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STILL RX 20
NYA 



1. Mycket snabb lasthantering

2. Extremt lättmanövrerad 

3. Längsta räckvidd 

4. Bästa sikt runtom 

5. Rymlig förarhytt



4 INLEDNING

För alla som vill få jobbet gjort.

Vill du ha mer? Det vill vi också. STILL RX 20 ger dig mer av allt: högre kapacitet, mer dynamik och högre 

tillgänglighet. Den nyaste generationen av STILLs mest sålda elektriska motviktstruck är den bästa RX 20-trucken 

som STILL någonsin har utvecklat.

På lagret måste allt stämma. Därför är energiknippet RX 20 både kraftfullt och lättmanövrerat och tar snabbt dina 

varor dit de ska. Den goda sikten och den bekväma förarhytten gör att du dessutom kan arbeta med stor precision. 

Tack vare det mycket breda utbudet av olika batterier kan du även arbeta med stor uthållighet.

Så att du får jobbet gjort.

VÅRT NYA

ENERGIKNIPPE.



5



6

Individuella lyftstativvarianter för prestanda på högsta nivå.

TAR VARORNA SNABBT FRÅN A TILL

BCDEFGHIJKL
MNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ.

Den snabbaste lasthanteringen i sin klass.

Den nya RX 20 imponerar med fantastiska lyfthastigheter och går 

att accelerera upp till 20 km/h. Beroende på körprogram uppnår 

trucken maximala prestanda och de bästa eff ektivitetsvärdena. 

Truckens prestanda-boost hjälper till att hantera även 

toppbelastningar i sprint mode. Inte konstigt att RX 20 uppnår 

den snabbaste lasthanteringen i sin klass – med den lägsta 

energiförbrukningen per hanterat ton.

LASTHANTERING
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8 RÄCKVIDD

Snabb batteriåtkomst från sidan möjliggör maximal tillgänglighet. Byt batteri enkelt och säkert med elektrisk låglyftare.

1 LADDNING =

302 LASTER

Längst av alla.

Den nya RX 20 imponerar med att ha den längsta räckvidden per batteriladdning. Den kan dessutom användas med många olika 

typer av batterier och samlar poäng genom att ha det snabbaste batteribytet från sidan i sin klass. Om man dessutom helt vill kunna 

stryka ordet ”batteribyte” ur arbetsvokabulären är STILLs Li-Ion-teknik tillgänglighetstrumfen som gör det möjligt: det räcker med 

korta mellanladdningar för att den nya RX 20 ska kunna användas dygnet runt – med ett enda batteri.
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10 PRESTANDA

BÄST SÅ LÅNGT ÖGAT NÅR,

ÄVEN I TRÅNGA UTRYMMEN.

Manövrera lätt och exakt.

Den som vill imponera på lagret måste kunna prestera även i trånga utrymmen. Lätt som en plätt för nya RX 20. Truckens kompakta 

mått och exakta styrning gör den otroligt lättmanövrerad. Med den nya kombiaxeln hos fyrhjulstruckarna uppnår den minsta 

svängradien i sin klass!

De båda däcken kan vridas 90 grader åt höger och vänster.RX 20 är otroligt lättmanövrerad i trånga utrymmen.
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12 FÖRARSIKT

FULL SIKT FRAMÅT

I ALLA RIKTNINGAR.

Bästa sikten runtom för hög arbetssäkerhet.

Säkerheten framför allt. Det gäller även för den nya RX 20. Därför har den ett extra smalt lyftstativ och extra stora rutor som ger fri 

sikt åt alla håll inklusive uppåt. Det är inte bara snyggt utan hjälper även till att upptäcka eventuella faror ännu tidigare.

Alla komponenter är placerade så att föraren får bästa möjliga sikt. Stora rutor möjliggör obehindrad sikt ända upp till höga hyllplan.
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14 ARBETSPLATS

SOM ATT SITTA I ETT JETPLAN –

FAST MED STÖRRE 
BENUTRYMME.

Rymlig förarhytt och smart styrenhet.

Det är så här man vill arbeta: den nya RX 20 erbjuder en förarhytt med ojämförbar komfort. Den är extremt rymlig, med stort fotutrymme 

och en mängd förvaringsmöjligheter. Med en intelligent indikator- och styrenhet (STILL Easy Control) går det dessutom att övervaka alla 

säkerhets- och prestandafunktioner på ett bekvämt sätt.

Den nya typen av indikator- och styrenhet (STILL Easy Control) förenklar 

förarens dagliga arbete och ökar säkerheten.

Den halksäkra gummimattan och ett fotsteg med bra grepp ökar 

säkerheten för föraren.
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16 BATTERIKAPACITET

KRAFTFULL OCH KOSTNADSBESPARANDE TACK VARE 

LI-ION-TEKNIKEN.

Kontinuerligt kraftfull: 

högsta Li-Ion-batterikapacitet och 

snabbt batteribyte från sidan.

Alltid tillgänglig: 

kort mellanladdning gör att du kan 

använda den dygnet runt.

Stabil styrka:

lyfter upp till 2 ton vid en lasttyngdpunkt 

på 500 mm.

Prestanda-boost med en 

knapptryckning: 

snabbaste lasthanteringen på marknaden 

tack vare att den klarar toppbelastningar.

Ingen modern mobiltelefon klarar sig utan den. Nu erövrar Li-Ion-tekniken nya användningsområden.

Li-Ion-batteriet passar särskilt bra där man tidigare använt och bytt blysyrabatterier i två- till treskiftsdrift. Med Li-Ion-batteriet behövs 

inget batteribyte: tack vare snabba mellanladdningar kan driftstopp utnyttjas eff ektivt. Truckarnas användningstid och tillgänglighet 

ökar därför betydligt tack vare mellanladdningen eller den inbyggda dubbla batterikapaciteten. Li-Ion-tekniken imponerar inte minst 

med en konstant spänning under hela användningen. 

För att sammanfatta det hela: batterierna samlar mycket energi på liten yta, har en extremt lång livslängd och är därför perfekta 

när man vill uppnå maximala användningstider.



17



18

”Medarbetarna är mycket nöjda med den nya trucken. 

Trucken används i 3-skift och de anställda bråkar nästan om 

vem som ska få köra den.”

”Servicen är verkligen perfekt. Om det uppstår problem är vår 

kontaktperson på STILL snabbt på plats, för det mesta inom ca 

20 till 30 minuter. Det skiljer STILL från andra tillverkare.”

”Svängradien är mycket bra, sikten är betydligt bättre än hos 

de gamla truckarna och batteriet är också avsevärt mycket 

större, vilket gör att det inte behöver bytas så ofta.”

Uwe Schumacher, logistikchef, Polytec Group

”Trucken har mycket bra köregenskaper. Den är dynamisk, 

snabb vid framkörning, har en kort bromssträcka och är 

mycket bekväm att köra.”

”Förararbetsplatsen är mycket bekväm och överskådlig. 

Man trivs bra och har allt inom räckhåll.”

Marco Morgado, lagermedarbetare, Schenker Deutschland AG

Electrifying.

VÅRA KUNDER HAR OCKSÅ

REDAN LÅTIT SIG 
ÖVERTYGAS.

FEEDBACK FRÅN KUNDER
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fi rst in intralogistics

STILL är certifierad inom 
följande områden: Kvalitets-
säkring, arbetssäkerhet, 
miljöskydd och energihantering. 
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STILL Sverige AB

Stenåldersgatan 13

S-213 76 Malmö Sverige

Telefon: +46 (0) 40 626 71 00

Fax: +46 (0) 40 626 71 90

sales@still.se

Mer information finns på:

www.still.se

@


