Najlepszy wózek w testach VerkehrsRundschau - STILL RX 20-16P
WYNIK OGÓLNY:
TESTY WÓZKÓW WIDŁOWYCH

1,4 Bardzo dobry

Wydanie 06 / 2020

„Doświadczaj doskonałości mocy elektrycznej podczas korzystania z trybu Sprint. Od samego początku nasi operatorzy
osiągali rekordowe czasy okrążeń, niespotykane wcześniej w
żadnym innym elektrycznym wózku widłowym. Ostateczny rezultat to niezwykłe tempo przeładunku i obsługi palet wynoszące aż
130 palet na godzinę.“

WYDAJNOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO

Wydajność robocza
+ Dynamiczne cofanie
+ Konfigurowalne programy jazdy
+ Elastyczne zachowanie podczas jazdy

Widoczność
+ Maszt typu EASY View
+ Pancerna i panoramiczna szyba dachowa
+ Wąskie profile masztu

1,4 Bardzo dobry
Sterowanie/
kierownica
+ Kierownica obracalna o 90 stopni
+ Wąski promień skrętu
+ Oś wahliwa

1,4 Bardzo dobry
Obsługa hydrauliki
+ Mini-dźwignie i podłokietnik
+ Czułe sterowanie

1,3 Bardzo dobry
Wyświetlacz
+ Łatwa obsługa
+ Wygodny widok na informacje o
wszystkich parametrach pracy

1,2 Bardzo dobry

1,2 Bardzo dobry
Systemy
bezpieczeństwa
+ System Curve Speed Control
+ Inteligentna kontrola zapięcia
pasów bezpieczeństwa

+ Reflektor ostrzegawczy Safety Light 4Plus

1,6 Dobry
Przestrzeń robocza
+ Kolumna kierownicza regulowana
w 3 pozycjach

+ Duża ilość miejsca na stopy operatora

1,5 Dobry
Wejście/wyjście
+ Antypoślizgowy stopień
+ Duży uchwyt

1,9 Dobry

KOMFORT
Przechowywanie
+ Uchwyt na smartfona
+ Uchwyt na kubek
+ Składany schowek z tyłu

1,2 Bardzo dobry
Siedzenie operatora
+ Podparcie lędźwiowe
+ Łatwa regulacja

1,5 Dobry
Podłokietnik
+ Płynna regulacja
+ Szeroki zakres regulacji poziomej

1,3 Bardzo dobry
Dodatkowe przełączniki
+ Na wyświetlaczu

1,5 Dobry
Zmiana kierunku
+ Na kierownicy i podłokietniku

2,1 Dobry

JAKOŚĆ
Zasilanie
+ Bateria litowo-jonowa wymienna 1: 1
+ Możliwe również akumulatory
kwasowo-ołowiowe

+ Wskaźnik ładowania na baterii

1,2 Bardzo dobry
Jakość/wykończenie
+ Bez zgrzytania i skrzypienia
+ Precyzyjne dopasowanie
+ Duża zawartość metalu

1,6 Dobry
Konserwacja
+ Brak konieczności konserwacji baterii
+ Łatwo dostępne punkty serwisowe

1,2 Bardzo dobry
Standardowe
wyposażenie
+ Bogate wyposażenie:

Kolorowy wyświetlacz z intuicyjną
nawigacją w menu, duże uchwyty, pięć programów jazdy i wiele
więcej.

1,5 Dobry

