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STILL RX 20
NOVÝ VOZÍK 



1. Nejvyšší výkon překládky

2. Nejlepší obratnost 

3. Nejdelší dojezd 

4. Dokonalý výhled do všech stran 

5. Prostorná kabina řidiče



4 ÚVOD

Pro všechny, kdo umí vzít věci za správný konec.

Chcete víc? My také. Vozík STILL RX 20 nabízí víc, a to především: vyšší výkon, více dynamiky a vyšší disponibilitu. 

Nejnovější generací nejprodávanějších elektrických vozíků STILL je nejlepší RX  20, jaký kdy společnost STILL 

vyvinula.

Ve skladu musí vše ladit. Vozík RX 20 je proto vysoce výkonný a zároveň obratný a vás i náklad rychle dopraví 

na správné místo. Dobrý výhled a pohodlná kabina řidiče navíc umožní pracovat velmi precizně. A k tomu přidejte 

ještě nejširší nabídku baterií s vysokou výdrží.

Abyste mohli vzít věci za správný konec.

NAŠE NOVÉ

ENERGICKÉ ŘEŠENÍ.



5



6

Individuální varianty zvedacího zařízení pro výkon na nejvyšší úrovni.

RYCHLÁ PŘEPRAVA ZBOŽÍ Z BODU A DO BODU

BCDEFGHIJKL
MNOPQRSTUVWXYZ.

Nejvyšší výkon překládky ve své třídě.

Nový vozík RX 20 přesvědčí vynikající rychlostí zdvihu a dosahuje 

rychlosti až 20 km/h. V závislosti na jízdním programu přitom 

dosahuje maximálního výkonu a nejlepší efektivity. Prostřednictvím 

zvýšení výkonu je možné v režimu Sprint zvládnout vysoké 

špičkové zátěže. Není divu, že vozík RX 20 dosahuje nejvyššího 

výkonu překládky ve své třídě, a to s nejnižší spotřebou energie 

na přeloženou tunu.

VÝKON PŘEKLÁDKY
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8 DOJEZD

Rychlý boční přístup k baterii umožňuje dosáhnout maximální disponibility. Bezpečná a snadná výměna baterie pomocí elektrického nízkozdvižného vozíku.

302 BŘEMEN

NA JEDNO NABITÍ.

Žádný vozík nevydrží déle.

Nový RX 20 přesvědčí nejdelším dojezdem na jedno nabití baterie. Navíc jej lze použít s nejrůznějšími variantami baterií a boduje 

nejrychlejší boční výměnou baterie ve své třídě. A pokud bychom chtěli pojem „výměna baterie“ úplně vyškrtnout z pracovního 

slovníku, je technologie STILL Li-Ion trumfem, který přesně toto umožňuje: stačí krátké dobití a nový vozík RX 20 je připraven k 

nepřetržitému provozu – jen s jednou baterií.
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10 VÝKON

I V NEJUŽŠÍM PROSTORU

MŮŽETE TANČIT S ELEGANCÍ.

Vysoká obratnost a precizní manévrovatelnost.

Kdo chce přesvědčit ve skladu, musí být schopen pracovat i v nejužším prostoru. Pro nový RX 20 to není žádný problém. 

Kompaktní rozměry vozíku a precizní řízení zajišťují enormní obratnost. Díky nové kombinované ose pro čtyřkolové vozíky 

dosahuje nejmenšího poloměru otáčení ve své třídě!

Obě kola se mohou natáčet o 90 stupňů doleva a doprava. Vozík RX 20 je enormně obratný v úzkých prostorách.
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12 VÝHLED ŘIDIČE

V KAŽDÉM SMĚRU

VYNIKAJÍCÍ VÝHLED.

Dokonalý výhled do všech stran pro zajištění vysoké bezpečnosti práce.

Bezpečnost na prvním místě. I u nového vozíku RX 20. Proto je vybaven zvláště úzkým zvedacím zařízením a mimořádně velkými okny, 

která umožňují volný výhled do všech stran i nahoru. Je to nejen designově pěkné, ale napomáhá to i včasnému rozpoznání možných 

nebezpečí.

Všechny komponenty jsou uspořádané tak, 

aby řidiči poskytly nejlepší možný výhled.

Velký průhled umožňuje nerušený výhled 

až do vysokých úrovní regálů.
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14 PRACOVIŠTĚ

JAKO BYCHOM SEDĚLI V LETADLE –

JEN JE VÍC MÍSTA PRO NOHY.

Prostorná kabina řidiče a chytrá ovládací jednotka.

Takhle už se dá pracovat: Nový vozík RX  20 je vybaven kabinou řidiče, které se v komfortu žádná jiná nevyrovná. Je maximálně 

prostorná, nabízí spoustu místa pro nohy a je vybavena mnoha odkládacími přihrádkami. Díky inteligentní zobrazovací a ovládací 

jednotce (STILL Easy Control) je navíc možné pohodlně sledovat všechny bezpečnostní a výkonové funkce.

Nová zobrazovací a ovládací jednotka (STILL Easy Control) usnadňuje řidiči 

každodenní práci a zvyšuje bezpečnost.

Protiskluzová gumová rohož a neklouzavá stupačka zvyšují 

bezpečnost řidiče.
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16 VÝKON BATERIE

VYSOKÝ VÝKON A NIŽŠÍ NÁKLADY – TO JE 

TECHNOLOGIE LI-ION.

Nepřetržitý vysoký výkon: 

Nejvyšší kapacita Li-Ion baterie a rychlá 

výměna baterie z boku.

Neustálá disponibilita: 

Krátké dobíjení umožňuje 

nepřetržité nasazení.

Stabilní síla:

Zvedá břemena o hmotnosti až 2 tuny při 

vzdálenosti těžiště břemene 500 mm.

Zvýšení výkonnosti stiskem tlačítka:

Nejvyšší výkon překládky na trhu 

díky zvládání špičkové zátěže.

Žádný moderní telefon se bez ní neobejde. Nyní technologie Li-Ion dobývá nové oblasti použití.

Li-Ion baterie je vhodná zejména tam, kde se dosud používají a vyměňují olověné akumulátory ve dvou- a třísměnném provozu. 

V případě Li-Ion baterie není výměna nutná: Rychlé dobíjení umožňuje efektivně využívat prostoje. Doba nasazení a dostupnost 

vozíků se tak díky dobíjení nebo instalaci dvojnásobné kapacity baterie významně zvyšuje. Li-Ion technologie přesvědčí mimo 

jiné také konstantním napětím po celou dobu použití. 

Stručně řečeno: Baterie pojmou více energie v menším prostoru, vyznačují se mimořádně dlouhou životností a jsou tak ideální 

pro maximální doby nasazení.
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18 ODEZVA ZÁKAZNÍKŮ

„Zaměstnanci jsou s novým strojem velmi spokojeni. 

Vozík bude nasazen ve 3směnném provozu a zaměstnanci 

už se skoro hádají, kdo s ním bude smět jezdit.“

„Servis je opravdu perfektní. V případě problémů je u nás 

kontaktní partner ze společnosti STILL během velmi krátké 

doby, většinou za cca 20 až 30 minut. Tím se společnost 

STILL liší od ostatních výrobců.“

„Poloměr otočení je velmi dobrý, výhled je významně lepší 

než u předchozích strojů a také baterie je mnohem, 

mnohem silnější, takže ji není třeba tak často měnit.“

Uwe Schumacher, vedoucí logistiky, Polytec Group

„Jízdní vlastnosti vozíku jsou velmi dobré. Je dynamický, 

hbitý při rozjezdu, má krátkou brzdnou dráhu, velmi 

pohodlně se s ním jezdí.“

„Místo řidiče je komfortní, velmi pohodlné, velmi přehledné. 

Člověk se cítí příjemně a všechno má na dosah.“

Marco Morgado, pracovník skladu, Schenker Deutschland AG

Nech se elektrizovat.

U NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ

UŽ PŘESKOČILA JISKRA.
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Společnost STILL je certifikována 
v následujících systémech řízení: 
kvality, životního prostředí, 
bezpečnosti informací a sociální 
odpovědnosti.
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STILL ČR spol. s r.o.

Štěrboholská 102

102 19 Praha 10 - Hostivař

Telefon: +420 274 001 411

info@still.cz

Další informace naleznete na:

www.still.cz

@


