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Tehnologie Li-Ion de la STILL

PERFORMANȚĂ RAPIDĂ PENTRU APLICAȚII
FLEXIBILE

REDUCEȚI COSTURILE DE EXPLOATARE CU LI-ION
Practic, toți folosim această tehnologie în fiecare zi, fără să fim cu adevărat conștienți de ea. Vorbim despre bateriile litiu-ion (Li-Ion). Niciun

COMPARAREA TIMPILOR DE ÎNCĂRCARE A
BATERIEI
100

echipamentelor industriale. Ce anume face acest nou tip de baterie atât de atractiv?

Li-Ion poate fi încărcată până la 50 % din capacitatea sa. Capacitatea

Beneficiile sunt evidente. Bateria Li-Ion impresionează prin performanța sa ridicată și este potrivită în special pentru utilizarea la activitățile în

cu cele șapte până la nouă ore necesare bateriilor convenționale pentru

maximă este atinsă după un timp de încărcare de 1,5 ore, comparativ
încărcare. De asemenea, bateriile Li-Ion pot fi încărcate în orice moment

două sau trei schimburi în care sunt folosite și necesită înlocuire bateriile convenționale cu plumb. Nu este necesar să înlocuiți bateriile Li-Ion.

fără a afecta capacitatea bateriei. Bateriile plumb-acid, pe de altă

Încărcarea rapidă în orice moment face acum posibilă utilizarea eficientă a pauzelor de lucru, cum ar fi pauzele de masă. Durata de funcționare și

parte, își pierd parțial puterea în timpul utilizării. Bateriile Li-Ion nu sunt

disponibilitatea echipamentelor este crescută substanțial datorită posibilității de încărcare în orice moment sau prin montarea, pe echipament, a
unei baterii cu capacitate dublă.

afectate prea mult de acest efect. Costurile de exploatare și manipulare,

Tehnologia litiu-ion de înaltă performanță este potrivită în special în cazurile în care bateriile plumb-acid sunt în uz și trebuie înlocuite în două până

cu achiziția și utilizarea bateriilor Li-Ion, achiziție care se dovedește

ca urmare a utilizării bateriilor convenționale plumb-acid, se reduc odată

la trei schimburi. Bateriile litiu-ion nu trebuie înlocuite. Prin încărcarea intermediară rapidă, orice perioadă de inactivitate, cum ar fi o pauză de

Capacitate de încărcare [%]

În timpul unei pauze de prânz, de exmplu, de 30 de minute, bateria

telefon mobil modern nu funcționează fără această baterie. Acum această tehnologie cucerește noi domenii de aplicare și ajunge și în domeniul
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Timp de încărcare [t]

rapid profitabilă.

Baterie Li-Ion

Baterie plumb-acid

masă, poate fi utilizată eficient, iar bateria este reîncărcată într-o perioadă foarte scurtă de timp. Încărcarea intermediară nu afectează durata de
viață a bateriei. Tehnologia litiu-ion furnizează o tensiune constantă pe toată durata funcționării. Prin urmare, puteți lucra la putere maximă în mai
multe schimburi fără a fi nevoie să înlocuiți o baterie sau să efectuați vreo intervenție de întreținere.

Tehnologie Li-Ion: performanță maximă pe durata mai multor schimburi datorită încărcării intermediare
eficiente
Schimbul 1
Performanța
bateriei

Schimbul 2

Pauză
30 min. încărcare intermediară

100 %

Pauză

Înlocuirea bateriei
plumb-acid

30 min. încărcare intermediară

Schimbul 3

TEHNOLOGIA LI-ION ÎȘI DEMONSTREAZĂ EFICIENȚA
ÎN APLICARE

Pauză

Înlocuirea bateriei
plumb-acid

30 min. încărcare intermediară

Bateria Li-Ion este un pachet de energie eficient și compact, cu
disponibilitate ridicată. Poate fi utilizată până la 95 % din capacitatea
bateriei, comparativ cu 80 % din bateriile convenționale plumb-acid.
Bateria Li-Ion permite aproximativ de două ori mai multe cicluri
de încărcare. Cu un volum identic cu al unei baterii plumb-acid,

10 min.
încărcare intermediară

50 %

bateria Li-Ion conține de două ori mai multă energie. Acest lucru

10 min.
încărcare intermediară

reduce efortul de schimbare a bateriei și a infrastructurii. Un
alt avantaj semnificativ este funcționarea ce nu necesită
întreținere. Lucrările de întreținere obligatorii pentru
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Baterie Li-Ion

Baterie plumb-acid

Este necesară înlocuirea bateriei – pierdere de timp din cauza schimbării unei baterii convenționale

bateriile plumb-acid nu sunt necesare pentru bateriile
Li-Ion.
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STILL Simply Efficient
CUM VA AJUTA TEHNOLOGIA LI-ION ACTIVITATEA DVS.?
Care sunt caracteristicile tehnologiei optime a bateriei? Noi, cei de la STILL, suntem ferm convinși că răspunsul nu se limitează numai la o
performanță ridicată. Doar armonizarea perfectă a caracteristicilor precum puterea, precizia, ergonomia, dimensiunile compacte, siguranța și
responsabilitatea ecologică creează o tehnologie care este soluția optimă pentru client.

Simply safe
Gestionare inteligentă a bateriei: toate funcțiile importante sunt
monitorizate
Mai puțin efort fizic: posibil să nu fie nevoie să mai înlocuiți bateriile
Siguranță sporită pentru utilizator: datorită funcționării fără acizi
Fără emisii de gaze din baterie

Simply easy

Simply flexible

Funcționare fără întreținere: nu este nevoie să adăugați apă sau să

Posibilitatea de încărcare la orice priză:

verificați nivelul de acid

Densitate mai mare de energie la o baterie de dimensiuni mici

Ușor de utilizat: posibil să nu fie nevoie să înlocuiți bateriile

Mai puțin efort organizațional: nu sunt necesare verificări

Bateriile Li-Ion își mențin nivelul de performanță și la temperaturi sub zero

și adăugarea de apă înainte de utilizarea echipamentului

grade, făcându-le ideale pentru utilizarea în zonele reci

Simply powerful

Simply connected

Densitatea mare de energie a bateriei Li-Ion asigură timpi lungi de

Comunicare între echipament și sistemul inteligent de

funcționare și crește disponibilitatea echipamentului

control al bateriei: un sistem energetic perfect coordonat

Disponibilitate ridicată datorită posibilității de încărcare rapidă în orice

(echipament, baterie Li-Ion și sistem inteligent de control al

moment fără a fi nevoie să înlocuiți bateria

bateriei) care permite o durată lungă de viață și o utilizare

Performanță de funcționare mai îndelungată a echipamentului

eficientă a echipamentului

datorită tensiunii stabile pe tot parcursul procesului de descărcare

Management inteligent al încărcării: protejează bateria și
prelungește durata de viață și de funcționare a acesteia
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Flota Li-Ion STILL
PORTOFOLIU DE ECHIPAMENTE INOVATOARE – GATA DE UTILIZARE
STILL a început să lucreze cu baterii Li-Ion încă de la apariția tehnologiei și a reușit să dezvolte un număr mare de echipamente cu această
tehnologie. Astăzi suntem gata să vă oferim o flotă completă de echipamente Li-Ion. Transpaleți cu operare la mică sau la mare înălțime, selectoare,
stivuitoare cu catarg retractabil, utilaje de transport și remorcare sau stivuitoare cu contragreutate - portofoliul nostru este în continuă creștere.

STIVUITOARE CU CATARG RETRACTABIL LI-ION STILL

Aflați mai multe despre gama inovatoare de echipamente Li-Ion de la STILL.

FM-X reprezintă mai mult decât o lungime de furcă avantaj față de restul.
Datorită funcției Active Load Stabilisation (ALS)*, puteți gestiona următorul
transport de mărfuri, în timp ce alte echipamente ar aștepta încă oprirea
vibrațiilor catargului. Un impuls automat de egalizare oferă o modalitate rapidă
și eficientă de a împiedica apariția vibrațiilor la înălțimi mari, reducând timpul
de așteptare la raft cu până la 80 %. Rezultatul este o creștere semnificativă
a vitezei de manipulare. Tehnologia puternică Li-Ion permite utilizarea
stivuitorului FM-X într-un mod și mai eficient la exploatarea în mai multe
schimburi. Datorită densității mai mari de energie a bateriei, FM-X poate
funcționa perioade mai îndelungate, crescând astfel disponibilitatea acestuia.
În același timp, datorită curbei stabile de tensiune, echipamentul funcționează
constant la capacitate maximă.
FM-X

Echipamentele puternice RX 20 și RX 60 asigură transportul rapid al mărfurilor. Acestea pot fi folosite cu ușurință pe distanțe

STIVUITOARE CU CONTRAGREUTATE LI-ION STILL

TRANSPALEȚI CU OPERARE LA MARE
ÎNĂLȚIME LI-ION STILL

lungi și sunt ideale pentru utilizare în interior și exterior. Datorită densității mari de energie a tehnologiei Li-Ion, stivuitoarele

Stivuirea eficientă este întotdeauna o chestiune de înălțime

electrice cu furcă Li-Ion sunt deosebit de potrivite pentru aplicații dificile. Bateriile litiu-ion se pot încărca la 50 % în doar 30

- în acest caz, cel mai înalt dintre toate! Transpaletul

de minute și permit încărcarea intermediară ușoară a stivuitorului, iar procesul de încărcare în sine este cu aproximativ o oră

STILL cu operare la mare înălțime este maestru în ceea

mai rapid decât în cazul bateriilor plumb-acid convenționale. Mai mult decât atât, bateria litiu-ion durează aproximativ de două

ce face. De la deservirea perfectă a rafturilor până la

ori mai mult decât o baterie plumb-acid, nu necesită întreținere și se poate utiliza într-un depozit frigorific. De asemenea, este

încărcarea și descărcarea eficientă a camioanelor. Se

inovatoare și din punct de vedere al siguranței: fiecare celulă a bateriei este monitorizată în timp real. RX 20 și RX 60 Li-Ion

descurcă foarte bine chiar și condiții dificile de utilizare.

sunt stivuitoarele electrice cu furcă ideale pentru perioade lungi de funcționare la utilizarea în aplicații industriale, comerciale

Acum, cu tehnologia Li-Ion, STILL oferă un alt plus în ceea

și logistice.

ce privește flexibilitatea. Datorită posibilității de încărcare

RX 20

1,4 1,6 1,8 2,0 RX 60

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0

1,0 1,2 1,4 1,7 2,0 2,5

FM-X SE

1,4 1,7 2,0

în orice moment, transpaleții Li-Ion cu operare la mare
înălțime sunt întotdeauna disponibili atunci când viteza este
esențială.
EXV

1,0 1,2 1,4 1,6

EXV-SF

1,4 1,6

FXV/N

1,4 1,6

* Nu este disponibil pentru FM-X SE
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Flota Li-Ion STILL
PORTOFOLIU DE ECHIPAMENTE INOVATOARE – GATA DE UTILIZARE

TRANSPALEȚI CU OPERARE LA MICĂ ÎNĂLȚIME LI-ION STILL

UTILAJE DE TRANSPORT ȘI REMORCARE ȘI SELECTOARE LI-ION STILL

Acum și mai eficient! Noii transpaleți Li-Ion cu operare la mică înălțime sunt soluția perfectă pentru o exploatare flexibilă datorită diversității,

Acestea sunt soluția versatilă atunci când vine vorba de transportul de mărfuri pe orizontală cu o greutate de până la 2.500 kg. Datorită designului

fiabilității și rapidității echipamentelor. În modul cu operator pedestru, transpaleții cu operare la mică înălțime sunt de obicei acționați cu

modular, STILL oferă selectorul orizontal optim pentru orice cerință din depozit cu variantele de model versatile ale seriei OPX. Siguranța, confortul

o manetă. Pentru modul cu operator la bord, oferim o gamă largă de transpaleți cu operare la mică înălțime, fie cu platforme fixe, fie

și performanța ridicată de manipulare sunt caracteristici constante ale acestui ajutor eficient în depozit. La exploatarea în mai multe schimburi,

rabatabile. În timpul pauzelor scurte, transpaleții Li-Ion cu operare la mică înălțime pot fi încărcați rapid. Operatorul nu pierde timp din
cauza timpilor lungi de încărcare și poate acționa flexibil.
ECH
1,2 1,5 EXU/EXH
1,6 1,8 2,0 2,5 3,0 EXU-H
EXH-SF

2,0 2,5 EXH-S

2,0 2,5 SXH

2,0 FXH/N

selectoarele STILL Li-Ion asigură un potențial ridicat de economisire a costurilor. De asemenea, parte a portofoliului nostru este utilajul electric de
remorcare rapid și puternic LTX 50. Utilajul de remorcare eficient poate fi utilizat în mod flexibil și, prin urmare, este ideal pentru transportul intern

2,0

pe distanțe medii și lungi.
OPX

2,0 2,5

2,0

2,5 OPX-L S

2,0 OPX-L

1,2

1,6

2,0 OPX-D

SELECTORUL VERTICAL ȘI STIVUITORUL PENTRU
CULOARE FOARTE ÎNGUSTE LI-ION STILL
Doriți să utilizați în mod optim spațiul Dvs. de depozitare? Selectorul
vertical EK-X stabilește noi standarde cu tehnologia sa optimizată pentru
performanță. O înălțime de ridicare de până la 12 metri, o viteză de
deplasare de până la 13 km/h, precum și siguranța maximă și ergonomia
pentru operator vorbesc de la sine. Dacă doriți ceva și mai performant,

TRANSPALEȚI PENTRU PALEȚI SUPRAPUȘI CU OPERARE LA MARE ÎNĂLȚIME LI-ION STILL

STILL vă oferă inovatorul MX-X. Stivuitorul pentru culoare foarte înguste

Transpaleții pentru paleți suprapuși Li-Ion cu operare la mare înălțime pot transporta în mod flexibil doi paleți simultan. Acest lucru

stabilește noi standarde în ceea ce privește performanța și ușurința în

economisește timp prețios la încărcarea și descărcarea camioanelor. Pentru modul cu operator la bord, pentru EXD-SF este disponibilă

utilizare. Vitezele de deplasare de până la 14 km/h, o înălțime de ridicare

o platformă rabatabilă pentru operator. Dacă sunteți mai interesat de platformele fixe pentru operator, STILL oferă EXD-S și SXD cu baterii
Li-Ion. FXD asigură și mai mult confort pe distanțe mai lungi cu scaunul pentru operator. În timpul perioadelor de nefuncționare, echipamentele
pot fi reîncărcate într-un timp foarte scurt.

EXD

1,8 2,0

EXD-SF

2,0

EXD-S

2,0

SXD

2,0

FXD/N

2,0

de 18 metri și cea mai mare capacitate de încărcare reziduală de pe piață
fac din MX-X campionul la manipulare în medii de depozitare foarte dense.
EK-X

MX-X

2,0 OXV

0,7 0,8 1,0 LTX

5,0
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Mission: Zero Emission
Stivuitoare inovatoare de la STILL: puternice, eficiente și ecologice

Schimbarea proceselor intralogistice - Europa
devine electrică!

Dezvoltarea pieței: stivuitoarele electrice cu furcă
sunt mai cerute ca niciodată.

Responsabilitatea față de mediu joacă un rol din ce în ce mai important

Cifrele vorbesc de la sine: din 2009, în toată Europa, cererea de

în societatea noastră. Rolul responsabilității față de mediu devine

echipamente electrice a fost mai mare decât pentru echipamentele

evident din megatendințele cu creștere rapidă, cum ar fi răspândirea

cu motor cu ardere internă. Există mai multe motive pentru această

energiei regenerabile și mobilitatea electrică, precum și din standardele

tendință. În general, echipamentele cu motor cu ardere internă tind să

din ce în ce mai stricte privind emisiile pentru echipamentele cu

fie ceva mai ieftine decât echipamentele electrice însă, pe termen lung,

motoare cu ardere internă. Scopul general este evitarea emisiilor

acestea din urmă conving în mod clar cu costuri substanțial mai mici

dăunătoare pentru climă.

pentru energie și întreținere, care compensează rapid prețul de achiziție

Totuși, prețul de achiziție pentru echipamentele cu motor cu ardere

și bicicletele anunță următoarea etapă a mobilității electrice în

internă crește constant, deoarece standardele din ce în ce mai stricte

societatea noastră modernă. Pe fondul combustibililor fosili din ce în ce

privind emisiile impun implementarea unor tehnologii mai elaborate

mai rari și mai scumpi, se estimează că această tendință se va accelera

pentru a reduce emisiile. Având în vedere costul total de proprietate

în viitor. Viitorul mobilității este electric.

(TCO), beneficiile pe termen lung oferite de stivuitoarele electrice cu

STILL − Competență în domeniul electricității
dezvoltată de-a lungul a 100 de ani.

furcă sunt evidente.

Mobilitatea electrică menține lumea în mișcare.
Electromobilitatea devine o parte din ce în ce mai importantă a vieții
noastre de zi cu zi. Experții sunt de acord că viitorul este orientat
către mijloace de transport fără poluanți, care funcționează cu ajutorul
motoarelor electrice. Chiar și astăzi, pulsul societății noastre moderne
s-ar opri fără acest tip de motor. Pe lângă mijloacele de transport
electrice care au fost probate și testate timp de zeci de ani, cum ar fi
trenurile sau metrourile, mașinile electrice, autobuzele, echipamentele

mai mare.

Calculul costurilor pentru energie și întreținere2

este prioritară pe agendă. În ceea ce privește mijloacele de transport,

Dezvoltarea pieței în Europa1
buc.

80.000

Stivuitoare electrice cu furcă
Stivuitoare diesel și pe gaz

ambele tipuri de echipamente cu motoare electrice și cu ardere internă
și ambele au cunoscut progrese tehnologice majore în ultimii ani.

60.000

€

ambele subiecte sunt strâns legate de ambele tipuri de motoare
major în intralogistică. În intralogistică, sunt utilizate pe scară largă

Achiziție

Datorită costurilor reduse pentru energie și întreținere,
exploatarea unui stivuitor electric cu furcă va fi mai ieftină
după o perioadă scurtă de timp

40.000
Europa de Est

1
2
3

Compania a avut primul succes major cu generatoarele electrice.
Cunoștințele de specialitate și experiența acumulate în acest domeniu
au fost ulterior transferate către echipamentele de transport inovatoare
propulsate de motoare electrice. Deja în 1946, transpaletul electric
EK 2000 a transportat în mod fiabil până la 2 tone de marfă pentru
clienți renumiți, cum ar fi Căile Ferate Germane. Doar puțin mai târziu,
în 1949, primul stivuitor electric cu contragreutate, STILL EGS 1000,

2012

1 an

2013

2014

2015

2016

2017

În conformitate cu comenzile preluate WITS (World Industrial Truck Statistics - Statistica mondială privind stivuitoarele industriale)
În conformitate cu VDI 2695, utilizare medie 1100 ore/an – preț mediu net pe 6 ani pentru motorină = 1,00 /l (Comisia UE: prețurile din Buletinul petrolului)
Stivuitor electric cu furcă, inclusiv baterie și încărcător

2018

2019

atunci, STILL este unul dintre cei mai căutați experți în mobilitate
electrică în domeniul logisticii. Inovațiile la nivel de industrie fabricate
de STILL au făcut ca stivuitoarele electrice cu contragreutate să prezinte
din ce în ce mai mult interes de-a lungul anilor. Între timp, stivuitoarele

3

40.000

Europa de Vest

2011

majore ale viitorului este deja aplicată: eficiența electrică.

a transportat fluxul tot mai mare de materiale în direcția corectă. De

În combinație cu problema eficienței energetice, reducerea emisiilor

(motoare electrice și cu ardere internă) și, prin urmare, joacă un rol

De la începutul istoriei companiei STILL, una dintre problemele sociale

2 ani

3 ani

4 ani

electrice cu contragreutate au devenit suficient de puternice pentru a
înlocui cu ușurință echipamentele cu motor cu ardere internă chiar și în

20.000
5 ani

aplicații grele, cum ar fi industria băuturilor.

www.still-zero-emission.com

RX 70-30 Diesel
RX 60-30 Electric
Cel mai bun competitor
Consum de motorină: 2,8 l/h Consum de energie electrică: 6,5 KWh/h Consum de motorină: 3,2 l/h
Preț motorină:
1,00 €/l Preț energie electrică:
0,14 €/KWh Preț motorină:
1,00 €/l

STILL Material Handling Romania S.R.L.
Str. Virginia, nr. 2
Comuna Dragomiresti Vale
Sat Dragomiresti Deal
077096 Judet Ilfov
Secretariat: +40 372 220 920
Vânzări: +40 372 220 934 (sales@still.ro)
Service: +40 372 220 951 (service@still.ro)
Mai multe informaţii găsiţi la

first in intralogistics

Li-Ion RO 03/22

www.still.ro

