
Equipamento de série/opcional

Equipamento de série 

Sinergo®, o interface operador/stacker:

Habitáculo de operador confortável com plataforma AP total-

mente suspensa 

Direção assistida elétrica

Controlo de velocidade lenta

Linde Safety-Lift

Resistência de fim de curso

Posto de condução dedicado (com compartimentos para objetos)

Sistema de elevação proporcional OptiLift® na parte superior 

do timão

Proteção do mastro (policarbonato ou grelha metálica)

Painel multifunções a cores com dispositivo de pesagem, 

conta-horas, indicador de manutenção, indicador de descarga 

da bateria e indicador de códigos de avaria internos.

Plataforma abatível com proteções laterais

Motor de corrente alterna de 2,3 kW (isento de manutenção)

Tecnologia CAN bus

Substituição vertical da bateria 2 PzS ou 3 PzS 

(3 PzS na versão de 2t)

 

Equipamento opcional

Elevação inicial

Elevação ultra-rápida (até +40%)

Rodas motrizes: poliuretano, antiderrapantes, com relevo, poli-

uretano com relevo e lisas

Rodas de carga: duplas de poliuretano, duplas de poliuretano 

lubrificáveis

Descida amortecida dos garfos (sem carga)

Grade de carga

Largura/espessura do porta-garfos de 950 mm / 71 mm ou de 

55 mm (para manuseamento de contentores/caixas), 950mm 

/ 73 mm na versão de 2t

Substituição lateral da bateria 3 PzS ou 4 PzS (versões 1,4t e 1,6t)

Mastros standard, duplex o triplex (mastro até 5a316 mm)

Porta-documentos 

Suporte de bateria fixo ou móvel (para substituição lateral da 

bateria)

Sistema de enchimento automático de água da bateria

Carregador incorporado

Versão com proteção para câmara frigorífica até -35ºC

Linde Load Management Advanced:

Calcula em tempo real o peso da carga e a altura de elevação. 

Informa sobre o peso da carga e a altura de elevação máxima 

admitida, e controla se o operador está a alcançar o limite de 

capacidade residual

 

Linde Load Management (versão standard):

Estimativa do peso que transporta sobre os garfos até uma 

altura de 1.500mm.

Direção com feedback positivo (roda motriz)

Redução automática da velocidade em curvas

Travão eletromagnético de emergência

Acesso por chave de ignição ou código PIN

Roda motriz de borracha

Rodas de carga simples de poliuretano

Rodas estabilizadoras duplas

Largura exterior do porta-garfos de 560 mm ou 680 mm 

(nas versões de 1,4t e 1,6t) ou 580 mm (na versão de 2,0 t)

Largura/espessura do porta-garfos 1.150 mm / 71 mm ou 

55 mm (para manuseamento de contentores/caixas), 1150 

mm/73 mm na versão de 2t

Proteção para câmara frigorífica até -10ºC

  

Linde Connected Solutions:

ac: controlo de acesso (PIN ou RFID Dual), an: análise de 

utilização e dt: deteção e registo de pancadas 

 

Tecnologia Li-ION:

Carregador incorporado

Carga de oportunidade

Carga rápida intermédia 

Isento de manutenção

Longa duração

 

Baterias Li-ION:

Adequadas para compartimentos de 4 PzS SL (L14-16 AP 

ION): 4,5kWh-9kWh (205Ah-410Ah)

Inclui cofre de bateria com contrapeso adicional

 

Carregador para baterias Li-ION:

Carregador otimizado de 24V,  v255: tempo de carga com-

pleta de 1h30min (4,5kWh) e 2h40min (9,0kWh) 

 

Outras opções disponíveis sob pedido.

Segurança
A versão do stacker com plataforma da Linde é perfeita para

qualquer situação de empilhamento. Um dispositivo de

pesagem permite estimar o peso da carga até 1.500 mm

para combinar a informação com a placa de capacidade 

procurando uma maior segurança. A velocidade de tração 

varia automaticamente de acordo com o ângulo de direção 

para fornecer segurança otimizada.

Desempenho
O seu desempenho elevado representa o ponto forte deste

stacker com o seu motor de CA de 2,3 kW, velocidade 

máxima de 10 km/h e capacidades de 1.400 kg até uma

versão de alta capacidade de 2.000 kg, cumprindo com os

rendimentos na movimentação de cargas pesadas. O chassis 

resistente deste stacker proporciona-lhe uma capacidade 

residual excecional.

Conforto
A configuração AP deste modelo proporciona uma plataforma

exclusiva de uma peça com amortecimento, proteções 

laterais e estrutura do timão, que absorvem impactos e 

vibrações. O sistema OptiLift®, o fácil acesso aos controlos 

e o manuseamento do stacker com a ponta dos dedos 

permitem uma utilização precisa e cómoda.

Fiabilidade
O sistema de amortecimento da plataforma com suspensão

total foi selecionado para obter uma eficiência elevada e uma 

vida útil prolongada. O chassis resistente e a aba traseira de aço 

fundido garantem uma longa vida útil em aplicações exigentes. 

Graças à versão de elevação inicial (opcional) a distância ao 

solo é melhorada para superar declives e rampas dos cais.

Manutenção
Eficiência no trabalho, eficiência na manutenção. Um

painel a cores proporciona informações importantes numa 

única visualização a cores e apresenta os requisitos de 

manutenção e o estado da bateria. Os componentes resistentes 

e os intervalos de manutenção prolongados do motor de CA 

fiável e isento de manutenção reduzem os custos relacionados 

com a utilização do equipamento.

Caraterísticas

Sistema de elevação
a  O controlo de mastro OptiLift® 

proporciona uma elevação totalmente 
proporcional e precisa

a  A descida amortecida dos garfos 
protege a carga durante o movimento

a  A versão com elevação inicial 
proporciona uma melhor distância ao 
solo em declives e rampas dos cais

a  Ampla gama de opções disponíveis 
para mastros para cumprir as 
necessidades de todo o tipo de 
aplicações

Linde Load Management
a  Disponível nas versões standard ou 

advanced. Sistema de gestão de carga que 
ajuda a controlar a capacidade residual e a 
estabilidade

a  Versão standard: estimativa do peso da 
carga transportada até uma altura de 
elevação de 1500mm

a  Versão Advanced (opção): cálculo instantâneo 
do peso da carga e da altura de elevação para 
a máxima precisão na movimentação da carga. 
Alarme visual e acústico ao alcançar a máxima 
capacidade residual.

Sistema de travagem
a  Travagem automática ao libertar a 

borboleta do acelerador ou ao inverter 
o sentido da marcha

a  O stacker reduz a sua velocidade antes 
de parar, mantendo-se sob controlo 
durante todo o processo

a  Travão eletromagnético de elevada 
eficiência que se ativa ao colocar o 
timão nas posições de totalmente para 
cima ou para baixo

a  Interruptor de emergência de fácil 
acesso sobre a cobertura dianteira

Motor de CA
a  Motor de corrente alterna potente com 

binário elevado e 2,3 kW
a  Motor de CA à prova de poeiras e 

humidade
a  Sem retrocesso no arranque em 

declives
a  Velocidade de tração ajustável até 10 

km/h, em modo plataforma, com ou 
sem carga

Amplas soluções de energia
a  Ampla gama de baterias de chumbo-

ácido desde 3,5 kWh até 7,1 kWh 
(250-500 Ah/2PzS-4PzS)

a  Substituição vertical de bateria ou, 
como opção, substituição lateral de 
bateria com alavanca ergonómica

a  Baterias Li-ION desde 4,5 kWh até 9 
kWh (205-410Ah/4PzS)
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Plataforma AP
a  Sistema de plataforma: 

- Plataforma de peça única com timão 
e proteções laterais 
- A plataforma almofadada reduz os 
impactos e vibrações para o operador

a  As vibrações corporais alcançam 
apenas 0,68 m/s²

a  Proteções laterais articuláveis para 
utilização de condutor apeado

Painel multifunções
a  Informações importantes sobre o 

stacker e a carga
a  Aviso visual quando é atingido o limite 

da capacidade residual
a  Inclui conta-horas, estado da bateria e 

informações sobre a manutenção

Sistema de direção e timão
a  Sistema de direção elétrica de série 

garante uma condução isenta de esforço
a  O controlo de direção de pega dupla para 

manusear facilmente com qualquer uma  
das mãos

a  Os botões de controlo de fácil acesso 
permitem o manuseamento com as 
pontas dos dedos, resultando numa 
maior eficiência

a  Proteção envolvente para as mãos

Stacker com plataforma
Capacidade 1.400, 1.600 e 2.000 kg
L 14 AP, L 16 AP, L 20 AP Série 1173

O seu concessionário Oficial Linde:
Linde Material Handling Ibérica, S.A.
Lisboa: Z. I. Passil, Lote 102 - A, 2890-182 ALCOCHETE - Tel.: +351 212 306 760
Porto: C. E. Vilar Pinheiro, Via José Régio, 161, 4485-860 VILAR DO PINHEIRO - Tel.: + 351 229 279 700
Barcelona: Avda. Prat de la Riba, 181 - 08780 PALLEJÀ - Tel. +34 936 633 232

www.linde-mh.pt / www.linde-mh.es
info@linde-mh.pt / info@linde-mh.es



Caraterísticas técnicas conforme VDI 2198
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1.1 Fabricante  LINDE LINDE LINDE

1.2 Designação do modelo  L14AP L16AP L20AP
1.2a Série  1173-00 1173-00 1173-00

1.3 Tipo de acionamento  Elétrico Elétrico Elétrico

1.4 Tipo de condução  Apeado ou em pé sob plataforma Apeado ou em pé sob plataforma Apeado ou em pé sob plataforma

1.5 Capacidade de carga Q (t) 1.4 1) 1.6 1) 2.0 1)

1.6 Distância ao centro de gravidade de carga c (mm) 600 600 600

1.8 Distância do eixo central à face dos garfos x (mm) 724 (646) 2) 3) 724 (646) 2) 3) 724 (646) 2) 3)

1.9 Distância entre eixos y (mm) 1311 (1233) 4) 2) 5) 3) 1311 (1233) 4) 2) 5) 3) 1425 (1347) 4) 2) 5) 3)

Pe
so

2.1 Peso próprio (kg) 1150 5) 6) 1150 5) 6) 1730 [1670] 5) 6) 7)

2.2 Peso sobre eixos com carga, à frente/atrás (kg) 917 / 1633 5) 6) 936 / 1814 5) 6) 1336 / 2394 [1326 / 2344] 5) 6) 7)

2.3 Peso sobre eixos sem carga, à frente/atrás (kg) 785 / 365 5) 6) 785 / 365 5) 6) 1162 / 568 [1152 / 518] 5) 6) 7)

Ro
da

s

3.1 Rodas (borracha, SE, pneumática, poliuretano)  V+P/P 8) V+P/P 8) V+P/P 8)

3.2 Dimensões da roda, à frente  Ø 230 x 90 Ø 230 x 90 Ø 230 x 90

3.3 Dimensões das rodas, atrás  Ø 85 x 85 (Ø  85 x 60) 9) Ø 85 x 85 (Ø  85 x 60) 9) Ø 85 x 85 [105] (Ø 85 x 60 [80]) 9) 7)

3.4 Dimensões das rodas auxiliares  2x  Ø 140 x 50 2x  Ø 140 x 50 2x  Ø 140 x 50

3.5 Número de rodas, à frente/atrás (x=motrizes)  1x + 2 / 2 (1x + 2 / 4) 9) 1x + 2 / 2 (1x + 2 / 4) 9) 1x + 2 / 2 (1x + 2 / 4) 9)

3.6 Largura do eixo, frontal b10 (mm) 534 3) 534 3) 534 3)

3.7 Largura do eixo, traseiro b11 (mm) 380 3) 380 3) 370 3)

Di
m

en
sõ

es

4.2 Altura do mastro recolhido h1 (mm) 1915 3) 1915 3) 1915 3)

4.3 Elevação livre h2 (mm) 150 3) 150 3) 150 3)

4.4 Elevação h3 (mm) 2844 3) 2844 3) 2684 3)

4.5 Altura do mastro, estendido h4 (mm) 3364 3) 3364 3) 3284 3)

4.6 Elevação inicial h5 (mm) 0 [125] 7) 0 [125] 7) 0 [125] 7)

4.9 Altura do braço do timão em posição de deslocação, mín./máx. h14 (mm) 1163 / 1306 10) 1163 / 1306 10) 1163 / 1306 10)

4.15 Altura dos garfos descidos h13 (mm) 86 3) 86 3) 86 3)

4.19 Comprimento total l1 (mm) 2057 (2390) 4) 11) 3) 2057 (2390) 4) 11) 3) 2172 (2505) 4) 11) 3)

4.20 Comprimento até à face do garfo l2 (mm) 907 (1240) 4) 11) 3) 907 (1240) 4) 11) 3) 1022 (1355) 4) 11) 3)

4.21 Largura total b1/b2 (mm) 800 3) 800 3) 810 3)

4.22 Dimensões dos garfos conforme DIN ISO 2331 s/e/l (mm) 71 x 180 x 1150 71 x 180 x 1150 73 x 210 x 1150

4.24 Largura do painel porta-garfos b3 (mm) 780 3) 780 3) 780 3)

4.25 Largura exterior dos garfos, min./máx. b5 (mm) 560 / 680 3) 560 / 680 3) 580 / 680 3)

4.26 Largura entre braços de carga min./máx. b4 (mm) 255 / 375 3) 255 / 375 3) 230 / 330 3)

4.32 Distância ao solo, centro da distância entre eixos m2 (mm) 30 [20/140] 12) 7) 13) 30 [20/140] 12) 7) 13) 14 [20/115] 12) 7) 13)

4.34.1 Largura do corredor com palete 1000 × 1200 transversal Ast (mm) 2617 (2900) [2539 (2746)] 11) 14) 7) 15) 10) 4) 2617 (2900) [2539 (2746)] 11) 14) 7) 15) 10) 4) 2731 (3014) [2653 (2860)] 11) 14) 7) 15) 10) 4)

4.34.2 Largura do corredor com palete 800 x 1200 longitudinal Ast (mm) 2503 (2786) [2425 (2708)] 11) 14) 7) 15) 10) 4) 2503 (2786) [2425 (2708)] 11) 14) 7) 15) 10) 4) 2617 (2900) [2539 (2822)] 11) 14) 7) 15) 10) 4)

4.35 Raio de viragem Wa (mm) 1681 16) 4) 1681 16) 4) 1795 16) 4)

De
se

m
pe

nh
o 5.1 Velocidade de translação, com/sem carga (km/h) 4/4  6/6  (8/10) 11) 17) 4/4  6/6  (8/10) 11) 17) 4/4  6/6  (7.5/10) 11) 17)

5.2 Velocidade de elevação, com/sem carga (m/s) 0.16 / 0.3 (0.4) 18) 6) 0.15 / 0.3 (0.4) 18) 6) 0.12 / 0.25 (0.35) 18) 6)

5.3 Velocidade de descida, com/sem carga (m/s) 0.4 / 0.35 6) 0.45 / 0.35 6) 0.35 / 0.25 6)

5.8 Inclinação máxima superável, com/sem carga (%) 10.0 / 24.0 10.0 / 24.0 8.0 / 24.0

5.10 Travão de serviço  Elétrico Elétrico Elétrico

Al
im

en
ta

çã
o

6.1 Motor de tração, potência (60 minutos) (kW) 2.3 2.3 2.3

6.2 Motor de elevação, potência a S3 15% (kW) 3.2 3.2 3.2

6.3 Bateria conforme DIN 43531/35/36 A, B, C, não  43 535 / B / 2PzS 43 535 / B / 2PzS 43 535 / B / 3PzS

6.4 Tensão da bateria, capacidade nominal (5h) (V)/(Ah) 24 / 250 (Li-ION 205/410 Ah) 24 / 250 (Li-ION 205/410 Ah) 24 / 375

6.5 Peso da bateria (± 5%) (kg) 212 19) 212 19) 288

6.6 Consumo de energia de acordo com ciclo VDI (kWh/h) 1.47 1.47 1.52

 8.1 Tipo de controlo da transmissão  LAC com microprocessador LAC com microprocessador LAC com microprocessador

 10.7 Nível de ruído junto ao ouvido do operador (LpAZ) (dB(A)) < 66 < 66 < 66

Mastro 1,4 e 1,6 t (em mm) 1844 S 2344 S 2844 S 3244 S 3744 S 4144 S 4644 S 1844 D 2344 D

Elevação h3 1844 2344 2844 3244 3744 4144 4644 1844 2344
Altura de elevação + altura dos garfos h3+h13 1930 2430 2930 3330 3830 4230 4730 1930 2430
Altura do mastro recolhido h1 1415 1665 1915 2115 2365 2565 2815 1415 1665
Altura do mastro recolhido (com 150 mm 

de elevação livre)
h1# 1490 1740 1990 2190 2440 2640 2890 - -

Altura do mastro estendido h4 2364 2864 3364 3764 4264 4664 5164 2364 2864
Elevação livre h2 150 150 150 150 150 150 150 895 1145

Mastro 1,4 e 1,6 t (em mm) 2844 D 3244 D 3744 D 4144 D 3516 T 4266 T 4716 T 5316 T

Elevação h3 2844 3244 3744 4144 3516 4266 4716 5316
Altura de elevação + altura dos garfos h3+h13 2930 3330 3830 4230 3602 4352 4802 5402
Altura do mastro recolhido h1 1915 2115 2365 2565 1665 1915 2065 2265
Altura do mastro recolhido (com 150 mm 

de elevação livre)
h1# 1915 2115 2365 2565 1665 1915 2065 2265

Altura do mastro estendido h4 3364 3764 4264 4664 4036 4786 5236 5836
Elevação livre h2 1395 1595 1845 2045 1145 1395 1545 1745

Mastro 2 t (em mm) 2684 S 3084 S 3584 S 2684 D 3084 D 3584 D 3276 T 4026 T 4476 T

Elevação h3 2684 3084 3584 2684 3084 3584 3276 4026 4476
Altura de elevação + altura dos garfos h3+h13 2770 3170 3670 2770 3170 3670 3362 4112 4562
Altura do mastro recolhido h1 1915 2115 2365 1915 2115 2365 1665 1915 2065
Altura do mastro recolhido (com 150 mm 

de elevação livre)
h1# 1990 2190 2440 - - - - - -

Altura do mastro estendido h4 3284 3684 4184 3284 3684 4184 3876 4626 5076
Elevação livre h2 150 150 150 1315 1515 1765 1065 1315 1465

 Outros mastros sob pedido 
 S=Standard, D=Duplex, T=Triplex

  1) 2000 kg nos braços de carga (elevação inicial)
  2) Valores entre parêntesis com elevação inicial
  3) (± 5 mm)
  4) ± 0 mm = 2 PzS vertical; + 75 mm = 3 PzS vertical ou lateral; + 150 mm = 4 PzS lateral ou 

Li-ION 205/410 Ah
  5) Incluindo bateria, ver linha 6.4/6.5.
  6) (± 10%)
  7) [com elevação inicial]
  8) Pneus maciços + poliuretano / poliuretano
  9) Valores entre parêntesis com as rodas de carga duplas.
10) (± 20 mm)
11) Valores entre parêntesis referem-se à plataforma do operador recolhida

12) Sem/com elevação inicial
13) (± 2 mm)
14) Com velocidade de marcha lenta = timão em posição vertical
15) Inclui uma distância de segurança de 200 mm (mín.)
16) Com elevação inicial Wa = 1449 mm, com pára-choques Wa = 1640 mm, com elevação 

inicial e pára-choques Wa = 1562 mm
17) (± 5%)
18) Valores entre parêntesis para a opção “velocidade de elevação ultra-rápida“
19) Li-ION 205 Ah = +100 kg<br/>Li-ION 410 Ah = +139 kg


