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STILL RX 20
DE NIEUWE 



1. Hoogste omslagprestaties

2. Optimale wendbaarheid 

3. Grootste actieradius  

4. Beste zicht rondom  

5. Ruime bestuurderscabine



4 INLEIDING

Voor iedereen die van aanpakken weet.

Wil je meer? Wij ook. De STILL RX 20 biedt meer van alles: meer prestaties, meer dynamiek en meer 

beschikbaarheid. De nieuwste generatie van de meestverkochte elektrische heftruck van STILL is de beste 

RX 20 die STILL ooit heeft ontwikkeld.

In het magazijn moet alles kloppen. De energiebundel RX 20 is daarom sterk en tegelijkertijd wendbaar 

en brengt jou en je goederen snel naar de gewenste bestemming. Dankzij het goede zicht rondom en de 

comfortabele bestuurderscabine kun je bovendien zeer nauwkeurig werken. Dat alles wordt mogelijk gemaakt 

door het breedste aanbod aan batterijvarianten met een lange levensduur.

Aanpakken maar!

ONZE NIEUWE

ENERGIEBUNDEL.
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Diverse mastenvarianten voor topprestaties.

BRENGT GOEDEREN SNEL VAN A NAAR

BCDEFGHIJKL
MNOPQRSTUVWXYZ.

De hoogste omslagprestaties in zijn klasse.

De nieuwe RX 20 overtuigt met uitstekende hefsnelheden en 

een maximale rijsnelheid van 20 km/u. Afhankelijk van het 

rijprogramma combineer je optimale prestaties met de beste 

effi  ciency. En dankzij de Boost-functie kan de RX 20 in de 

sprintmodus ook de piekmomenten aan. Geen wonder dat deze 

harde werker de hoogste omslagprestaties in zijn klasse behaalt 

– en dat met het laagste energieverbruik.

OMSLAGPRESTATIES
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8 BEREIK

De snelle zijwaartse batterijtoegang staat garant voor maximale 

beschikbaarheid.

Veilig en gemakkelijk batterijen verwisselen met de elektrische pallettruck.

302 LADINGEN

MET ÉÉN LADING.

Geen ander houdt het zo lang vol.

De nieuwe RX 20 overtuigt met het grootste bereik per batterijlading. Bovendien is hij met verschillende soorten batterijen inzetbaar 

en scoort hij punten met de snelste zijwaartse batterijwissel in zijn klasse. En voor wie het begrip ‚batterijwissel‘ volledig uit het 

woordenboek wil schrappen, vormt de Li-ion-technologie van STILL een uitkomst. Dankzij deze beschikbaarheidstroef is kort 

tussentijds opladen voldoende om de nieuwe RX 20 de klok rond inzetbaar te houden – met slechts één batterij.
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10 PERFORMANCE

ZELFS IN DE SMALSTE RUIMTES

VOLLEDIG OP ZIJN GEMAK.

Grote wendbaarheid en nauwkeurige manoeuvreerbaarheid.

Wie in het magazijn wil overtuigen, moet ook in de smalste ruimtes kunnen presteren. Geen probleem voor de nieuwe RX 20. 

Zijn compacte afmetingen en de nauwkeurige besturing zorgen voor een enorme wendbaarheid. Dankzij de nieuwe pendel-as 

voor trucks met vier wielen realiseert hij de kleinste draaicirkel in zijn klasse!

Beide wielen kunnen 90 graden naar links en naar rechts worden gedraaid.De RX 20 is uiterst wendbaar in smalle ruimtes.
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IN IEDERE RICHTING EEN

VOLLEDIG ZICHT.

Het beste zicht rondom voor veilig werken.

Veiligheid staat voorop. Ook bij de nieuwe RX 20. Hij beschikt daarom over een bijzonder slanke mast en een extra groot raam, dat 

een vrije blik naar alle kanten en naar boven mogelijk maakt. Dat ziet er niet alleen goed uit, maar helpt bovendien om mogelijke 

gevaren nog eerder te signaleren.

Alle componenten zijn zodanig gerangschikt dat ze de bestuurder 

optimaal zicht bieden.

Een groot raam zorgt voor een ongehinderd zicht 

tot op de grootste hoogte.

ZICHT VANAF DE BESTUURDERSSTOEL
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14 WERKRUIMTE

ALSOF JE IN EEN VLIEGTUIG ZIT – 

ALLEEN DAN MET 
MEER BEENRUIMTE.

Een ruime bestuurderscabine en een slimme bedieningseenheid.

Dat is prettig werken! De nieuwe RX 20 pakt uit met een bestuurderscabine die ongeëvenaard is qua comfort. De cabine is royaal 

van afmetingen, biedt veel voetruimte en beschikt over voldoende opbergmogelijkheden. Dankzij de intelligente bedieningseenheid 

(STILL Easy Control) zijn alle veiligheids- en performancefuncties bovendien gemakkelijk te overzien.

De nieuwe bedieningseenheid (STILL Easy Control) vergemakkelijkt het 

dagelijkse werk van de bestuurder en verhoogt de veiligheid.

De rubberen antislipmat en de geribbelde opstaptrede optimaliseren 

de veiligheid van de bestuurder.
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16 BATTERIJPRESTATIES

DUURZAAM EN KOSTENVERLAGEND DOOR 

LI-ION-TECHNOLOGIE.

Constant krachtig: 

Superieure Li-ion-batterijcapaciteit.

Altijd beschikbaar: 

Dankzij kort tussentijds opladen staat 

de truck 24 uur per dag paraat.

Stabiele laadkracht:

Heft maximaal 2 ton met een 

lastzwaartepunt van 500 mm.

Prestatieboost met één druk 

op de knop: 

Hoogste omslagprestaties op de markt 

tijdens piekmomenten. 

Geen enkele moderne smartphone kan zonder. Maar nu verovert de Li-ion-technologie steeds meer toepassingsgebieden.

Li-ion-batterijen zijn uitermate geschikt als vervanging voor de loodzuurbatterijen die nog vaak worden gebruikt bij twee- of 

drieploegendienst – en steeds moeten worden gewisseld. Bij toepassing van Li-ion-batterijen behoort dat tot het verleden: snel 

tussentijds opladen tijdens de pauze of op een ander rustig moment is voldoende. Deze effi  ciënte oplaadroutine of de inbouw van de 

dubbele batterijcapaciteit zorgt voor een duidelijke verhoging van de inzettijd en de beschikbaarheid van de trucks. Tot slot overtuigt 

de Li-ion-technologie ook nog eens door de constante batterijcapaciteit tijdens de volledige werktijd. 

Kort samengevat: de batterijen bundelen veel energie in weinig ruimte, hebben een extreem lange levensduur en zijn daardoor 

ideaal voor maximale inzettijden.
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18 FEEDBACK VAN KLANTEN

„Iedereen is zeer tevreden over de nieuwe machine. 

Hij wordt in drieploegendienst ingezet en de medewerkers 

maken al bijna ruzie over wie ermee mag rijden.”

„De service is echt perfect. Onze aanspreekpartner van STILL 

is altijd razendsnel, meestal binnen ca. 20 tot 30 minuten, 

ter plekke. Dat onderscheidt STILL van andere fabrikanten.”

„De draaicirkel is zeer goed en het zicht is duidelijk beter 

dan bij onze vorige trucks. Bovendien is de batterijcapaciteit 

stukken groter, zodat wisselen veel minder vaak nodig is.“

Uwe Schumacher, chef logistiek, Polytec Group

„Het rijcomfort van deze heftruck is uitstekend. Hij is 

dynamisch, trekt snel op en heeft een korte remweg. Daarbij 

is de besturing bijzonder comfortabel.“

„De bestuurderscabine biedt veel comfort, heel prettig, heel 

overzichtelijk. Je voelt je goed en hebt alles binnen handbereik.“

Marco Morgado, magazijnmedewerker, Schenker Deutschland AG

 Electrifying.

BIJ ONZE KLANTEN IS DE VONK

AL OVERGESPRONGEN.
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STILL N.V.

Vosveld 9

B-2110 Wijnegem

Tel: +32 (0)3 360 62 00

Fax: +32 (0)3 326 21 42

info@still.be

Meer informatie vindt u op

www.still.be

STILL Intern Transport B.V.

Nijverheidsweg 5

NL-3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht

Tel: +31 (0)78 684 52 00

Fax: +31 (0)78 684 52 99

info@still.nl

Meer informatie vindt u op

www.still.nl

STILL S.A. Luxembourg Branche 

Zoning Industriel 11, Um Wöller 

L-4410 Soleuvre (Sanem) 

Tel: +352 27 84 85 91 

Fax: +352 27 84 85 92 

info@still-luxembourg.lu

Meer informatie vindt u op

www.still-luxembourg.lu

STILL is gecertificeerd in 
kwaliteitsmanagement, 
veiligheid, milieu en 
energiemanagement.
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