STILL equipamento de armazém.
Soluções à medida para cada tarefa de transporte.

first in intralogistics
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STILL PARTNERPLAN
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STILL – sempre um passo à frente. Desde 1920.
STILL PartnerPlan – vamos-lhe mostrar o caminho!
O STILL PartnerPlan é um modelo claro e estruturado para o ajudar a encontrar a

Durante mais de 100 anos, a STILL forneceu produtos de alto desempenho com a melhor qualidade em

solução intralogística personalizada e perfeita. Inclui a nossa gama completa de

combinação com um serviço rápido e fiável, tornando-se um parceiro de confiança e competente para as

empilhadores, soluções de sistema, serviços e opções de financiamento. O STILL

suas necessidades intralogísticas.

PartnerPlan permite-nos trabalhar em conjunto como parceiros e criar um pacote à

Atualmente, temos mais de 9000 funcionários em todo o mundo que trabalham arduamente para

medida, produzindo uma combinação personalizada de componentes individuais da

desenvolver e implementar conceitos inovadores e soluções únicas de logística intraempresa.

nossa gama. Com o STILL PartnerPlan encontraremos uma solução precisamente

Consequentemente, a nossa equipa é capaz de criar inovações orientadas para o sistema, personalizadas,

adaptada às suas necessidades e exigências – desde equipamentos industriais,

de fácil utilização e que determinam as futuras tendências.

soluções de automação e software a serviços que incluem peças de série e originais,

Estas formam a base da nossa gama de produtos — proporcionando uma solução para qualquer

bem como a solução de financiamento certa. Beneficiará de todos os produtos STILL

necessidade. Contudo, o nosso trabalho não fica concluído com a entrega de um dos nossos

estarem perfeitamente alinhados entre si. A interação ideal é garantida e o sucesso

empilhadores. A STILL permanece comprometida em fornecer-lhe qualquer assistência de que possa

pode ser planeado.

precisar durante toda a vida útil do seu produto. Uma equipa pessoal de gestores de serviço e técnicos

Mostrar-lhe-e-mos o caminho!

regionais da STILL está disponível através de todos os canais de comunicação, a qualquer hora e sempre
perto de si, graças à cobertura da nossa rede de assistência. Isto assegura uma elevada disponibilidade da
sua logística interna.
STILL — sempre um passo à frente.

Referência como Standard: Com equipamento de tecnologia
de armazém STILL tem sempre sucesso em stock.

STILL PartnerPlan

Transporte
Empilhadores
elétricos

Empilhadores a
diesel e GPL

Equipamento
de armazém

Tratores

Tugger trains

Empilhadores
usados

Cada armazém é diferente – no entanto, os armazéns com frota STILL têm algo em comum: estão
organizados de forma eficiente, são económicos no funcionamento, e asseguram a circulação de mercadorias
sem qualquer problema. Desde porta-paletes até aos inovadores empilhadores de corredor muito estreitos
com sistemas de assistência pioneiros.
A STILL oferece-lhe o empilhador perfeito e adequado para cada tarefa de transporte.

Sistemas
Consultadoria
intralogística

Sistemas de
prateleiras

Sistemas de
software
de armazém

Sistemas de
assistência ao
condutor

Sistemas de
automação

Integração
de sistemas

Beneficie das vantagens da nossa versátil e eficiente frota de selecionadores de encomendas. Descubra os
ganhos na produtividade e o conforto no trabalho que os nossos selecionadores de encomendas horizontais
extremamente dinâmicos têm reservado para si.
Confie em porta-paletes elétricos e stackers de baixa manutenção fáceis de utilizar que estabelecem

Assistência
Segurança

Peças originais

Diagnóstico
e reparação

Manutenção e
Full Service

Fleet Data
Services

Formação

referências, especialmente em termos de eficiência: cada peça do equipamento de armazém é concebida
para ser “simply efficient” (simplesmente eficiente) e para lidar com as suas tarefas de transporte da melhor
forma possível e com a máxima eficiência.

Financiamento
Compra

Aluguer com
opção de compra

Leasing

Aluguer de
longa duração

Aluguer de
curta duração

BasicDynamic®
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A nossa melhor equipa para o seu armazém – o programa de equipamentos de armazém STILL.
Página 6 – Porta-paletes

HPT/HPS

ECH 12C/15C

ECH 12

ECH 12/15

EXU

Porta-paletes

empilhador pedestre

empilhador pedestre

empilhador pedestre

empilhador pedestre

Capacidade de carga (kg)

3.000

1.200–1.500

1.200

1.500

1.600–2.200

EXU-H
empilhador pedestre
com função de picking
1.800–2.000

EXH

EXH-SF

EXH-S

SXH

FXH N

FXH

FXH 33

empilhador pedestre

com plataforma articulada

com plataforma

com plataforma

empilhador sentado

empilhador sentado

empilhador sentado

2.500–3.000

2.000–2.500

2.000–2.500

2.000

2.000–2.500

2.000–2.500

3.300

Velocidade (km/h)

–

4,5

4,5

5,5

6

6

6

14

14

12

12

12

20

Altura de elevação (mm)

115

115

110

115

130

675

125

125

125

125

125

125

115

FXV N

FXV

EXP

EXV-CB

EXD 18

EXD 20

empilhador sentado

empilhador sentado

empilhador pedestre

empilhador pedestre

plataforma dupla

plataforma dupla

Tecnologia

Página 12 – Stacker e Double deck

ECV 10/C

EXV 10-14C

EXV

empilhador pedestre

empilhador pedestre

empilhador pedestre

Capacidade de carga (kg)

1.000

1.000–1.400

1.400–2.000

EXV-SF
com plataforma
dobrável em pé
1.400–2.000

EXD-SF
plataforma de dupla/
dobrável de pé
2.000

EXD-S
empilhador de
plataforma dupla/pé
2.000

SXD
empilhador de
plataforma dupla/pé
2.000

FXD N
empilhador de plataforma
dupla/sentado
2.000

FXD
empilhador de plataforma
dupla/sentado
2.000

1.400–1.600

1.400–1.600

1.400–2.000

600–1.600

1.800

2.000

Velocidade (km/h)

4,8

6

6

10

10

12

6

6

6

6

10

10

10

10

12

Altura de elevação (mm)

3.227

5.466

6.066

6.066

5.316

6.216

5.466

4.266

2.024

2.924

2.924

2.424

2.124

2.344

2.844

Tecnologia

Página 22 – Selecionadores de encomendas

Página 18 – Retráteis

FM-4W

FM-X SE

empilhador 4 direções

com pneus superelásticos

FM-X

OPX

OPX Plus

pedestre

com velocidade extra

Capacidade de carga (kg)

2.500

2.000

2.500

Capacidade de carga (kg)

2.000–2.500

2.000–2.500

OPX-L
com função de
elevação ergonómica
1.200

OPX-L
com função de elevação
ergonómica
1.600

OPX-L
com função de elevação
ergonómica
2.000

OPX-L S

OPX-D

2.000

2.000

700

800

1.000

Velocidade (km/h)

13

14

14

Velocidade (km/h)

12

14

12

12

12

12

12

10

10

10

Altura de elevação (mm)

9.650

8.000

13.000

Altura de elevação (mm)

–

–

700

700

1.580

700

1.580

1.050

1.050

1.050

com elevador de tesoura plataforma dupla

OXV 07

OXV 08

OXV 10

pedestre

pedestre

pedestre

Tecnologia

Tecnologia

Empilhadores de corredor
muito estreitos
Página 15 – Empilhador com plataforma do condutor

Capacidade de carga (kg)

SXV-CB
empilhador com plataforma
do condutor
1.000

Velocidade (km/h)

12

Altura de elevação (mm)

5.380

Tecnologia

Tecnologia Li-Ion
Blue-Q

Uma classe própria:
Encontrará as soluções de
corredor muito estreito
STILL numa brochura
separada.

Capacidade de carga (kg)

MX-X/Li-Ion
Empilhadores de corredor muito
estreitos (condutor apeado)
1.500

NXV
Empilhadores de corredor muito
estreitos (sem condutor)
1.500

EK-X
selecionador de encomendas
vertical
1.200

EK-X
selecionador de encomendas
vertical
1.000

EK-X 10
selecionador de encomendas
vertical
1.000

Velocidade (km/h)

14

10,5

10

10

10

Altura de alcance (mm)

17.710

-

12.000

7.800

6.350

Máx. altura de elevação*

18.110

13.950

10.960

6.865

5.415

Tecnologia

* incl. elevação adicional
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PORTA-PALETES
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Os porta-paletes STILL –
extremamente inovador.
Os empilhadores de paletes compactos da STILL colocam em movimento o
transporte horizontal de mercadorias. Mesmo nos espaços mais confinados,
impressionam pela sua manobrabilidade precisa. Independentemente de procurar
um porta-paletes elétrico, com plataforma do condutor ou com cabina do condutor
para distâncias maiores, a STILL oferece um modelo adequado para cada perfil
operacional. Qualquer pessoa que não queira só transportar materiais, mas
também recolher encomendas de forma saudável, ficará satisfeita com os modelos
com uma altura de trabalho ajustável até 760 mm.
Outras vantagens de todas as linhas de produtos incluem os elementos de controlo
dispostos intuitivamente, deixando-o concentrar-se totalmente no transporte
de cargas pesadas até 3,3 toneladas, em vez de se concentrar no porta-paletes.
Além disso, existem várias opções que fazem com que o trabalho com os nossos
empilhadores seja ainda mais eficiente, tal como o inovador timão OptiSpeed ou a

Tecnologia de iões de lítio
melhora a disponibilidade do seu veículo
graças à alta densidade energética e à
possibilidade de recarga intermédia.

moderna tecnologia de iões de lítio da STILL.

FXH 25 N
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PORTA-PALETES
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ECH 15

EXU 16-20

Porta-paletes STILL – é possível mais!
/ A HPT/HPS: Fiável, robusto e versátil, seja na produção, nas

/ C ECH 12: O substituto perfeito para porta-paletes

/ E EXU 16-22: Porta-paletes elétrico compacto com o

/ F EXU-H 18-20: Perfeito para uma recolha de encomendas

oficinas ou no comércio a retalho: A sólida construção em aço

manuais na classe de nível de entrada. Com as dimensões

inovador timão OptiSpeed da STILL: a velocidade do empilhador

de forma saudável; a EXU-H impressiona com uma altura de

resiste mesmo às condições mais difíceis. Também disponível

estreitas, condução e elevação elétrica, as mercadorias

é adaptada automaticamente ao ângulo de inclinação do

trabalho ajustável até 760 mm para uma posição corporal

com elevador de tesoura manual ou elétrico, a pedido.

são movimentadas sem esforço, mesmo nos espaços mais

timão. Escolha entre a melhor eficiência possível ou o máximo

ergonomicamente ideal para todos os operadores. A função de

/ B ECH 12C/15C: A substituição confortável e ergonómica

confinados. A bateria de iões de lítio do ECH 12, ECH 12C e

desempenho com os modos de condução ECO e BOOST.

elevação automática opcional promete ainda mais conforto com

de um empilhador manual com dimensões compactas

ECH 15C permite um carregamento provisório rápido e é de

ajuste automático da altura de trabalho, dependendo do estado

concebido para utilização em espaços de vendas, por exemplo.

fácil alteração, sendo apenas necessário levantá-la do chassis

da carga.

A elevação e a condução são elétricas e não requerem grandes

como se fosse uma mala.

/ G EXH 25-30: A nossa central de energia entre os porta-

esforços. Graças à bateria de iões de lítio, o empilhador está

/ D ECH 15: Compacto, manobrável e de pronta utilização em

paletes elétricos: lida sem esforço e de forma precisa com

sempre pronto para ser utilizado e pode ser recarregado em

qualquer altura. Em contraste com os empilhadores manuais,

cargas de até três toneladas graças ao sistema de direção

qualquer tomada.

o ECH 15 desloca-se, levanta e baixa de forma elétrica e sem

elétrica padrão. As rodas de apoio suspensas garantem a

esforço. Graças ao carregador de bordo, o porta-paletes pode

melhor tração e o visor a cores permite que os operadores

ser fácil e convenientemente recarregado em tomadas normais,

vejam todas as informações importantes.

estando assim pronto para ser utilizado em qualquer altura.
HPT/HPS

3.000 kg

A

B

ECH 12

1.200/1.500 kg

1.200 kg

ECH 12C/15C

C

ECH 15

1.500 kg

D

EXU 16-22

2.200 kg

E

EXU-H 18-20

2.000 kg

F

EXH 25-30

3.000 kg

G
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PORTA-PALETES
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EXH-SF

EXH-S

STILL porta-paletes com plataformas de pé ou cabina de condução – um posição de sucesso.
/ A EXH-SF 20-25: Concebido para o máximo desempenho

/ B EXH-S 20-25: Este porta-paletes de baixa elevação com

/ C SXH 20: Um produto, multiplas vantagens; O SXH com

/ E FXH 33: Desempenho máximo em tempo recorde: Entre

de manuseamento ao carregar e descarregar camiões: o

suporte do condutor é rápido, duradouro e inteligente. O volante

plataforma do condutor domina as operações de descarga, bem

todos os porta-paletes de baixa elevação STILL, o FXH 33 com

EXH-SF desloca-se de forma precisa e segura nos espaços mais

STILL Easy Drive permite a máxima ergonomia ao manobrar

como o transporte horizontal rápido. A personalização é a sua

banco do condutor almofadado é a locomotiva de transporte.

apertados. Além disso, durante o transporte pode ser alcançada

o empilhador, especialmente quando utilizado em rampas de

principal vantagem, por exemplo, a unidade de direção pode ser

Este desloca-se pelos corredores do armazém a velocidades

uma velocidade de marcha de até 14 km/h. A plataforma do

carga. As capacidades da bateria de até 620 Ah (410 Ah para

instalada quer no lado esquerdo quer no direito do operador. O

até 20 km/h, transporta até 3,3 toneladas e domina operações

condutor suspensa que pode ser ajustada ao peso do condutor

a versão de iões de lítio) e a velocidade de marcha de até

solo irregular torna-se uma brincadeira graças à compensação

multi-turno sem esforço, graças à sua capacidade de

e os braços laterais de altura regulável garantem conforto e

14 km/h fazem do EXH-S um verdadeiro atleta de resistência.

de nível opcional do chassis.

armazenamento de bateria até 930 Ah. Sistemas de assistência

segurança.

Graças à plataforma opcional, individualmente ajustável e

/ D FXH 20-25: Com um banco almofadado, uma plataforma

como o Curve Speed Control e o sistema de travagem ABS

amortecida a ar, as costas do operador estão perfeitamente

regulável em altura e uma velocidade máxima de 12 km/h,

garantem uma segurança ideal.

protegidas mesmo durante os trabalhos mais difíceis.

o FXH está perfeitamente equipado para longos percursos.
Pode manusear até 162 toneladas de capacidade por hora, e
com o Joystick 4Plus, o operador tem sempre o controlo de
manuseamento.

EXH-SF 20-25

2.500 kg

A

EXH-S 20-25

2.500 kg

B

SXH 20

2.000 kg

C

FXH 20-25 N

FXH 20-25

2.500 kg

D

FXH 33

3.300 kg

E
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PORTA-PALETES DE ELEVAÇÃO ELEVADA

13

Porta-paletes STILL –
uma eficiência elevada.
Os porta-paletes STILL garantem um controlo perfeito sobre a organização do
seu armazém. Mesmo através dos corredores mais estreitos, pode transportar
sem esforço até duas toneladas com este equipamento compacto e manobrável.
Além disso, graças às elevadas capacidades de carga residual, pode consolidar o
seu armazém e fazer um aproveitamento ideal do espaço disponível, beneficiando
assim de alturas de armazenagem superiores a seis metros. Distâncias mais
longas? Não há problema! Modelos com plataformas suspensas por ar, bancos do
condutor e velocidades máximas até 12 km/h garantem um transporte de paletes
que é ao mesmo tempo expedito e não representa uma sobrecarga para a saúde
do colaborador.
No entanto, o porta-paletes elétrico de alta elevação não só é rápido e robusto,
como é também extremamente inteligente. Por exemplo, o assistente de
carga Dynamic Load Control do EXV e FXV diz-lhe rapidamente a altura a que a
carga atual pode ser elevada. Além disso, existem outros sistemas inteligentes

Tecnologia de iões de lítio
melhora a disponibilidade do seu veículo
graças à alta densidade energética e à
possibilidade de recarga intermédia.

de assistência como o Curve Speed Control, que ajusta automaticamente a
velocidade em curva. Simplesmente inteligente.

EXV + EXV-SF
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PORTA-PALETES DE ELEVAÇÃO ELEVADA
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EXV-SF + EXV 14-20

EXV 14 C

/ A ECV 10/ECV 10 C: Enquanto a variante C

encontra um visor a cores inteligente, que suporta de forma

/ E EXP 14-20: Os garfos auto-sustentados e ajustáveis

/ G SXV-CB 10: O modelo versátil e fiável para uma variedade

particularmente compacta - graças ao mastro mono - eleva

ideal o operador com símbolos independentemente do idioma.

permitem o transporte de diferentes tipos de palete. A gama

de aplicações. A capacidade nominal de 1000 kg está disponível

cargas até 1,887 mm, o ECV 10 atinge 3,227 mm de altura.

Proporciona maior capacidade de manuseamento através da

de funções pode ser aumentada com acessórios adicionais. A

ao longo de toda a altura de elevação. Com a sua largura para

Graças ao carregador incorporado, ambos os modelos de ECV

operação opcional de dois níveis, que transporta dois porta-

redução da velocidade em curva, o interruptor de rampa e o

corredores estreitos e o seu raio de viragem pequeno, também

podem ser facilmente carregados em qualquer tomada.

cargas não empilháveis com um peso total até 2.000 kg. Além

timão STILL OptiSpeed garantem um manuseamento seguro e

é extremamente manobrável nos espaços mais apertados.

/ B EXV 10-14 C: Tire o maior proveito do seu espaço de

disso, o sistema de assistência Dynamic Load Control apoia o

eficiente.

/ H FXV 14-16: Atingir altura em corredores estreitos. Sendo

armazenamento com o EXV devido à sua capacidade de carga

manuseamento seguro da carga.

/ F EXV-CB 06-16: Com o EXV-CB empilhador de paletes, é

o mais rápido na sua categoria, o FXV, que está disponível com

residual muito elevada. Graças ao timão OptiSpeed da STILL, o

/ D EXV-SF 14-20: Este empilhador de alta elevação com

possível elevar paletes e transportes de qualquer tipo. Os garfos

um manípulo ou volante, levanta mercadorias a mais de seis

EXV funciona sempre à velocidade necessária: que é adaptada

plataforma de suspensão pneumática atinge velocidades de

cantilever permitem-lhe expandir a sua funcionalidade utilizando

metros a uma impressionante velocidade. O assistente de carga

automaticamente dependendo do ângulo do timão. Movendo-

10 km/h e eleva mesmo cargas pesadas a mais de seis metros

uma gama de acessórios. Uma capacidade de elevação até

Dynamic Load Control indica rapidamente a altura a que a carga

se sem esforço através de todos os tipos de piso, o EXV

de altura. O transporte de cargas torna-se cada vez mais

1.600 kg combinada com alturas de elevação até 4,2 m garante

atual pode ser elevada. O banco do condutor almofadado e a

proporciona ainda mais folga ao solo com as versões opcionais

eficiente e seguro no modo pedestre com funcionalidades tais

a consolidação ideal de armazenamento e capacidade de

plataforma de pé regulável em altura proporcionam conforto em

de elevação inicial.

como o assistente de carga Dynamic Load Control, o indicador

manuseamento.

distâncias mais longas.

/ C EXV 14-20: Uma grande capacidade de carga residual

da capacidade de carga opcional e o timão combi da STILL.

ECV 10/C

1.000 kg

A

EXV 10-14C

1.400 kg

B

EXV 14-20

2.000 kg

C

EXV-SF 14-20

2.000 kg

D

EXP 14-20

2.000 kg

E

EXV-CB 06-16

1.600 kg

F

SXV-CB 10

1.000 kg

G

FXV 14-16

1.000 kg

H
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PORTA-PALETES DOUBLE DECK
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EXD 20

FXD 20 N

/ A EXD 18: O porta-paletes double deck está disponível em

/ C EXD-SF 20: Uma plataforma de suporte almofadado a ar

/ E SXD 20: O SXD engloba quase todas as disciplinas da

/ F FXD 20/FXD 20 N: O banco do condutor almofadado

duas versões: Ou extremamente compacta em comprimento

permite ao condutor transportar confortavelmente duas paletes

logística de armazém, desde o transporte horizontal, passando

proporciona um conforto perfeito mesmo em distâncias

ou equipada com uma bateria adicional grande para mais de

simultaneamente a uma velocidade até 10 km/h. Graças às

por operações de dois níveis, até uma utilização flexível como

mais longas. O FXD é considerado um dos melhores na sua

oito horas de funcionamento. A ajuda inteligente de ajuste de

suas dimensões compactas, o equipamento desloca-se com

empilhador de paletes de elevação com uma capacidade de

categoria, graças à sua função de plataforma dupla, uma altura

paletes também permite um empilhamento exato a dois níveis.

precisão na rampa de carga.

elevação até 1.200 kg. A plataforma do condutor almofadada e

de elevação de 2,8 metros e o tejadilho de proteção padrão.

/ B EXD 20: Graças ao timão STILL OptiSpeed, o porta-

/ D EXD-S 20: Graças à cabine do condutor almofadada, os

a velocidade máxima de 10 km/h combinam conforto e elevada

paletes de plataforma dupla de alta elevação ajusta

transportes confortáveis de dois níveis são um dado adquirido,

capacidade de manuseamento.

automaticamente a sua velocidade. As rodas de apoio de

mesmo em longas distâncias. O sistema de assistência

mola hidráulica garantem a máxima eficiência e segurança ao

Curve Speed Control ajusta automaticamente a velocidade

carregar e descarregar camiões.

em curva, permitindo ao operador trabalhar de forma rápida e
segura.

EXD 18

1.800 kg

A

EXD 20

2.000 kg

B

EXD-SF 20

2.000 kg

C

EXD-S 20

2.000 kg

D

SXD 20

2.000 kg

E

FXD 20 N

2.000 kg

FXD 20

F
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RETRÁTEIS
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Retráteis STILL –
Precisão ao mais alto nível.
Não só a altura de elevação até 13 metros é notável em relação aos retráteis
STILL. Também a capacidade de elevar até 1.000 kg a esta altura graças à enorme
capacidade de carga residual é outra pequena pedra de elementos de valor
acrescentado. Além da elevada eficiência, potente tração e excelente conforto de
condução, também beneficia de diversas funcionalidades inovadoras oferecidas
pelos empilhadores retráteis da STILL.
Graças à Active Load Stabilisation (ALS) pode passar rapidamente para a
próxima carga de mercadorias a transportar, enquanto outros ainda estariam à
espera que o mastro parasse de vibrar. O tempo de espera na prateleira é assim
reduzido cerca de 80 %. Também não irá dispensar o excelente, dinâmico e suave
amortecimento de transição do mastro. Isto é possível graças a um sistema
de medição da altura de elevação ótica, que também permite uma pré-seleção
automática da altura da elevação ou uma leitura exata da altura da elevação no
visor.
Se quiser transportar mercadorias longas e volumosas, será rápido a apreciar as
vantagens do retrátil de quatro direções FM-4W. Graças aos pneus superelásticos,

Tecnologia de iões de lítio
melhora a disponibilidade do seu veículo
graças à alta densidade energética e à
possibilidade de recarga intermédia.

o FM-X SE dá ao seu manuseamento de carga muitos empurrões, tanto no interior
como no exterior.

FM-X
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FM-X SE

FM-X

/ A FM-4W 20-25: Totalmente funcional em todas as

/ B FM-X SE 14-20: Perfeitamente adaptado para utilização

/ C FM-X 10-25: Mais rápido, mais alto, mais distante: graças

garrafa de plástico, é possível elevar cargas com peso até

direções. O FM-4W é um empilhador inteligente de quatro

no interior e exterior: graças aos seus pneus especiais

ao Active Load Stabilisation (ALS), já não tem de esperar

1.000 kg graças à enorme capacidade de carga residual.

direções, porque não só está particularmente bem adaptado

superelásticos, o FM-X SE também não se deixa abalar por

muito tempo para que as vibrações do mastro diminuam. Um

/ D FM-X com cabina de câmara frigorífica: Desempenho a

para transportar mercadorias pesadas, como também facilita

superfícies exteriores irregulares. Além disso, o equipamento

impulso de igualização automática pára rápida e eficazmente

quente num ambiente frio. A cabina aquecida a frio é concebida

o trabalho pesado. Ao mesmo tempo, o equipamento facilita o

move-se não só rapidamente, mas também com segurança

as vibrações que podem ocorrer a grandes alturas, reduzindo

para utilização contínua em ambientes com temperaturas tão

trabalho do operador com modernos sistemas de assistência,

graças ao sistema de assistência Curve Speed Control que

assim o tempo de espera na prateleira cerca de 80 %. O

baixas como –30 °C e tem vidros térmicos duplos.

tais como o indicador integrado de altura e peso, e a ergonomia

ajusta automaticamente a velocidade de condução ao ângulo de

sistema standard de medição de altura conta entre as melhores

da cabina centrada na saúde com o seu confortável banco

viragem e prepara o caminho para um excelente desempenho

tecnologias do mercado e é a base de funções adicionais

inclinável, prometem um manuseamento confortável da carga.

de manuseamento. No caso de processos de armazenamento

inteligentes, tais como a absorção de choques de transição

Atualizações opcionais, tais como a pré-seleção da altura do

e recolha, o condutor beneficia do sensível Fingertip ou do

suave do mastro. É tão suave que uma garrafa de plástico vazia

elevador, ajudam ainda mais o operador.

Joystick 4Plus.

ao contrário sobre os dentes pode ser elevada até à altura
máxima de 13 metros sem cair. No entanto, em vez de uma

FM-4W 25

2.500 kg

A

FM-X SE 20

2.000 kg

B

FM-X 25

2.500 kg

C

FM-X com cabine frigorifica

D
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Selecionadores de encomendas STILL –
Eficiência e desempenho de topo para
qualquer aplicação.
Qualquer linha de trabalho em logística é mais diversificada do que a recolha de
encomendas. Independentemente do seu perfil de aplicação, é garantido que
na STILL encontra o empilhador ideal. Dado que a nossa frota de recolha de
encomendas está concebida nesse sentido, com diversidade, flexibilidade e força
inovadora, oferecemos a cada cliente a solução certa de recolha de encomendas
para satisfazer as suas necessidades. Enquanto alcança mercadorias até 12 metros
de altura a partir de uma cabine espaçosa com selecionadores de encomendas
verticais STILL, o selecionador de encomendas de baixo nível OPX permite-lhe
atingir confortavelmente o primeiro nível de prateleira - e movimentar cargas
com peso até 2.500 kg a uma velocidade máxima impressionante de 14 km/h.
Não importa se necessita de uma função de plataforma dupla para o transporte
de mercadorias sensíveis à pressão ou de garfos extra longos para mercadorias
volumosas e longas, graças ao versátil sistema modular da STILL, receberá um
equipamento industrial personalizado que se adapta perfeitamente às suas
necessidades. Todos os selecionadores de encomendas STILL beneficiam de

Tecnologia de iões de lítio
melhora a disponibilidade do seu veículo
graças à alta densidade energética e à
possibilidade de recarga intermédia.

tecnologia de ponta que eleva a sua frequência de recolha para o nível seguinte.

OPX
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OPX

OPX-L 16

Selecionadores de encomendas STILL – emocionantemente dinâmicos.
Os selecionadores de encomendas horizontais OPX com uma

/ A Volante STILL Easy Drive: Graças ao seu inovador

OPX 20-25 Plus: O seu inovador chassis de cinco rodas permite

encomendas de duas paletes com um peso total de até 1600 kg

capacidade de carga de até 2,5 toneladas e os selecionadores

contorno, o operador pode aproveitar o volante ergonómico

uma condução ainda mais segura e mais sensível. Além disso,

em simultâneo. Graças ao garfo de oscilação livre, as paletes

de encomendas verticais OXV com uma capacidade de carga

desenvolvido recentemente, com um monitor e uma unidade

o OPX 20-25 Plus é especialmente rápido, com uma velocidade

podem ser recolhidas tanto na direção do comprimento como

máxima de 1000 kg são talentos versáteis e inovadores. Sempre

de controlo integrados, em todas as situações de condução.

máxima de 14 km/h.

transversalmente.

eficiente, sempre fiável, sempre inspiradoramente dinâmico.

Consequentemente, condução e a elevação simultâneas

/ C OPX-L 12: Concebido para a recolha de encomendas

/ E OPX-L 20: Perfeito para a recolha ergonómica de duas

Se necessário, o OPX elevá-lo-á a uma altura de alcance de

tornam-se possíveis sem ter de alterar a sua pega.

ergonómica de paletes de carga pesada em corredores

paletes e graças ao seu design especial, oferece a rota mais

2,80 metros com uma plataforma de condução passageira -

/ B OPX 20-25: O inovador all-rounder, com velocidades

estreitos, o OPX-L 12 pode elevar paletes até uma altura

curta possível até à palete. O OPX-L 20 permite a recolha de

mesmo a esta altura, ainda é possível manobrar o veículo e

até 12 km/h, está disponível num grande número de versões,

de trabalho ideal até 786 mm. Com a função de elevação

encomendas até 2.000 kg a uma altura de trabalho variável até

movê-lo para a próxima estação de recolha, poupando tempo.

incluindo uma plataforma opcional de operador elevável que

automática opcional, o selecionador de encomendas eleva e

891 mm.

As capacidades da bateria até 500 Ah para o OXV e 620 Ah para

atinge alturas até 2,80 metros. O volante STILL Easy Drive

recolhe automaticamente a palete de acordo com o estado de

/ F OXV 07/08/10: Rápido, eficiente, seguro – três palavras

o OPX fazem com que estes selecionadores de encomendas

completa o conceito de operação inteligente do OPX 20-25.

carga.

que resumem na perfeição a recolha de encomendas com o

/ D OPX-L 16: O OPX-L 16 oferece todas as vantagens do

OXV 07/08/10. O OXV é a escolha perfeita para uma recolha

OPX-L 12, mas também permite uma recolha ergonómica de

de encomendas eficiente e fácil com alturas de recolha de até

sejam verdadeiros corredores de longa distância.

2,8 metros.
Volante STILL Easy Drive

A

OPX 20/25 Plus

2.500 kg

B

OPX-L 12

1.200 kg

C

D

OPX-L 16

1.600 kg

OPX-L 20

E

2.000 kg

OXV 07/08/10

700/800 kg

F
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OPX-D 20

Os responsáveis pela intralogística de uma empresa têm

soluções de software e serviços STILL: As cinco categorias

necessidade de soluções para realizar as tarefas de transporte

de vantagens do utilizador, baseadas numa análise das

da forma custo-efetivo. No entanto, as novas tecnologias,

necessidades do cliente, guiam o nosso desenvolvimento

/ A OPX-L 20 S: O OPX-L 20 S é ideal para elevar mercadorias

/ B OPX-D 20: O selecionador de encomendas ideal para

características e sistemas tornam cada vez mais difícil e

e proporcionam uma visão geral rápida e clara do valor

particularmente longas ou mesmo duas paletes ao mesmo

produtos sensíveis à pressão, tais como iogurte ou fruta: O

demorado avaliar quais os produtos que satisfazem os requisitos

acrescentado específico. Os benefícios são sempre coordenados

tempo graças a um comprimento de garfo de 2.390 mm.

OPX-D 20 transporta duas paletes recolhidas separadamente

em crescimento.

de forma ideal para que receba sempre uma solução que seja

Dependendo do tamanho do volume e do estado da carga, o

em simultâneo. O operador não só desfruta de uma visão frontal

Graças ao princípio do Simply Efficient, é possível ver

„simply efficient“ – e altamente custo-eficiente.

elevador em tesoura permite definir facilmente uma altura de

clara, mas também beneficia de um raio de viragem mínimo.

rapidamente o valor acrescentado de todos os empilhadores,

trabalho ergonomicamente ideal até 785 mm. Não só os garfos

O lugar do operador, generosamente concebido com encosto,

são longos, mas também os tempos de funcionamento. Graças

proporciona conforto.

Simply ea sy

à grande capacidade da bateria e à tecnologia opcional STILL

Simply flexible

Li-Ion, o OPX-L 20 S permanece operacional durante mais

Se uma solução for fácil de utilizar, beneficia de baixos

Quando os requisitos mudam, são necessários produtos que

tempo.

requisitos de formação, evita danos e perdas de tempo devido

o ajudem a reagir rapidamente. É por isso que as soluções da

a possíveis erros de funcionamento e assegura que o operador

STILL o ajudam a manter-se flexível. Por exemplo, ao permitir

possa explorar de forma rápida e sustentável todo o potencial

que os empilhadores possam ser facilmente utilizados ou

de produtividade.

adaptados a diferentes operações.

OPX-L 20 S

A

OPX-D 20

B

Simply powerful
Independentemente de estar em rampas ou ao nível do solo,

Processos eficientes são cruciais para a rentabilidade da

em longas distâncias ou em corredores de prateleiras estreitos,

sua intralogística. Veículos em rede, soluções de software

quer seja na forma de veículos de alto rendimento ou de

facilmente acessíveis alimentadas com dados em tempo real e

software inovador – confie em soluções fiáveis com potência e

mecanismos de controlo que podem ser automatizados ajudam-

inteligência que o ajudam a deslocar mais carga, sem margem

no a tirar sempre o melhor partido da sua frota.

para dúvidas.

Simply safe
A mais rápida rotação de mercadorias não tem qualquer
utilidade se não for segura: Confie em sistemas de assistência
inteligentes, processos de armazém planeados por especialistas
e formações de segurança que efetivamente evitam danos
causados às pessoas, mercadorias, dados e infraestruturas.
2.000 kg

2.000 kg

Simply connected

R. São Sebastião, 6 – Cabra Figa

A STILL está certificada nas
seguintes área:
Gestão da qualidade, higiene e
segurança no trabalho, proteção
ambiental e gestão energética.

2635-448 Rio de Mouro
Tel.: +351 219 251 700
info@still.pt
Para mais informações visite
www.still.pt

first in intralogistics
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