
KOMPAKTES KRAFTPAKET

Wenn ein Flurförderzeughersteller einen seiner Verkaufsschlager von Grund auf 
neu konzipiert und das Ergebnis mit „Elektrisierend“ umschreibt, dann weckt dies 
selbstredend das Interesse des Test-Teams. Und so haben wir denn auch den 
Elektro-Dreiradstapler RX 20-16 aus dem Hause Still kritisch analysiert. Die 
Ergebnisse werden zeigen, ob der Hersteller nicht zu viel versprochen hat.

26   f+h 2018/06 www.foerdern-und-heben.de

The new RX 60 – de prestatiebarrière doorbreken

onafhankelijke vorkheftrucktest - f+h magazine - STILL RX 60-25 - 11/2019 - www.logisticsinside.eu
* Gemiddelde waarde van alle geteste 2,5 - 3,0 t elektrische 4-wiel vorkheftrucks.

“STILL stelt nieuwe norm in het elektrische vorkheftruck segement met de 
krachtige modellen RX 60. Nooit eerder in onze lange testhistorie heeft 
een vorkheftruck met een elektrische aandrijving zo hoog gescoord.”

“Als we kijken naar de praktische inzetbaarheid, dan gaat onze test-
truck bijna 1,5 werkdag mee op een enkele acculading. De inzet is 
theoretisch onbegrensd wanneer de lithium-ionbatterij tijdens  
pauzes snel wordt opgeladen.”

“Het krachtige model in de nieuwe serie van deze Still krachtpatser 
versnelt, tilt en rijdt zo krachtig als een heftruck met verbrandingsmotor, 
maar zonder het genereren van de hoge geluidsen uitlaatemissies die 
kenmerkend zijn voor verbrandingsmotoren.”

BEST GETESTE VORKHEFTRUCK IN VERGELIJKIG MET ELEKTRISCHE VORKHEFTRUCKS

+121%+16%+14% +36%+38%

[s][8 h] [h][km/h][km/h]

8,0318 8,447,416,5

7,0

8,5

363

318

12,8

19,8

64,7

57,6

22,8

19,5

beschikbaarheidversnelling  pallethandling snellere heffingsnelheid

SPRINT
OVER 27,2 M

  PALLETHANDLING GEBRUIKSDUUR RIJSNELHEID MET EEN 
BELASTING VAN 1700 KG

HEFSNELHEID MET EEN 
BELASTING VAN 1700 KG 

SPRINT MODE SPRINT MODE SPRINT MODE SPRINT MODE SPRINT MODE

EFFICIËNTIEMODUS EFFICIËNTIEMODUS EFFICIËNTIEMODUS EFFICIËNTIEMODUS EFFICIËNTIEMODUS

TEST GEMIDDELDE* TEST GEMIDDELDE* TEST GEMIDDELDE* TEST GEMIDDELDE* TEST GEMIDDELDE*
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Wenn ein Flurförderzeughersteller einen seiner Verkaufsschlager von Grund auf 
neu konzipiert und das Ergebnis mit „Elektrisierend“ umschreibt, dann weckt dies 
selbstredend das Interesse des Test-Teams. Und so haben wir denn auch den 
Elektro-Dreiradstapler RX 20-16 aus dem Hause Still kritisch analysiert. Die 
Ergebnisse werden zeigen, ob der Hersteller nicht zu viel versprochen hat.
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The new RX 60 – de prestatiebarrière doorbreken

onafhankelijke vorkheftrucktest - f+h magazine - STILL RX 60-25 - 11/2019 - www.logisticsinside.eu
* Gemiddelde waarde van alle geteste 2,5 - 3,0 t elektrische 4-wiel vorkheftrucks.

“STILL stelt nieuwe norm in het elektrische vorkheftruck segement met de 
krachtige modellen RX 60. Nooit eerder in onze lange testhistorie heeft 
een vorkheftruck met een elektrische aandrijving zo hoog gescoord.”

“Als we kijken naar de praktische inzetbaarheid, dan gaat onze test-
truck bijna 1,5 werkdag mee op een enkele acculading. De inzet is 
theoretisch onbegrensd wanneer de lithium-ionbatterij tijdens  
pauzes snel wordt opgeladen.”

“Het krachtige model in de nieuwe serie van deze Still krachtpatser 
versnelt, tilt en rijdt zo krachtig als een heftruck met verbrandingsmotor, 
maar zonder het genereren van de hoge geluidsen uitlaatemissies die 
kenmerkend zijn voor verbrandingsmotoren.”

BEST GETESTE VORKHEFTRUCK IN VERGELIJKIG MET DIESEL VORKHEFTRUCKS
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* Gemiddelde waarde van alle geteste 2,5 - 3,0 t elektrische 4-wiel vorkheftrucks.

The new RX 60 – de prestatiebarrière doorbreken

KOMPAKTES KRAFTPAKET

Wenn ein Flurförderzeughersteller einen seiner Verkaufsschlager von Grund auf 
neu konzipiert und das Ergebnis mit „Elektrisierend“ umschreibt, dann weckt dies 
selbstredend das Interesse des Test-Teams. Und so haben wir denn auch den 
Elektro-Dreiradstapler RX 20-16 aus dem Hause Still kritisch analysiert. Die 
Ergebnisse werden zeigen, ob der Hersteller nicht zu viel versprochen hat.
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“STILL stelt nieuwe norm in het elektrische vorkheftruck segement met de 
krachtige modellen RX 60. Nooit eerder in onze lange testhistorie heeft 
een vorkheftruck met een elektrische aandrijving zo hoog gescoord.”

“Als we kijken naar de praktische inzetbaarheid, dan gaat onze test-
truck bijna 1,5 werkdag mee op een enkele acculading. De inzet is 
theoretisch onbegrensd wanneer de lithium-ionbatterij tijdens  
pauzes snel wordt opgeladen.”

“Het krachtige model in de nieuwe serie van deze Still krachtpatser 
versnelt, tilt en rijdt zo krachtig als een heftruck met verbrandingsmotor, 
maar zonder het genereren van de hoge geluidsen uitlaatemissies die 
kenmerkend zijn voor verbrandingsmotoren.”

BEST GETESTE VORKHEFTRUCK IN VERGELIJKIG MET LPG VORKHEFTRUCKS
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