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DEN NYE 

STILL RX 20



1. Højeste effektivitet i sin klasse

2. Bedste manøvredygtighed 

3. Maksimal rækkevidde 

4. Bedste udsyn i alle retninger 

5. Rummelig førerkabine



4 INDLEDNING

Til alle, der kan tage fat.

Vil du mere? Det vil vi! STILL RX  20 tilbyder mere af det hele: Mere ydelse, mere dynamik og mere 

tilgængelighed. Den nyeste generation af den mest solgte STILL el-gaffeltruck er den bedste RX  20, som 

STILL nogensinde har udviklet.

Alt skal stemme på lageret. Energibundtet RX 20 er derfor både produktiv og kvik og får hurtigt bragt dig og dine 

varer derhen, hvor varerne skal være. Det gode udsyn og en behagelig førerkabine gør det muligt for dig at arbejde 

meget præcist. Og takket være det meget store udvalg af forskellige batterier kan du gøre det meget længe.

Så du virkelig kan tage fat.

VORES NYE

ENERGIBUNDT
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Individuelt løfteudstyr til ydelse på højeste niveau.

FÅR HURTIGT VARERNE FRA A TIL

BCDEFGHIJKL
MNOPQRSTUVWXYÆØÅ.

Den højeste effektivitet i sin klasse. 

Den nye RX 20 viser sin styrke takket være høj løftehastighed 

og kørehastighed på op til 20 km/t. Dermed opnår den alt efter 

køreprogram maksimal ydelse og de bedste effektivitetsværdier. 

Via et effektivitets-boost kan den også klare spidsbelastninger i 

sprint-tilstand. Det er ikke så mærkeligt, at RX 20 har den højeste 

effektivitet i sin klasse – og tilmed med det mindste energiforbrug 

pr. håndteret ton.

EFFEKTIVITET
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8 RÆKKEVIDDE

Hurtigere adgang fra siden til batteriet giver maksimal tilgængelighed. Mere sikkert og nemmere batteriskift med en elektrisk løftevogn.

302 LÆSNINGER

PÅ EN OPLADNING

Det kan ingen andre præstere. 

Den nye RX 20 har en overbevisende max. rækkevidde pr. batteriopladning. Den kan desuden benyttes med forskellige batterityper 

og scorer også point på det hurtigste batteriskift i sin klasse. Og hvis du ønsker helt at slette ”batteriskift” fra din arbejdsordbog: 

Litium-Ion-teknologien har lige dét, der gør det muligt: Kort opladningstid og mulighed for mellemladninger er nok til, at den nye 

RX 20 kan bruges døgnet rundt – med blot ét batteri.
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10 MANØVERDYGTIGHED

INGEN SMALLE STEDER –

ALENE PÅ DE LANGE GANGE

Utroligt kvik og med præcis manøvredygtighed. 

Hvis man vil imponere på lageret, må man yde på selv den mindste plads. Det er ikke noget problem for den nye RX 20. Dens 

kompakte mål og præcise styring gør den utroligt manøvredygtig. Med den skarptdrejende pendelaksl på den 4-hjulede version har 

den klassens mindste venderadius!

Begge hjul kan drejes 90 grader til højre og venstre.RX 20 er enorm kvik på smalle steder.
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12 FØRERUDSYN

FULDT UDSYN FREMAD

I BEGGE RETNINGER

Det bedste, fuldstændige udsyn giver en høj arbejdssikkerhed. 

Sikkerhed fremfor alt. Også for den nye RX 20. Den har særligt slankt løfteudstyr og ekstra store ruder, der giver et frit udsyn til alle 

sider og opad. Det ser ikke bare godt ud, men bidrager også til at føreren kan få øje på eventuelle farer i god tid.

Alle dele er placeret, så føreren har det bedst mulige udsyn. En stor rude giver uhindret udsyn helt ind i de høje reoler.
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14 FØRERPLADS

SOM OM DU SAD I COCKPITTET I ET FLY –

BARE MED BEDRE BENPLADS

Rummelig førerkabine og smart betjening. 

Sådan arbejder du: Førerkabinen på den nye RX 20 er uovertruffen, når det handler om komfort. Den er yderst rummelig, har god plads 

til benene og har utallige opbevaringsmuligheder. Via den intelligente display- og betjeningsenhed (STILL Easy Control) kan du 

desuden nemt få overblikket over alle sikkerheds- og ydelsesfunktioner.

Den helt nye display- og betjeningsenhed (STILL Easy Control) letter det daglige 

arbejde for føreren og øger sikkerheden.

Skridsikker gummimåtte og skridsikkert trinbræt øger førerens sikkerhed.
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16 BATTERIYDELSE

PRODUKTIV & OMKOSTNINGSREDUCERENDE TAKKET VÆRE

LI-ION-TEKNOLOGI

Gennemgående produktiv: 

Den største Li-lon-batterikapacitet 

og hurtigt batteriskift fra siden.

Altid til rådighed: 

Kort opladningstid og mulighed for 

mellemladninger gør det muligt at bruge 

køretøjet døgnet rundt.

Stabil indsats: 

Løfter op til 2 tons ved et lasttyngdepunkt 

på 500 mm.

Boost effektiviteten ved tryk på en 

knap: 

Markedets højeste effektivitet og bedste 

evne til at klare spidsbelastninger.

Alle moderne mobiltelefoner har den - nu erobrer Li-ion-teknologien nye anvendelsesområder. 

Li-lon-batteriet er især velegnet der, hvor man hidtil har benyttet og skiftet blysyrebatterier i hhv. 2- og 3-holdsskift. Li-lon-batteriet 

skal ikke skiftes: Hurtige opladninger og mulighed for mellemladning gør det muligt at udnytte stilstandstider. Køretøjets drifts- 

og rådighedstid øges derfor væsentligt ved brug af mellemladninger eller valg af stor batterikapacitet. Li-lon-teknologien er især 

overbevisende med sin konstante spænding uanset ladestand.



17



18 KUNDEUDTALELSER

”Medarbejderne er meget tilfredse med den nye gaffeltruck. 

Den bruges i 3-holdsskift, og medarbejderne kommer næsten 

op at slås om, hvem der skal køre den.”

”Servicen er bare i orden. Hvis der er problemer, stiller vores 

kontaktperson hos STILL op her hos os i løbet af meget kort tid, 

som regel inden for kun 20-30 minutter. Her adskiller STILL sig 

fra andre producenter.”

”Manøvredygtigheden er rigtigt god, og udsynet betydeligt bedre 

end på de gamle trucks. Batteriet er også meget, meget større 

og skal slet ikke skiftes særligt ofte.“

Uwe Schumacher, chef for Logistik, Polytec Group

”Truckens køreegenskaber er utroligt gode. Den er 

dynamisk, accelererer kvikt, bremser godt og er meget 

behagelig at køre.”

”For mig som fører er arbejdspladsen komfortabel og utroligt 

behagelig, og med et godt overblik. Man har det godt, og 

har alt inden for rækkevidde.“

Marco Morgado, lagermedarbejder, Schenker Deutschland AG

Electrifying.

GNISTEN HAR TÆNDT

VORES KUNDER
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STILL er certificeret inden for 
følgende områder: 
kvalitetsmanagement, 
arbejdssikkerhed, miljøbeskyt-
telse og energimanagement
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STILL DANMARK A/S

Essen 1

DK-6000 Kolding

Salg: +45 76 31 98 00

Service: +45 80 81 53 00

info@still.dk

Få yderligere information på:

www.still.dk

@


