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LA STEMNINGEN BLI

ELEKTRIFISERENDE

@



DEN NYE

STILL RX 20



1. Uslåelig omlastingshastighet

2. Svært smidig

3. Eksepsjonell rekkevidde

4. Optimal sikt i alle retninger

5. Romslig førerhus



4 INTRODUKSJON

For alle som ønsker å få jobben gjort. 

Ser du alltid etter noe mer? Vi også. Og STILL RX 20 leverer mer på alle områder: høyere ytelse, mer dynamikk 

og bedre tilgjengelighet. Den nyeste generasjonen av STILLs bestselgende elektriske gaffeltruck er den beste 

RX 20-modellen STILL noensinne har utviklet.

På lageret må alt stemme. Det er derfor kraftpakken RX 20 både er kraftig og smidig, og frakter deg og varene 

raskt dit de skal. I tillegg sikrer utmerket sikt og det behagelige førerhuset at du kan jobbe med høy presisjon. Og 

alt dette med svært god driftstid takket være et enestående utvalg av batterivarianter.

Slik at du kan få jobben gjort.

DEN NYE

KRAFTPAKKEN VÅR.
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Spesialtilpassede mastvarianter for ytelse på høyeste nivå.

FRAKTER VARER RASKT FRA A TIL

BCDEFGHIJKL
MNOPQRSTUVWXYZ.

Den høyeste omlastingskapasiteten i klassen. 

Den nye RX 20 overbeviser med sine fremragende løftehastigheter 

og kan nå hastigheter på opptil 20 km/t. Dermed når den, 

avhengig av kjøreprogram, både maksimal ytelse og topp 

effektivitetsverdier. Med Performance-Boost takler den også 

topplaster i sprintmodus. Det er ikke rart at RX 20 oppnår den 

høyeste lasthåndteringsskapasiteten i klassen – og det med det 

laveste energiforbruket per tonn som håndteres.

OMLASTINGSKAPASITET
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8 REKKEVIDDE

Rask tilgang til batteriet fra siden tillater maksimal tilgjengelighet. Sikrere og enklere batteribytte for elektriske trucker.

1 LADING – 302 LASTER

INGEN GJØR DET BEDRE, 
ELLER LENGRE.

Ingen klarer mer. 

Den nye RX 20 overbeviser med suveren rekkevidde per batteriladning. I tillegg kan den brukes med diverse batterivarianter, og 

den kan skilte med det raskeste sideveis batteribyttet i sin klasse. Og hvis du helst vil kvitte deg helt med ordet “batteribytte” fra 

arbeidsvokabularet, er STILLs Li-ion-teknologi akkurat den kapasiteten du trenger. En kortvarig mellomlading og RX 20 er klar til 

bruk døgnet rundt – på bare ett batteri.
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10 YTELSE

HODE OG SKULDRE OVER RESTEN

SELV DER DET ER TRANGT 
OM PLASSEN.

Imponerende smidig og presis manøvrering. 

Hvis du vil imponere på lageret, må du kunne levere selv på steder hvor det ikke er lett å komme til - ikke noe problem for den nye 

RX 20. De kompakte dimensjonene og den presise styringen sørger for enestående manøvreringsevne. Med den nye kombiakslingen 

i trucker med fire hjul kan gaffeltrucken vise til den minste svingradiusen i klassen!

Begge hjulene kan dreies 90 grader til venstre og høyre.RX 20 er svært smidig og manøvreres enkelt på trange steder.
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12 FØRERENS SIKT

PERFEKT UTSYN:

I ALLE RETNINGER.

Svært god sikt for høy arbeidssikkerhet. 

Sikkerhet har første prioritet. Og det gjelder også for den nye RX 20. Den har derfor en svært slank mast og ekstra store vindusruter 

som gir fri sikt til alle sider og opp. Dette ser ikke bare bra ut, men gjør også at du kan oppdage mulige farer enda tidligere enn før.

Alle komponentene er plassert på en måte som gir best mulig sikt for føreren. Det store vindusruten gir uhindret sikt selv opp til høye hyller.
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14 ARBEIDSOMRÅDE

SOM Å SITTE I ET JETFLY -

BARE MED BEDRE BENPLASS.

Romslig førerhus og smart betjening. 

Slik blir det en glede å jobbe: Den nye RX 20 kan skilte med et førerhus med enestående komfort. Førerhuset er svært romslig, byr på 

masse benplass og har mange oppbevaringsmuligheter. Alle sikkerhets- og ytelsesfunksjoner kan praktisk overvåkes takket være den 

intelligen te visnings- og kontrollenheten (STILL Easy Control).

Det innovative displayet og kontrollenheten forenkler førerens arbeidsdag og 

øker samtidig sikkerheten.

Den sklisikre gummimatten og stigtrinnet med anti-skli-overflate øker 

sikkerheten for føreren.
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16 BATTERI KAPASITET

KRAFTIG OG KOSTNADSEFFEKTIV TAKKET VÆRE

LI-ION-TEKNOLOGI.

Varig høy ytelse: 

Enestående li-Ion-batterikapasitet og 

raskt batteribytte på siden av trucken.

Alltid tilgjengelig: 

Kort mellomlading muliggjør bruk døgnet 

rundt.

Stabil kraft: 

Løfter opptil 2 tonn ved et lastsenter på 

500 mm.

Performance-Boost med én knapp: 

Høyeste lasthåndteringskapasitet på 

markedet takket være håndtering av 

topplaster.

Ingen moderne mobiltelefon kan klare seg uten. Nå inntar li-ion-teknologien nye bruksområder.

Li-ion-batteriet egner seg spesielt på områder som et alternativ til bly-syrebatteriene som er i bruk i to- og tre-skifts drift. Batteribytte 

er ikke nødvendig med li-ion-batteriet. Kortvarig mellomlading muliggjør effektiv utnyttelse av nedetid. Truckens brukstid og 

tilgjengelighet økes dermed betraktelig ved mellomlading eller montering av dobbel batterikapasitet. Og det mest imponerende ved 

Li-ion-teknologien er at den holder konstant spenning i hele levetiden.

Kort fortalt: Batteriene er pakket med mye energi på lite plass, har en ekstrem lang levetid og er dermed perfekte for maksimale 

brukstider. 
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“De ansatte er svært fornøyde med den nye modellen. Trucken 

brukes i treskiftsdrift, og de ansatte har nesten begynt å krangle 

om hvem som skal kjøre”.

“Servicen er helt perfekt. Hvis det oppstår problemer, er 

servicepartneren fra STILL her på stedet på svært kort tid - 

vanligvis innen ca. 20 til 30 minutter. Det er forskjellen på STILL 

og andre leverandører”.

“Svingradiusen er svært bra, sikten er betydelig forbedret 

sammenlignet med de tidligere modellene og batteriet er også 

mye større, slik at det ikke må byttes så ofte”.

Uwe Schumacher, logistikksjef i Polytec Group

“Truckens kjøreegenskaper er svært gode. Den er dynamisk, 

kvikk ved oppstart, har kort bremselengde og er svært 

komfortabel å kjøre”. 

“Førerens arbeidsplass er praktisk: svært behagelig og gir 

svært god oversikt. Den er god å kjøre og en har alt innenfor 

rekkevidde”. 

Marco Morgado, lagermedarbeider i Schenker Deutschland AG

Elektrifiserende.

DET ER ALLEREDE STOR

INTERESSE BLANT KUNDENE. 

TILBAKEMELDINGER FRA KUNDER
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fi rst in intralogistics

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

@


