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Empilhadeira elétrica RX 60

Destaques mais segurança com frenagem elétrica alto desempenho e dinâmica na rodagem mesmo sobre pisos irregulares subidas e descidas
mais rápidas e fáceis, com posição relaxada das pernas ao dirigir

Rating: Not Rated Yet
Ask a question about this product

Description
Segurança
Frenagem elétrica ao soltar o pedal de tração, e o recurso de parada totalmente automática em rampas, que funciona sem uso dos freios, mais
o freio mecânico de estacionamento e de serviço, garantem um uso seguro a qualquer momento. Na RX 60 a troca da bateria é feita com uma
transpaleteira manual, uma transpaleteira, uma empilhadeira ou um guindaste. Além da considerável economia de tempo, em comparação ao
içamento convencional da bateria, especialmente com variantes de cabos, esse conceito reduz o risco de esmagamento e danos de qualquer
espécie que podem ocorrer com uma bateria pesada oscilando em um cabo.
Tração
As duas unidades trifásicas de tração na RX 60, otimizadas para aproveitar a energia e reduzir ruídos, atuam sobre as rodas dianteiras. A alta
potência e a dinâmica na rodagem, mesmo em piso irregular ou ao subir rampas, garantem um alto giro de mercadorias.
Empilhadeiras usadas
Empilhadeiras usadas
Empilhadeiras usadas
Alugue esta empilhadeira
Alugue esta empilhadeira
Alugue esta empilhadeira
Uma característica especial é o aumento uniforme da potência, do veículo parado até a velocidade máxima. Além disso, a função de power
boost da RX 60, que oferece um aumento momentâneo de potência quando necessário, é um recurso particularmente útil ao empurrar paletes,
ou subir rampas, por exemplo. O motor trifásico, com eficiência otimizada, que dispensa manutenção, garante uma longa vida útil da bateria.
Graças ao encapsulamento completo, todo sistema de tração está protegido contra a entrada de poeira e borrifos de água, que podem causar
danos, de modo que mesmo nas piores condições o uso não apresenta problemas.
Além disso, graças ao freio elétrico regenerativo, o motor recupera até 15% da energia para a bateria quando o operador solta o pedal do freio,
e assim aumenta o tempo de uso da carga de uma bateria em até 1 hora e meia. Isso significa que muitas vezes é desnecessário recarregar a
bateria ou trocá-la. A controladora da STILL garante uma direção sensível, com utilização ideal de energia. Ele também permite que a
empilhadeira pare sobre rampas sem usar os freios a disco que não exigem manutenção, contribuindo assim para a segurança e o conforto ao
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dirigir. Os dispositivos eletrônicos de potência estão protegidos dentro do contrapeso. O calor da controladora se dissipa numa grande área do
contrapeso. Esse recurso oferece um resfriamento muito bom, sem necessidade de ventoinhas ou filtros adicionais, e torna o trabalho
agradavelmente silencioso e confiável.
Compartimento dos operadores
O espaço de trabalho do operador na RX 60:
O amplo espaço para os pés com sua placa inclinada e cobertura antiderrapante permite entrar e sair com facilidade e também oferece uma
posição de relaxamento ao dirigir.
A disposição dos pedais em estilo automotivo pode ser substituída por uma disposição de pedal duplo, para adaptar a RX 60 àquilo com que o
operador está mais familiarizado e possibilitar o maior giro possível da mercadoria.
O botão para mudança de direção na alavanca de válvula (subida e descida) permite que o operador trabalhe com concentração e sem
cansaço, mesmo em turnos longos, porque oferece uma mudança conveniente de sentido de direção sem que o operador tenha de trocar a
mão.
Graças ao display aquecido, o horário, os intervalos para manutenção e a situação da bateria, por exemplo, aparecem com clareza mesmo
quando o veículo passa de uma área fria para uma área quente, e vice-versa. Toda RX 60 passa permanentemente por diagnósticos a bordo.
Com cinco programas de rodagem selecionáveis, o operador pode adequar as características de rodagem da RX 60 à situação de uso ou às
suas preferências no momento. Cada programa pode ser adaptado com precisão ao perfil de uso, a fim de obter a economia e o desempenho
ideais no giro de carga.
O compartimento do operador na RX 60 oferece bastante espaço para a cabeça, mesmo para operadores altos, e também uma boa visão
panorâmica graças às grandes janelas no teto, colunas bem estreitas nas laterais da cabine e a posição elevada do assento.
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