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* Średnia wartość ze wszystkich testowanych elektrycznych/gazowym/diesla, czterokołych wózków  
widłowych o udźwigu 2.5 - 3.0 t 

„Still dzięki nowemu modelowi RX60 HP ustanawia nowe standardy  
w segmencie elektrycznych wózków czołowych z przeciwwagą.  
Nigdy wcześniej w długiej historii testów nie zdarzyło się, żeby 
wózek z napędem elektrycznym był tak wydajny.”

„Jeśli spojrzymy na rzeczywisty czas pracy,  to nasz testowy wózek 
pozwala na przepracowanie niemal 1,5 dnia na jednym naładowaniu 
akumulatora. Jeśli wózek jest wyposażony w baterię litowo-jonową to 
dzięki doładowaniom w czasie przerw, uzyskujemy nieograniczony 
czas pracy.”

The new RX 60 – przełamanie bariery wydajności

„Model HP nowej serii RX60 przyspiesza, podnosi i pracuje równie 
dobrze jak wózki z silnikiem diesla ale bez generowania hałasu i 
emisji szkodliwych substancji typowych dla silników spalinowych.” 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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NAJLEPSZY W SWOJEJ KLASIE WÓZEK W PORÓWANIU DO ELEKTRYCZNYCH WÓZKÓW WIDŁOWYCH

+121%+16%+14% +36%+38%
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dostępnośćprzyspieszeniewydajność 
 przeładunkowa palet

szybsze podnoszenieprędkosć

SPRINT NA  
DYSTANSIE 27,2 M

WYDAJNOŚĆ 
 PRZEŁADUNKOWA PALET 

CZAS OPERACYJNYPRĘDKOŚĆ JAZDY Z 
OBCIĄŻENIEM 1700 KG

PRĘDKOŚĆ PODNOSZENIA
Z OBCIĄŻENIEM 1700 KG

TRYB SPRINT TRYB SPRINT TRYB SPRINT TRYB SPRINT TRYB SPRINT

TRYB EFFICIENCY TRYB EFFICIENCY TRYB EFFICIENCY TRYB EFFICIENCY TRYB EFFICIENCY

ŚREDNIA TESTU* ŚREDNIA TESTU* ŚREDNIA TESTU* ŚREDNIA TESTU* ŚREDNIA TESTU*



The new RX 60 – przełamanie bariery wydajności

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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niezależny test wózka widłowego - f+h magazin - STILL RX 60-25 11/2019 - www.logisticsinside.eu
* Średnia wartość ze wszystkich testowanych elektrycznych/gazowym/diesla, czterokołych wózków  
widłowych o udźwigu 2.5 - 3.0 t 

+14% +36%+38%
wydajność 

 przeładunkowa palet
szybsze podnoszenieprędkosć

„Still dzięki nowemu modelowi RX60 HP ustanawia nowe standardy  
w segmencie elektrycznych wózków czołowych z przeciwwagą.  
Nigdy wcześniej w długiej historii testów nie zdarzyło się, żeby 
wózek z napędem elektrycznym był tak wydajny.”

„Jeśli spojrzymy na rzeczywisty czas pracy,  to nasz testowy wózek 
pozwala na przepracowanie niemal 1,5 dnia na jednym naładowaniu 
akumulatora. Jeśli wózek jest wyposażony w baterię litowo-jonową to 
dzięki doładowaniom w czasie przerw, uzyskujemy nieograniczony 
czas pracy.”

„Model HP nowej serii RX60 przyspiesza, podnosi i pracuje równie 
dobrze jak wózki z silnikiem diesla ale bez generowania hałasu i 
emisji szkodliwych substancji typowych dla silników spalinowych.”

NAJLEPSZY W SWOJEJ KLASIE WÓZEK W PORÓWANIU DO NAPĘDEM DIESLA WÓZKÓW WIDŁOWYCH

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

7,0

8,5

363

318

12,8

19,8

64,7

57,6

22,8

19,5

333 7,057,118,1

faster liftingspeed

Czas sprintu
elektrycznego wózka
taki jak sam wózka z 

silnikiem diesla!

Najwyższa dostępność 
bez emisji szkodliwych 

substancji!

SPRINT NA  
DYSTANSIE 27,2 M

WYDAJNOŚĆ 
 PRZEŁADUNKOWA PALET 

CZAS OPERACYJNYPRĘDKOŚĆ JAZDY Z 
OBCIĄŻENIEM 1700 KG

PRĘDKOŚĆ PODNOSZENIA
Z OBCIĄŻENIEM 1700 KG

TRYB SPRINT TRYB SPRINT TRYB SPRINT TRYB SPRINT TRYB SPRINT

TRYB EFFICIENCY TRYB EFFICIENCY TRYB EFFICIENCY TRYB EFFICIENCY TRYB EFFICIENCY

ŚREDNIA TESTU* ŚREDNIA TESTU* ŚREDNIA TESTU* ŚREDNIA TESTU*



The new RX 60 – przełamanie bariery wydajności

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

niezależny test wózka widłowego - f+h magazin - STILL RX 60-25 11/2019 - www.logisticsinside.eu
* Średnia wartość ze wszystkich testowanych elektrycznych/gazowym/diesla, czterokołych wózków  
widłowych o udźwigu 2.5 - 3.0 t 

+14% +36%+38%
wydajność  przeła-

dunkowa palet
szybsze podnoszenieprędkosć

„Still dzięki nowemu modelowi RX60 HP ustanawia nowe standardy  
w segmencie elektrycznych wózków czołowych z przeciwwagą.  
Nigdy wcześniej w długiej historii testów nie zdarzyło się, żeby 
wózek z napędem elektrycznym był tak wydajny.”

„Jeśli spojrzymy na rzeczywisty czas pracy,  to nasz testowy wózek 
pozwala na przepracowanie niemal 1,5 dnia na jednym naładowaniu 
akumulatora. Jeśli wózek jest wyposażony w baterię litowo-jonową to 
dzięki doładowaniom w czasie przerw, uzyskujemy nieograniczony 
czas pracy.”

„Model HP nowej serii RX60 przyspiesza, podnosi i pracuje równie 
dobrze jak wózki z silnikiem diesla ale bez generowania hałasu i 
emisji szkodliwych substancji typowych dla silników spalinowych.”

NAJLEPSZY W SWOJEJ KLASIE WÓZEK W PORÓWANIU DO NAPĘDEM GAZOWYM WÓZKÓW WIDŁOWYCH

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

335 19,3 7,056,8
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SPRINT NA  
DYSTANSIE 27,2 M

WYDAJNOŚĆ 
 PRZEŁADUNKOWA PALET 

CZAS OPERACYJNYPRĘDKOŚĆ JAZDY Z 
OBCIĄŻENIEM 1700 KG

PRĘDKOŚĆ PODNOSZENIA
Z OBCIĄŻENIEM 1700 KG

TRYB SPRINT TRYB SPRINT TRYB SPRINT TRYB SPRINT TRYB SPRINT

TRYB EFFICIENCY TRYB EFFICIENCY TRYB EFFICIENCY TRYB EFFICIENCY TRYB EFFICIENCY

ŚREDNIA TESTU* ŚREDNIA TESTU* ŚREDNIA TESTU* ŚREDNIA TESTU*

Czas sprintu
elektrycznego wózka
taki jak sam wózka 

z silnikiem gazowym!

Najwyższa dostępność 
bez emisji szkodliwych 

substancji!


