe

■   Segurança operacional garantida com o inovador assistente de 
segurança no corredor iGo pilot

■  As barreiras basculantes opcionais permitem uma distância reduzida 
entre o empilhador e a estante - para uma recolha de encomendas 
rápida, segura e ergonómica

■  Cabina do operador segura e confortável, com almofadas de joelho e 
suportes opcionais

■   Máxima segurança do empilhador e da sua operação com controlo 
eletrónico do bloqueio da bateria

 Simply flexible

■  Configurável individualmente para uma vasta gama de utilizações, 
graças ao conceito de empilhador modular

■  A palete de acesso permite ao operador entrar na para recolher 
mercadorias volumosas e pesadas

■  Conceção flexível da cabina do operador utilizando um sistema 
de barras de montagem para integração simples de ferramentas 
(opcional)

 Simply connected

■   Ótimo manuseamento com o sistema inteligente STILL iGo pilot de 
assistência de navegação e aproximação semi-automática à baía

■   Ligação simples ao sistema de gestão de armazém para controlo 
eficaz do fluxo de mercadorias com a interface STILL IGo pilot

■   Otimização da segurança dos empilhadores, proteção de acesso e 
minimização de danos com STILL FleetManager 4.x
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EK-X 10 e PXV Selecionadores de Encomendas Verticais 
Variantes de equipamento

▯ Standard     ○ Opcional     ─ Indisponível

EK-X 10 
b1 = 790 mm

EK-X 10 
b1 = 980 mm

PXV M up to 1000 kg 
b1 = 1080-1580 mm

PXV up to 1200 kg 
b1 = 880-1580 mm

Es
pa

ço
 d

e t
ra

ba
lho

 d
o 

co
nd

ut
or

Cabina do operador para maior liberdade de movimentos ○ ○ ○ ─
Altura da proteção superior 2000/2200 mm ○ ○ ○ ○
Painel de controlo do mastro/ terminal de carga com manípulo de direção/ volante ○ ○ ○ ○
Painel de controlo com regulação elétrica contínua da altura ─ ─ ─ ○
Ecrã LED ▯ ▯ ▯ ─
Inclinação de barreiras para reduzir a distância até à prateleira ○ ○ ○ ○
Almofada de joelho na plataforma de recolha com compartimento de armazenamento 
integrado ○ ○ ○ ○
Suporte dobrado e almofadado de inclinação para apoio fixo no mastro ○ ○ ○ ○
Luz LED para a cabina do operador ○ ○ ○ ○
Faróis LED para iluminação das prateleiras ○ ○ ○ ○
Sistema de barras flexíveis para configuração no local de trabalho (lado do mastro/
terminal de carga) ○ ○ ○ ○
Tomada 12 V / 2 A ○ ○ ○ ○
Funcionamento elétrico e mecânico do terminal/impressora/scanner de dados ○ ○ ○ ○
Cabina do operador com amortecimento de choques e vibrações ▯ ▯ ▯ ▯
Diversas larguras de cabina ○ ○ ○ ○
Altura muito baixa dos degraus para facilitar a entrada e a saída ▯ ▯ ▯ ▯
Ventilador na proteção superior ○ ○ ○ ○
Cobertura para proteção aérea ○ ○ ○ ○

Sis
tem

as
 de

 
as

sis
tên

cia

Redução contínua da velocidade em função do ângulo de direção para maior segurança ▯ ▯ ▯ ─
OptiSpeed 3.0: ajuste da velocidade em função da altura do elevador ─ ─ ▯ ▯
OptiSpeed 3.3: deteção de peso e carga para otimização da velocidade ─ ─ ─ ○
Navegação STILL iGo pilot: aproximação semi-automática à plataforma ─ ─ ─ ○

Si
st

em
as

 d
e 

pr
op

uls
ão

Travagem elétrica regenerativa através do motor de tração para uma utilização eficaz 
da energia ▯ ▯ ▯ ▯

Se
gu

ra
nç

a

Segurança STILL iGo pilot: segurança e flexibilidade feitas à medida em corredores 
estreitos ─ ─ ─ ○
FleetManager: autorização de acesso, deteção de choque, relatórios ○ ○ ○ ○
Alarme de emergência para ações atípicas do operador ○ ○ ○ ○
Travagem automática na extremidade do corredor com PSS, etiquetas RFID ou 
interruptor magnético ─ ○ ○ ○
PSS/preparação de PSS ─ ○ ○ ○
Guia de trilhos com rolos de entrada ○ ○ ○ ○
Orientação forçada indutiva com localizador automático de circuitos ─ ○ ○ ○
Aumento da capacidade de carga residual para cargas pesadas a grandes alturas ─ ─ ○ ○
STILL SafetyLight (luz de segurança) ○ ○ ○ ○
Paragem regulável de elevação e de descida ○ ○ ○ ○
Proteção contra colisões sem contacto na barreira superior ○ ○ ○ ○
Sinal de aviso acústico ao conduzir na direção da carga e/ou da condução ○ ○ ○ ○
Design anti-estático ○ ○ ○ ○
Acesso através de chave, código PIN, chip ou cartão ○ ○ ○ ○

Ba
te

ria

Calha de rolamentos para mudança lateral de bateria ○ ○ ○ ○
Troca de bateria com empilhador ─ ─ ▯ ▯
Troca de bateria com grua ▯ ▯ ─ ─
Vários compartimentos para baterias de 24 V ○ ○ ○ ○
Vários compartimentos para baterias de 48 V ─ ─ ○ ○
Vários compartimentos para baterias de iões de lítio de 48 V ─ ─ ○ ○
Preparado para bateria de iões de lítio para compartimento de 48 V ─ ─ ○ ○
Acesso rápido de carregamento ─ ─ ○ ○

Di
sp

os
iti

vo
s 

ad
ici

on
ais

Variante de armazém frigorífico para temperaturas de até –30 °C ○ ○ ○ ○
Palete acessível, incluindo gaiola de proteção ○ ○ ○ ○
Elevação adicional ○ ○ ○ ○
Carruagem soldada ou FEM ○ ○ ○ ○
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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.




