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1) Em aplicação combinada.
2) Com bandeja 54 ou Li-Ion= +114 mm.
3) Com distância ao solo m2= 100 mm: duas rodas adicionais b10= 580 mm, y= 1150 mm (com bandeja 54 ou
Li-Ion= +114 mm), h7= 180 mm, h14= 1300 mm, Wa= 1497 mm (com bandeja 54 ou Li-Ion= +114 mm).
4) Equipamento opcional.
5) Com a opção de ajuste do timão, faixa de configuração h14= +89 mm / -19 mm.

Opções de baterias de Li-Ion - JLW
Capacidade (kWh) / (Ah)
3,1 / 120
4,1 / 160
5,1 / 200
8,2 / 320

Tensão (Volt)
24
24
24
24

Peso (Kg)
402
402
402
402

Dimensão (comp/larg/altura)
799/217/794
799/217/794
799/217/794
799/217/794

Carregadores Recomendados
HFT 24V / 100A
HFT 24V / 130A
HFT 24V / 150A
HFT 24V / 240A

Vista de cima LTX 50

Opções de baterias de Li-Ion - MOURA
Capacidade (kWh) / (Ah)
5,3 / 205
7,6 / 296
10,6 / 410

Tensão (Volt)
24
24
24

Peso (Kg)
402
402
402

Dimensão (comp/larg/altura)
799/217/794
799/217/794
799/217/794

Carregadores Recomendados
CTL 50 24V / 130A
CTL 100 24V / 200A
CTL 130 24V / 300A
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STILL
LTX 50/Li-Ion
Elétrico
Operador em pé
5
1133 2), 3)
720
607/616
Borracha sólida / superelástica
∅ 254 x 102
∅ 250 x 85
1x / 2 3)
604
150 3) // 905 / 1094
1270 3), 5)
190 / 245 / 300 / 355 / 410
195
1512 2)
800
70 3)
1480 2), 3)
8 / 14
6/6
Ver diagrama
Ver diagrama
Ver diagrama
7.1 / 5.1
Eletromagnético
3
Não
24 / 345 - 465
402
4.3
475
3.86
AC control
<70
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Fabricante
Modelo do equipamento
Tração: elétrico (bateria), diesel, gasolina, GLP
Tipo de operação: manual, a pé, a bordo em pé / sentado
Capacidade nominal
Capacidade de carga na distância c1 do centro de carga
Capacidade nominal de tração
Distância entre eixos
Peso do equipamento
Carga no eixo, sem carga dianteira / traseira 1)
Rodagem: borracha maciça, superelástica, pneumática
Tamanho do pneu dianteiro
Tamanho do pneu traseiro
Rodas adicionais (dimensões)
Número de rodas no eixo dianteiro / traseiro (x= rodas de tração)
Largura da rodagem, dianteira
Altura da proteção do operador (cabine)
Altura referente ao ponto índice do assento / altura-padrão
Altura do braço do timão na posição de operação
Altura do engate
Altura para carregamento, sem carga
Distância entre o eixo e extremidade do veículo
Comprimento total
Largura total
Distância entre o piso e o centro da distância entre eixos
Raio de giro
Velocidade do equipamento, com carga / sem carga
Velocidade do equipamento, com carga / sem carga, marcha ré
Tração de reboque, com carga / sem carga
Tração máxima de reboque, com carga / sem carga
Capacidade máxima de rampa, com carga / sem carga
Tempo de aceleração, com carga / sem carga
Freio de serviço
Potência nominal do motor de tração, S2 em 60 min.
Bateria conforme DIN 43531 / 35 / 36 A, B, C
Tensão da bateria / capacidade nominal
Peso da bateria
Consumo de energia conforme ciclo VDI
Capacidade de movimentação
Consumo de energia, conforme capacidade de movimentação
Tipo de unidade de tração
Nível de ruído no assento do operador
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1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.7
1.9
2.1
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4
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4.12
4.13
4.17
4.19
4.21
4.32
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5.1.1
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5.10
6.1
6.3
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6.5
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6.7
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De acordo com as normas VDI 2198 e 3597, esta especificação é aplicável
apenas a modelos-padrão. O uso de modelos alternativos de rodas, mastro e
equipamentos opcionais pode resultar em valores diferentes.
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Dimensões

Rodagem / chassi

Peso

Características

LTX 50 Rebocador Elétrico
Inteligência no trabalho
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LTX 50 Rebocador Elétrico
Diagrama de desempenho
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Este exemplo mostra:
- carga de reboque de 2000 kg
- gradiente de 4%
- velocidade máxima de 6,6 km/h
- máximo percurso por hora 4,4 km

LTX em operação

Importante: para cargas superiores a 2,5 t, os reboques devem ser
travados para qualquer inclinação.

LTX 50 Rebocador Elétrico
Variantes do equipamento

Reboque
acoplamento
para STILL
Tugger Trains

Dir.

Pneus

Segurança

Quadro / armação

Sistema de bateria

Acessórios adicionais

Cabine do operador

LTX 50

Padrão

Prateleira na cabine do operador, lado da carga
Compartimento do operador com encosto estreito
Apoio para os joelhos
Volante com altura ajustável
Plataforma de suporte amortecido
Plataforma de suporte amortecido pneumático
Plataforma de suporte com amortecimento com sistema pneumático
Assento dobrável
Suporte para acessórios baixo - lado da direção
Suporte para acessórios alto com peças cruzadas - lado da direção
Suporte para acessórios baixo com peças cruzadas - lado da carga
Suporte para acessórios alto com peças cruzadas - lado da carga
Bloco de notas ajustável DIN A4
Tomada de 12 V
Modo pedestre com acionamento no volante / botões laterais
Modo pedestre por meio de botões na lateral do encosto
Preparação para ambiente frigorificado até –30 °C em alternância
Suporte de rolo de folha, lado de acionamento / carga
MMS preparado
Transmissão de dados via Bluetooth
Transmissão de dados via GPRS
Função hidráulica para elementos do trem de reboque STILL - controle usando interruptores de contato
Função hidráulica para elementos do trem de reboque STILL - operação por interruptor
Compartimento da bateria para 200 Ah
Compartimento da bateria para 200 Ah, substituição lateral
Compartimento da bateria para 360 - 456 Ah
Compartimento da bateria para 360 - 456 Ah, substituição lateral
Compartimento da bateria para 560 - 620 Ah
Compartimento da bateria para 560 - 620 Ah, substituição lateral
Bateria de Li-Ion do compartimento da bateria 205 - 410 Ah
Distância ao solo 40 mm
Distância ao solo 70 mm
Distância ao solo 80 mm
Distância ao solo 100 mm
Proteção de borracha, parte inferior
Proteção de aço inferior
Proteção de aço superior
Proteção de aço e proteção de borracha inferior
FleetManager: detecção de choque, relatórios
Espelho retrovisor
Sinal de aviso ao reverter
Lanterna
Luz de segurança / luz de segurança 4Plus frontal
Luzes diurnas de LED
Acesso-chave
Acesso com código PIN
Acesso ao FleetManager
Pneus superelásticos, lado da carga
Pneus superelásticos não marcantes
Pneus de borracha maciça, lado da carga
Pneus de borracha maciça, não marcante, lado da carga
Pneus de poliuretano, lado da carga
Roda motriz de borracha sólida
Roda motriz de borracha maciça, frisada
Roda motriz de borracha maciça, não marcante
Roda motriz de poliuretano
Roda motriz de poliuretano, frisada
Roda motriz superelástica
Motor totalmente de acionamento trifásico sem manutenção
Componentes totalmente encapsulados contra pó e poeira
Acoplamento de reboque de um estágio
Acoplamento de reboque de três estágios
Acoplamento Rockinger
Opcional

Não disponível

Potente, confiável e de baixa manutenção: acionamento por motor
trifásico;
Forte desempenho de manuseio: reboque de cargas de até 5000 kg;
Transporte rápido de mercadorias: velocidades de até 14 km/h
com o LTX 50;
Sempre disponível: troca de bateria lateral e opção de Li-Ion
permitem um carregamento rápido e simples com cargas
intermediárias;
Alto desempenho: aumente a performance reduzindo a
entrada e saída no equipamento.
Precisão
Controle intuitivo de todas as funções com o inovador Volante STILL
Easy Drive no LTX 50;
Acoplamento de precisão: rápido e seguro graças à visibilidade total
do acoplamento de reboque;
Transporte de mercadorias seguro e sem choques: aceleração
precisa e excelente comportamento direcional mais modo pedestre
opcional;
O programa de direção ideal para qualquer aplicação;
Os controles de tração baseados em software para os sistemas
LTX 50 permitem que as frotas sejam utilizadas da melhor maneira,
garantindo um alto nível de confiabilidade do processo,
gerenciamento de tração, visualização do rebocador elétrico em
movimento, monitoramento do status de carga da bateria e uma
queda na taxa de erros - o fluxo de materiais e informações são
sempre confiáveis e exibidos de forma abrangente e transparente.
Ergonomia
De pé confortavelmente: suporte do motorista moderno, flexível e
plataforma amortecida;
Mais conforto em viagens longas: assento dobrável para mais
conforto em viagem;
Trabalho sem fadiga: entrada baixa no equipamento simplifica a
entrada e saída do equipamento;
Cabine do motorista ampla com espaço de armazenamento.
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Compacto
Design estreito: extremamente compacto e ágil para trabalhar em
espaços apertados;
Nos corredores mais estreitos: raio de giro muito pequeno permite
operação com facilidade nas manobras.
Segurança
Alta segurança e prevenção de acidentes: alta visibilidade do veículo
graças às luzes diurnas de LED opcionais e luz de segurança;
Controle de acesso versátil e flexível com FleetManager 4.x;
Alta segurança em rotas com curvas: independentemente do
ângulo de direção;
Controle de velocidade da curva;
Prevenção de danos por impacto: opções versáteis de proteção
contra colisão;
Melhoria na qualidade do transporte e sem risco de ferimentos
ou danos às pessoas.
Responsabilidade ambiental
Um exemplo brilhante: longa vida útil e lâmpadas LED com
redução de consumo de energia;
Sustentável: mais de 95% de todos os materiais usados
são recicláveis;
Baixo custo de energia ao toque de um botão: modo de
eficiência Blue-Q no LTX 50;
Emissões de ruído minimizadas devido ao motor de direção
muito silencioso.

09/21 - NR0002337197 - Esta publicação destina-se à informação geral. A STILL reserva-se o direito de alterar ou descontinuar os produtos e/ou as especificações aqui contidos, a qualquer momento sem aviso prévio. Esta publicação não cria nenhum tipo de garantia por parte da STILL,
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