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ECU-SF, EXH-SF og EXU-S Lavtløftende palletruck med førerplattform
Rask og kompakt

I henhold til VDIs retningslinjer 2198, gjelder denne spesifikasjonen bare standardmodellen. 
Andre dekk, masttyper og tilleggsutstyr kan medføre ulike resultater.

1 Med tandem lastruller
2 Forhøyet initialløft, senket initialløft +70 mm
3 Med sidebeskyttere (tilleggsutstyr)
4 Med Power Plus
5 Med 4PzS-batterier +75 mm
6 Med 4PzS-batterier +85 mm

1 Hjulbasen egnet for å løfte to europaller på langs
2 Hjulbasen egnet for å løfte tre europaller på tvers

Ka
ra

kt
er

ist
isk

e k
jen

ne
teg

n 1.1 Produsent STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Produsentens typebetegnelse ECU-SF EXH-SF 20/Li-Ion EXH-SF 25/Li-Ion EXU-S 22/Li-Ion EXU-S 24/Li-Ion

Plattformtype Hengslet førerplattform Hengslet førerplattform Hengslet førerplattform Tilgang bak Sidetilgang Tilgang bak Sidetilgang
1.3 Drivverk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk
1.4 Operasjon Stående/fotgjenger Stående/fotgjenger Stående/fotgjenger Stående Stående
1.5 Kapasitet/last Q kg 2000 2000 2500 2200 2400
1.6 Avstand til lastens senter c mm 600 1 600 600 600 600
1.8 Lasteavstand x mm 872 2 895 2 895 2 890 2 872 2

1.9 Akselavstand y mm 1304 1408 2 1408 2 1617 1599

Ve
kt

er 2.1 Servicevekt (inkl. batteri) kg 654 875 875 1120 1150
2.2 Akselbelastning, lastet drivverkende/lastende kg 1676/978 983/1920 983/1920 1500/1820 1317/2233
2.3 Akselbelastning, ulastet drivverkende/lastende kg 79/575 710/165 710/165 310/210 918/232

De
kk

/c
ha

ss
is

3.1 Dekk Polyuretan Polyuretan Polyuretan Polyuretan Polyuretan
3.2 Dekkstørrelse drivverkende mm ∅ 230 x 75 ∅ 230 x 90 ∅ 230 x 90 ∅ 250 x 100 ∅ 250 x 100
3.3 Dekkstørrelse lastende mm ∅ 85 x 90 (∅ 85 x 90) 1 ∅ 85 x 85 (∅ 85 x 60) 1 ∅ 85 x 85 (∅ 85 x 60) 1 ∅ 85 x 100 (∅ 85 x 80) 1 ∅ 85 x 100 (∅ 85 x 80) 1

3.4 Støttehjul drivverkende mm 2x ∅ 100 x 40 2x ∅ 125 x 60 2x ∅ 125 x 60 2x ∅ 140 x 54 2x ∅ 140 x 54
3.5 Antall hjul (x = drevet) drivverkende/lastende 1x-2/2 1x + 2/4 1x + 2/4 1x + 2/4 1x + 2/4
3.6 Sporbredde drivverkende/lastende b10/b11 mm 398/485 502/380 502/380 470/388 470/388

Di
me

ns
jon

er

4.4 Løft h3 mm 135 125 125 130 130
4.8 Ståhøyde (plattform) h7 mm 170 220 220 225 225
4.9 Ledearm høyde i kjøreposisjon min./max. h14 mm 1145/1342 1210/1440 1210/1440 1030 1030
4.15 Gaffelhøyde, senket h13 mm 85 86 86 85 85
4.19 Total lengde uten last lukket/åpen plattform l1 mm 1854/2180 1957/2395 5 1957/2395 5 2415 6 2487 6 2415 6 2487 6

4.20 Lengde til forsiden av gaffelen lukket/åpen plattform l2 mm 704/1030 800/1238 5 800/1238 5 1225 6 1297 6 1225 6 1297 6

4.21 Total bredde b1 mm 710 720 720 720 720
4.22 Gaffeldimensjoner DIN ISO 2331 s/e/l mm 50/162/1150 55/165/1150 55/165/1150 55/175/1190 61/172/1190
4.25 Total gaffelbredde b5 mm 560 560 560 560 560
4.32 Bakkeklaring til senteraksling m2 mm 33 30 30 30 30
4.34 Gangbredde for paller 800 x 1200 på langs åpen plattform Ast3 mm 2622 2 2844 2, 5 2844 2, 5 2812 2, 6 2882 2, 6 2796 2, 6 2875 2, 6

4.34.1 Gangbredde for palle 1000 x 1200 på tvers åpen plattform Ast mm 2703 2 2926 2, 5 2926 2, 5 2894 2, 6 2964 2, 6 2876 2, 6 2955 2, 6

4.35 Svingradius åpen plattform Wa mm 1904 2 2140 2, 5 1700/2140 2, 5 2105 2, 6 2175 2, 6 2078 2, 6 2157 2, 6

Yt
els

es
da

ta

5.1 Kjørehastighet med/uten last km/t 6/6 (7,5) 3 6/6 (8/8, 10/10) 4 10/12 (10/14) 4 10/12 9/12
5.2 Løftehastighet med/uten last m/s 0,034/0,045 0,05/0,06 0,05/0,06 0,043/0,062 0,043/0,062
5.3 Senkehastighet med/uten last m/s 0,045/0,045 0,1/0,08 0,1/0,08 0,068/0,065 0,068/0,065
5.8 Maksimal klatreevne med/uten last % 0,7/10,2 12/20 12/20 10/15 9,3/15
5.10 Driftsbrems Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk

Ele
kt

ris
k m

ot
or

6.1 Kjøremotor på S2 60 min kW 1,2 2,3 3,0 3,0 3,0
6.2 Løftemotor på S3 15 % kW 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
6.3 Batteri i henhold til DIN 43531/35/36; A, B, C, no DIN 43535 B DIN 43535 3PzS DIN 43535 3PzS No No
6.4 Batterispenning/nominell kapasitet K5 V/Ah 24/250 24/375 24/375 24/465 // Li-Ion 24/410 24/465 // Li-Ion 24/410
6.5 Batterivekt ±5 % (avhengig av produsenten) kg 220 290 290 405 405
6.6 Energiforbruk i henhold til VDIs syklus kWh/h 1,06 0,45 0,5 (0,56) 4 1,05 1,07

Di
v. 8.1 Drivverkkontroll Pulskontroll Vekselstrømkontroll Vekselstrømkontroll Vekselstrømkontroll Vekselstrømkontroll

8.4 Støynivå ved førerens øre dB(A) <70 62 62 <65 <65

Svingradius

Gaffellengde l i mm Avstand x i mm Avstand y i mm Svingradius Wa i mm

EC
U-

SF
 20

Lukket plattform Åpen plattform

800 522 952 1247 1554
980 702 1132 1427 1734
1150 872 1302 1597 1904
1450 1172 1602 1897 2204
1600 1322 1752 2047 2354

EX
H-

SF
 20

/2
5

1000 745 1258 1550 1990
1150 895 1408 1700 2140
1200 945 1458 1750 2190
1450 995 1508 1800 2440
1600 1345 1858 2150 2590
2150 1495 2008 2300 2740
2400 1 1770 2283 2575 3015
2400 2 2145 2658 2950 3390

Gaffellengde l i mm Avstand x i mm Avstand y i mm Svingradius Wa i mm

EX
U-

S 2
2 Tilgang bak Sidetilgang

990 690 1284 1905 1975
1190 890 1484 2105 2175
1600 1300 1894 1315 2585

EX
U-

S 2
4

990 672 1266 1887 1957
1190 872 1466 2087 2157
1600 1282 1876 2497 2567
2390 1 1714 2308 2929 2999
2390 2 2072 2666 3287 3357

Svingradius Wa for å bestemme arbeidsbredde med lastavstand x, forhøyet initialløft og batteri i henhold til VDI 6.4
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ECU-SF, EXH-SF og EXU-S Lavtløftende palletruck med førerplattform
Målskisser

Oppriss ECU-SFSideriss ECU-SF

Oppriss EXH-SFSideriss EXH-SF

Oppriss EXU-S med tilgang bakSideriss EXU-S med tilgang bak

Oppriss EXU-S med sidetilgangSideriss EXU-S med sidetilgang

h 1
4 m

ax
.

h 1
4 m

in
.

A = Bremse
B = Kjøre

A = Bremse
B = Kjøre

x min.
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EXH-SF Lavtløftende palletruck med førerplattform
Rask og kompakt
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ECU-SF og EXH-SF Lavtløftende palletruck med førerplattform
Detaljerte bilder

Opptil 2500 kg løftekapasitet og lynrask topphastighet på 14 km/t 2

Innovativ batteriplugglås muliggjør raskt batteribytte, uten risiko for fastkjøring 2

1 Her f.eks. ECU-SF  //  2 Her f.eks. EXH-SF

Justerbare sidearmer og luftfjæret førerplattform som er justerbar etter 
førervekten 2

Fargedisplay med språkuavhengige symboler viser alle viktige funksjoner under et 2

Alltid tilgjengelig: tilstrekkelig strøm for lange driftstider og muligheten for å bytte 
batteri 1

Ergonomisk og intuitiv: kjøring, løfting og styring kan kontrolleres med én hånd av 
enten venstre- eller høyrehendte førere 1

Full sikkerhet: alternative sidebeskyttere kan enkelt og raskt senkes. Dette gir 
beskyttelse i enhver kjøresituasjon, og det holder føreren trygg og stabil 1

Effektiv varehåndtering: løftekapasitet på opp til 2,0 tonn og maksimal 
kjørehastighet på 7,5 km/t 1
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EXH-SF og EXU-S Lavtløftende palletruck med førerplattform 
Detaljerte bilder

Optimal sikt mot gaffelspissene gir høy, og sikker håndtering 2

2 Her f.eks. EXH-SF  //  3 Her f.eks. EXU-S

Flere driftstimer takket være rask mellomlading med STILL li-ion-teknologi 
(tilleggsutstyr) 2

Bygd for ramper: skrått chassisdesign lar trucken jobbe på ramper med helling opp 
til 9° 3

Alt konstant innen rekkevidde: takket være STILL COCKPIT, kan både venstre 
og høyrehendte brukere intuitivt betjene alle truckens funksjoner ved hjelp av 
ergonomiske kontrollelementer 3

Komfortabel kjøring: polstret førerplattform for å forbedre sjåførens konsentrasjon 3

Optimal tilgjengelighet: enten med sideveis bytting av blybatteri som standard for 
raske trygge bytter, eller klattlading med litium-ion-batterier 3

Komfortabel, selv over lange kjøreavstander: sidetilgang på venstresiden betyr at 
føreren kan lene seg avslappet tilbake under lange kjøreturer 3

Høy pallehåndteringsrate: rask og presis betjening takket være avrundede 
gaffelspisser 3
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ECU-SF

EXH-SF

ECU-SF og EXH-SF Lavtløftende palletruck med førerplattform
Rask og kompakt

Den kraftige STILL ECU-SF lavtløftende palletrucken fra STILL kommer 
med en hengslet plattform og en lastekapasitet på 2,0 tonn. Dette 
er det beste valget dersom du skal laste og losse lastebiler eller 
transportere varer horisontalt. Denne kompakte lagerassistenten kan 
manøvreres nøyaktig og sikkert i trange områder. Truckens runde gafler 
plasseres enkelt i pallene. Den er lavvedlikeholds, og er pålitelig i sitt 
arbeid – fra lette arbeid, til flerskiftsdrift i den industrielle sektoren, og 
varehåndtering i varehandelsindustrien. 

Chassiset er dekket med støtsikker plastikk, noe som gjør trucken 
robust og sikker i krevende miljøer. ECU-SFs plattform er kun 
170 mm, noe som gjør det enkelt med av- og påstigning. Presist og 
intuitivt styresystem minsker førertrøtthet og gir rask varehåndtering. 
Sidebeskytterne (tilleggsutstyr) kan åpnes og lukkes med bare én hånd 
og holder sjåføren stabil og trygg under alle kjøreforhold.

Rask og sikker: alternativ sidebeskyttelse kan åpnes og lukkes 
samtidig med én hånd

Perfekt ergonomi: førerplattformen er bare 170 mm høy, slik at 
operatørene enkelt kan klatre på og av

Høy laste- og lossehastighet av nye paller: kompakt størrelse for rask 
og sikker bruk

Fremragende håndtering: topphastighet på 14 km/t og maksimal 
løftekapasitet på 2500 kg

Ryggvennlig: luftfjæret førerplattform som kan justeres etter egen 
vekt, med justerbare sidearmer

Kraftfull kjøring på ramper: støttehjul med hydraulisk fjæring gir 
suveren grep

Hastighet, ergonomi, kompakt design – EXH-SF palletrucken med 
hengslet førerplattform er den perfekte kombinasjon av alle disse 
egenskapene. Med en maksimal løftekapasitet på 2500 kg og en 
imponerende topphastighet på 14 km/t overbeviser EXH-SF med 
overlegen håndtering. Den luftfjærede førerplattformen med integrert 
kompressor gjør at arbeidet er skånsomt mot ryggen til enhver tid. 
Takket være de fjærede støttehjulene kan den smarte lagertrucken 
takle ramper komfortabelt, trygt og med optimalt grep. I tillegg hjelper 

EXH-SF deg med å spare verdifull lagerplass: Med en totalbredde 
på bare 720 mm er palletrucken smalere enn en europall og kan 
manøvreres nøyaktig gjennom de smaleste gangene. Trenger du en 
truck som kan være i drift 24 timer i døgnet? Takket være STILL li-ion-
teknologi er selv de korteste pauser nok til å lade EXH-SF. Ettersom det 
finnes ulike batteristørrelser avhengig av hva du trenger, kan vi møte 
alle behovene til kundene, i tillegg til å oppnå drift med flere skift.
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EXU-S

EXU-S Lavtløftende palletruck med førerplattform
Solid og effektiv

Rask pallehåndtering med 12 km/t maksimal kjørehastighet og 
kompakte dimensjoner

Økt levetid: batterikapasitet på opptil 620 Ah eller alternativt med 
li-ion-batteri på opptil 410 Ah

Rask og sikker: full elektrisk styring med elektronisk filtrering av 
uønskede styrebevegelser

Utmerket manøvrerbarhet på ramper takket være det skråstilte 
chassiset

STILLs EXU-S-serie med lavtløftende palletrucker med førerplattform for 
førere er spesialdesignet for lasting og lossing av tungtransportkjøretøy 
ved hjelp av ramper. Det skråstilte chassiset hindrer at du blir 
hengende eller kjører deg fast på rampeoverganger og sikrer raske og 
sikker bevegelser på ramper. 
Med en løftekapasitet på opptil 2400 kg og en topphastighet på 
12 km/t håndteres varene raskt og effektivt. Det smale chassiset, som 
kun måler 720 mm i bredden, og et smidig styresystem sikrer nøyaktig 
og sikker kontroll, selv i de smaleste gangene. Med en batterikapasitet 

på opptil 620 Ah er EXU-S langdistansløperen for logistikk og i stand til 
å jobbe skift etter skift. Med STILL li-ion-teknologien (tilleggsutstyr) er 
hurtige mellomladinger nok til å holde palletrucken klar til drift døgnet 
rundt. To forskjellige plattformskonsepter er tilgjengelige for truckene. 
Modellen med tilgang fra siden gir optimal førerkomfort og sikkerhet 
for håndtering av arbeid og horisontal transport over lange avstander, 
mens modellen med tilgang bakfra er det perfekte valget for ethvert 
bruksområde som krever at operatøren regelmessig klatrer på og av 
trucken.
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Kraft

■  Sterk og rask: kan løfte opp til 2,5 tonn og har en maksimal 
kjørehastighet på 14 km/t

■  Kraftig, driftssikker og lavvedlikeholds vekselstrømsmotor
■  Ytelsesøkning: BOOST- eller ECO-modus kan aktiveres for særlig 

krevende oppgaver
■  Alltid klar til bruk: en batterikapasitet på opptil 500 Ah og det valgfrie 

STILL li-ion-batteriet gjør at trucken kan holdes i drift døgnet rundt
■  Kraftig og sikker på ramper: støttehjul med fjæring sikrer det beste 

grepet

Presisjon

■  Presis og intuitiv elektrisk styring gjør at føreren ikke blir trøtt
■  Den beste sikten: fri sikt over gaffelspissene gjør det lettere å utføre 

nøyaktig arbeid
■  Viktig informasjon på et blikk: fargedisplay med språkuavhengige 

ikoner

Ergonomi

■  Beskytter ryggen: luftfjæret førerplattform kan tilpasses til førerens 
vekt

■  Effektiv og intuitiv operasjon: kjøring, løfting og styring kan 
kontrolleres samtidig av både venstre- og høyrehendte operatører 
uten at de må endre grep

■  Enkelt og raskt batteribytte: alternativ med batteribytte på siden for 
et større antall driftstimer med sikkerhet i toppklassen

■  Sikker drift: høydejusterbare sidearmer for optimal sidestøtte

Kompakthet

■  Kompakt struktur for raskt, presist og trygt arbeid i trange områder
■  Fleksibel lasting: valgfri, innebygd lader tillater desentraliserte 

lasteprosesser
■  Optimal utnyttelse av lagerområdet: kompakte dimensjoner og høy 

manøvrerbarhet gjør det mulig å jobbe i små ganger

Sikkerhet

■  Curve Speed Control: hastigheten tilpasses styrevinkelen i svinger
■  Rask og trygg: en valgfri kombistyrespak gir dynamisk justering av 

avstanden mellom føreren og trucken og øker maksimalhastigheten 
ved transport til fots til 6 km/t

■  Full sikkerhet: høydejusterbare sidebeskyttelser for sjåførens 
sikkerhet og stabilitet i alle situasjoner

■  Sikker drift i alle situasjoner takket være  perfekt posisjonert og 
følsom støtplate

■  Tilfeldig tilbakerull forhindres: automatisk stoppfunksjon selv på 
ramper

Miljøansvar

■  Aktiv miljøbevissthet: utslippsfri drift
■  Miljøvennlig og økonomisk: energibesparende ECO-kjøreprogram
■  Over 95 % av alle materialer kan resirkuleres
■  Lave driftskostnader og lange serviceintervaller

ECU-SF, EXH-SF og EXU-S Lavtløftende palletruck med førerplattform
Omfattende utstyr
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▯ Standard     ○ Valgfritt     ─ Ikke tilgjengelig

ECU-SF, EXH-SF og EXU-S Lavtløftende palletruck med førerplattform
Utstyrsvarianter

ECU-SF 20 EXH-SF 20 EXH-SF 25 EXU-S 22 EXU-S 24

Ge
ne

re
lt

Integrerte oppbevaringsalternativer ● ● ● ● ●
Styreelementmontering egnet både for venstre- og høyrehendte operatører ● ● ● ● ●
LED-batterinivåindikator og drifttimeteller ● ○ ○ ● ●
Fargedisplay og styreenhet for valg av kjøreprogram, inkludert Blue-Q ─ ● ● ─ ─
Kjølelagerversjon ─ ○ ○ ○ ○
Kraftig vekselstrømmotor for meget lave vedlikeholdskostnader ● ● ● ● ●
Sidebeskyttelsesstenger ○ ○ ● ─ ─
Sidebeskyttelsespanel ─ ─ ─ ● ●
Ekstrautstyrsbrakett på førersiden ─ ○ ○ ○ ○
Hengslet plattform ● ● ● ─ ─
Mekanisk fjæret førerplattform ● ○ ─ ● ●
Luftfjæret førerplattform ─ ● ● ─ ─
Mekanisk fjæret førerplattform med innebygd kompressor for fjæringsjustering ─ ○ ○ ─ ─
Startløft ● ● ● ● ●
Justerbart DIN-A4-skriveunderlag ─ ○ ○ ○ ○
Klargjøring materialhåndteringssystem og dataoverføring ─ ○ ○ ○ ○

De
kk

Drivhjuldekk, polyuretan ● ● ● ● ●
Drivhjuldekk, polyuretan, profilert ─ ○ ○ ○ ○
Drivhjuldekk, solid gummi ○ ○ ○ ─ ─
Drivhjuldekk, solid gummi, profilert ─ ○ ○ ─ ─
Lasterullehjul, polyuretan, singel ● ● ● ○ ○
Lasterullehjul, polyuretan, tandem ○ ○ ○ ● ●

Sik
ke

rh
et

Tilgangsautorisering (nøkkel) ● ● ● ─ ─
Tilgangsautorisering (digitalkode) ─ ○ ○ ● ●
FleetManager: tilgangautorisasjon, sjokkdeteksjon, rapporter ─ ○ ○ ○ ○
Svinghastighetskontroll: hastighetsreduksjon når du kjører rundt hjørner ─ ● ● ● ●
Kombistyrespak: variabel spaklengde for tilstrekkelig avstand mellom føreren og utstyret ─ ○ ○ ─ ─
Frontlykter ─ ○ ○ ─ ─
STILL Safety Light ─ ○ ○ ─ ─
Ryggstøtte ─ ○ ○ ○ ○

Ba
tte

ri

Batterideksel i stål ─ ● ● ● ●
Batterirom for batterier på opptil 250 Ah, for bytte av batterier med kran ● ○ ○ ─ ─
Batterirom for batterier på 300–375 Ah, for bytte av batterier med kran ○ ● ● ─ ─
Batterirom for batterier på 400–500 Ah, for bytte av batterier med kran ─ ○ ○ ● ●
Batterirom for batterier på opptil 250 Ah, for bytte av batterier med rulleskinne og utskiftingsramme ─ ○ ○ ─ ─
Batterirom for batterier på 300–375 Ah, for bytte av batterier med rulleskinne og utskiftingsramme ─ ○ ○ ─ ─
Batterirom for batterier på 400–500 Ah, for bytte av batterier med rulleskinne og utskiftingsramme ─ ○ ○ ● ●
Batterirom for batterier på opptil 620 Ah, for bytte av batterier med rulleskinne og utskiftingsramme ─ ─ ─ ○ ○
Innebygd lader for bytte batterier med kran ○ ○ ○ ─ ─
205 Ah STILL Li-Ion-batteri ─ ○ ○ ○ ○
410 Ah STILL Li-Ion-batteri ─ ○ ○ ○ ○
Innebygd lader for li-ion-batterier ─ ○ ○ ─ ─
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STILL NORGE AS

Heggstadmyra 8

NO-7080 Heimdal

Tlf: 0047 810 35 035

Epost: info@still.no

For mer informasjon, vennligst besøk: 

www.still.no

STILL er sertifisert innen: 
Kvalitetsledelse, sikkert 
arbeidsmiljø, miljøledelse og 
energiledelse.




