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STILL RX 20
NOVÝ VOZÍK 



1. Najvyšší výkon pri manipulácii

2. Vynikajúca ovládateľnosť 

3. Najlepší jazdný dosah 

4. Dokonalý výhľad 

5. Priestranná kabína pre vodiča



4 ÚVOD

Pre všetkých, ktorí sa neboja vysokého výkonu.

Chcete viac? My tiež. Vozík STILL RX 20 ponúka viac v každom ohľade: vyšší výkon, lepšiu dynamiku a vyššiu 

využiteľnosť. Najnovšiu generáciu najpredávanejšieho elektrického vysokozdvižného vozíka STILL predstavuje 

najlepší vozík RX 20, ktorý spoločnosť STILL doteraz vyvinula.

Na sklade musí byť všetko vždy v poriadku. Náš nový balík energie s názvom RX  20 sa preto vyznačuje 

vysokým výkonom a ovládateľnosťou zároveň a vás aj váš náklad rýchlo prepraví tam, kam potrebujete. Dobrý 

výhľad a pohodlná kabína pre vodiča umožňujú vysokoprecíznu prácu. To všetko aj vďaka najširšej ponuke 

variantov batérií s vysokou výdržou.

Pre vaše najlepšie výkony.

NÁŠ NOVÝ

BALÍK ENERGIE.
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Individuálne nastavenia stožiara umožňujú výkon na najvyššej úrovni.

TOVAR RÝCHLO PREPRAVÍ Z BODU A DO

BCDEFGHIJKL
MNOPQRSTUVWXYZ.

Najvyšší výkon pri manipulácii v rámci tejto triedy.

Nový vozík RX 20 presvedčí vynikajúcou rýchlosťou pri dvíhaní a 

zrýchľuje až na 20 km/h. V závislosti od programu jazdy pritom 

dosahuje maximálny výkon a najlepšiu efektivitu. Pri zvýšení 

výkonnosti Boost zvládne v režime Sprint aj špičkové zaťaženie. 

Nie je preto prekvapením, že vozík RX 20 dosahuje v svojej triede 

najvyšší výkon pri manipulácii – a to pri najnižšej spotrebe energie 

na tonu prepraveného tovaru.

VÝKON PRI PREKLÁDKE
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8 JAZDNÝ DOSAH

Rýchly prístup k batérii zboku umožňuje maximálnu využiteľnosť. Bezpečná a jednoduchá výmena batérie pri elektrických 

vysokozdvižných vozíkoch.

302 NAKLÁDOK

PRI JEDNOM NABITÍ.

Žiadny iný nevydrží dlhšie.

Nový vozík RX 20 presvedčí najdlhšou výdržou na jedno nabitie batérie. Okrem toho je možné ho používať s rôznymi variantmi 

batérie a vo svojej triede ponúka najrýchlejšiu výmenu batérie zboku. No a v prípade, že by ste pojem „výmena batérie“ chceli pri 

práci úplne vynechať zo svojho slovníka: Vaším esom v rukáve je technológia Li-Ion od spoločnosti STILL, vďaka ktorej stačí krátke 

nabitie a nový vozík RX 20 je pripravený na nepretržité použitie – len s jednou batériou.
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10 VÝKON

VYSOKÝ VÝKON AJ V

NAJUŽŠÍCH PRIESTOROCH.

Vynikajúca ovládateľnosť a precíznosť manévrovania.

Presvedčivý výkon v sklade si vyžaduje schopnosť pracovať aj v najužších priestoroch. Pre nový vozík RX 20 to nie je žiadny problém. 

Jeho kompaktné rozmery a precíznosť ovládania zabezpečujú enormnú obratnosť. S novou kombinovanou nápravou pri štvorkolesových 

vozíkoch dosahuje tento vozík najmenší polomer otáčania v svojej triede.

Obe kolesá je možné otáčať o 90 stupňov doľava i doprava.Vozík RX 20 je v úzkych priestoroch vynikajúco ovládateľný.
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12 VÝHĽAD VODIČA

NA KAŽDÚ STRANU

DOKONALÝ VÝHĽAD.

Vysoká miera bezpečnosti vďaka najlepším možnostiam výhľadu.

Bezpečnosť má prednosť. Aj pri novom vozíku RX 20. Má mimoriadne štíhly stožiar a obzvlášť veľké okná, ktoré umožňujú priamy 

výhľad do všetkých strán ako aj hore. Výsledkom je nielen pekný zovňajšok, ale aj možnosť zavčasu zbadať akékoľvek nebezpečenstvo.

Všetky súčasti sú usporiadané tak, aby bol vodičovi umožnený 

ten najlepší výhľad.

Veľké okno umožňuje výhľad bez prekážok aj na najvyššie úrovne regálov.
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14 PRACOVNÁ STANICA

AKO KEBY STE SEDELI V LIETADLE –

LEN S VÄČŠÍM 
PRIESTOROM NA NOHY.

Priestranná kabína pre vodiča a inteligentné ovládanie.

Takto sa pracuje jedna radosť: Nový vozík RX 20 ponúka kabínu vodiča s komfortom, ktorý nemá obdobu. Je mimoriadne 

priestranná, ponúka veľa priestoru pre nohy a viaceré odkladacie miesta. Vďaka inteligentnej zobrazovacej a ovládacej jednotke 

(STILL Easy Control) je možné pohodlne sledovať všetky bezpečnostné aj výkonové funkcie.

Nová zobrazovacia a ovládacia jednotka (STILL Easy Control) vodičovi uľahčí 

každodennú prácu a zvyšuje jeho bezpečnosť.

Nešmykľavá gumová rohožka a protišmykový schodík 

zvyšujú bezpečnosť vodiča.
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16 VÝKON BATÉRIE

VYSOKÝ VÝKON A NÍZKE NÁKLADY VĎAKA

TECHNOLÓGII LI-ION.

Nepretržite vysoký výkon: 

Najvyššia kapacita batérií Li-Ion a rýchla 

výmena batérie zboku.

Neustále k dispozícii: 

Umožňuje krátke nabitie medzi použitiami 

a nepretržité nasadenie.

Stabilný výkon:

Zdvíha bremeno až do 2 ton pri ťažisku 

nákladu vo vzdialenosti 500 mm.

Zvýšenie výkonnosti (Boost) 

jedným tlačidlom: 

Najvyšší výkon pri manipulácii na trhu, 

nakoľko zvláda aj najvyššie zaťaženie.

Nezaobíde sa bez nej žiadny moderný mobilný telefón. Technológia Li-Ion teraz dobíja nové oblasti využitia.

Li-Ion batérie sú obzvlášť vhodné tam, kde sa doteraz používali olovené batérie a vymieňali sa v dvoj- či trojzmennej prevádzke. 

Výmena batérie nie je pri Li-Ion batériách potrebná: Krátke nabitie umožní efektívne využitie prestojových časov. Dĺžka používania 

a využiteľnosť vozíkov sa vďaka krátkemu nabíjaniu alebo zabudovaniu dvojitej kapacity batérie výrazne zvýši. Technológia Li-Ion 

presvedčí v neposlednom rade aj vďaka konštantnému napätiu počas celej doby používania. 

V skratke: Batérie akumulujú veľa energie na malom priestore, majú mimoriadne dlhú životnosť a sú preto ideálne pre maximálne 

využitie.
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„Pracovníci sú s novým vozíkom veľmi spokojní. Používa sa v 

3-zmennej prevádzke a pracovníci sa už takmer hádajú, kto ho 

bude môcť používať.“

„Servis je naozaj perfektný. V prípade problémov je naša 

kontaktná osoba od spoločnosti STILL vždy nablízku. Aj to je to, 

v čom sa STILL líši od ostatných výrobcov.“

„Polomer otáčania je veľmi dobrý, výhľad je oveľa lepší ako pri 

starých vozíkoch a aj batéria je oveľa, oveľa výkonnejšia, takže 

nie je potrebné ju meniť tak často.“

Uwe Schumacher, vedúci logistiky, Polytec Group

„Jazdné vlastnosti vozíka sú veľmi dobré. Je dynamický, 

plynulo sa rozbieha, brzdná dráha je krátka, veľmi pohodlne 

sa s ním jazdí.“

„Pracovné miesto vodiča je komfortné, veľmi pohodlné, veľmi 

prehľadné. Človek sa v ňom cíti dobre a všetko je na dosah.“

Marco Morgado, pracovník skladu, Schenker Deutschland AG

Nechajte sa zelektrizovať.

U NAŠICH ZÁKAZNÍKOV

UŽ ISKRA PRESKOČILA.

SPÄTNÁ VÄZBA OD ZÁKAZNÍKOV
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fi rst in intralogistics

STILL je certifikovaný v 
nasledovných oblastiach: riadenie 
kvality, bezpečnosť pri práci, 
ochrana životného prostredia a 
energetické hospodárstvo.
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STILL SR, spol. s r.o.

Dlhá 91

SK - 949 07 Nitra

Telefón: +421 (0)37/69 224 11

Mail: info@still.sk

Ďaľšie informácie nájdete na:

www.still.sk

@


