A HISTORY OF THE FUTURE: STILL FAZ 100 ANOS
Fundada em 1920, a empresa tornou-se um ponto de referência internacional no sector da logística.

Rio de Mouro, 3 de Fevereiro de 2020 – STILL faz 100 anos. Fundada em Hamburgo em 1920, a empresa
conta hoje com 8 unidades de produção e 286 pontos de venda em todo o mundo e é líder na concepção
e fabrico de empilhadores, equipamentos de armazenamento, tractores, transportadores e na oferta dos
mais modernos sistemas de logística integral. A história da STILL é longa e repleta de sucessos, graças aos
produtos de alta qualidade concebidos graças ao empenho, energia e capacidade dos seus colaboradores.
Para celebrar a ocasião, a STILL apresentou um logotipo comemorativo que combina o sinal gráfico
tradicional da STILL com o símbolo do infinito. Porque o logotipo da STILL é "Uma história do futuro",
como diz o payoff da campanha, o que significa, por um lado, que desde a sua fundação a empresa temse distinguido pela sua capacidade de inovar e moldar o futuro e, por outro lado, que este é apenas um
capítulo de uma história de sucesso à qual muitas páginas devem ser acrescentadas.

"Estamos entusiasmados por celebrar um marco importante como 100 anos de história - diz Frederico
Alves, Country Manager da STILL em Portugal - a STILL tem sido um caminho virtuoso ao serviço do cliente.
Compreender as necessidades e responder às exigências das empresas que operam na logística com ideias
inovadoras e versáteis tem sido a nossa força. Graças ao desenvolvimento de produtos de ponta,
tecnológicos e eco-sustentáveis, revolucionamos a história da intralogística no século passado e também
nos próximos anos queremos ser os protagonistas e criadores do futuro da logística".
A STILL foi fundada a 1 de fevereiro de 1920 por Hans Still, um jovem empreendedor de 22 anos que
fundou uma pequena empresa de reparação de motores elétricos localizada em Spaldingstrasse Hamburgo. Em pouco tempo o negócio excedeu todas as expectativas e o crescimento imparável levou a
empresa a expandir a oferta e mudar de local para o distrito de Billbrook, onde ainda hoje se encontra a
sua sede.
"O nosso trabalho hoje é encontrar soluções para as necessidades de amanhã", disse Hans Still. Desde as primeiras
etapas da sua história, a STILL tem-se destacado pela sua capacidade de fazer avançar as fronteiras da inovação. Em
1945 lançou no mercado o EK 2000, um porta-paletes totalmente eléctrico que foi uma verdadeira revolução. Em 1949,
foi lançada o primeiro empilhador STILL, o EGS 1000. Apenas um ano depois, em 1950, a empresa celebrou a sua
primeira grande encomenda internacional: as forças armadas britânicas encomendaram 60 empilhadores eléctricos
STILL EXL 1500. Outro ano gravado na história da empresa é 1983, quando a STILL apresenta o primeiro empilhador
elétrico híbrido. O contínuo crescimento e expansão para novos mercados levou a empresa a lançar um programa de
investimento maciço no início do novo milénio, de forma a otimizar a estrutura produtiva na sua sede e reforçar ainda
mais o já forte sector dos serviços. A STILL torna-se cada vez mais reconhecida no cenário internacional como uma
"marca premium", não só pela vasta gama de equipamentos oferecidos, mas também pelos seus serviços e soluções de
manuseamento extraordinariamente inovadores. A transformação da empresa de um simples fabricante para um
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fornecedor de soluções completas permite-lhe obter uma posição dominante na Europa no fornecimento de sistemas
de controlo para processos intralogísticos. Além dessas atividades, a empresa agora complementa a sua atividade, com
serviços de consultoria com equipas próprias de especialistas em intralogística concebidas para responder às exigências
cada vez maiores da logística integrada. Isto levou à criação de soluções e projetos totalmente personalizados que vão
além de um simples empilhador, integrando-o com software de armazenamento, estantes, automação, projetos de
produção e sub-contratação de linha.
De fabricante para fornecedor e depois de fornecedor para parceiro: a história da STILL é uma história em contínua
evolução que se caracteriza pelo constante compromisso com a investigação e desenvolvimento, visando definir novos
e cada vez mais elevados padrões de eficiência energética, segurança e ergonomia dos produtos. Esta investigação
baseia-se na utilização dos melhores materiais do mercado e na atenção ao respeito pelo meio ambiente, pelo local de
trabalho e pelas pessoas, que constituem a base da proposta de uma vasta gama de mais de 60 produtos cada vez mais
ricos em energias alternativas, como a tecnologia híbrida, as baterias de iões de lítio e as células de combustível.
Em Portugal, a STILL regista números em constante crescimento graças também à sólida e ampla rede de parceiros e
serviços no território nacional.
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