Przyszłość staje się rzeczywistością:
Innowacyjna i wydajna technologia litowo-jonowa
www.still-zero-emission.com
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Technologia litowo-jonowa STILL

SZYBKO DOSTĘPNA I MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ
ZAPEWNIA ELASTYCZNOŚĆ EKSPLOATACJI

OBNIŻ KOSZTY EKSPLOATACYJNE DZIĘKI TECHNOLOGII LITOWO-JONOWEJ
Praktycznie każdy z nas codziennie korzysta z tej technologii, nie do końca zdając sobie z tego sprawę. Mówimy tutaj o bateriach litowojonowych (Li-Ion). Żaden nowoczesny telefon komórkowy nie może się bez nich obyć. Teraz technologia ta zdobywa nowe obszary zastosowania,

Podczas przerwy obiadowej trwającej 30 minut bateria litowo-jonowa

rewolucjonizując branżę wózków przemysłowych. Co sprawia, że ten nowy typ baterii jest tak atrakcyjny?

osiąga do 50 % swojej pojemności. Pełna pojemność osiągana

PORÓWNANIE CZASÓW ŁADOWANIA BATERII
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jest po półtorej godzinie, w porównaniu do siedmiu czy dziewięciu
godzin potrzebnych do naładowania baterii kwasowo-ołowiowych.

wymieniano w trybie dwu- lub trzyzmianowym baterie kwasowo-ołowiowe. W przypadku baterii Li-Ion wymiana nie jest konieczna. Dzięki procesowi

Także ładowanie pośrednie baterii Li-Ion nie powoduje żadnych strat

szybkiego doładowania (tzw. ładowania pośredniego) istnieje teraz możliwość efektywnego wykorzystania przerw w pracy, takich jak np. przerwa

pojemności. Baterie konwencjonalne tracą natomiast z biegiem czasu

na obiad. Czas eksploatacji i dostępność wózków ulega znacznemu zwiększeniu dzięki procesowi szybkiego doładowania lub zastosowaniu baterii o

– także w przypadku ich nieużywania – część swojej pojemności. Nie

dwukrotnie większej pojemności.

dotyczy to baterii Li-Ion. Oszczędność kosztów eksploatacji i obsługi
ponoszonych w przypadku klasycznych baterii kwasowo-ołowiowych

Technologia litowo-jonowa zapewnia stałe napięcie przez cały czas eksploatacji: dzięki temu dostępna jest zawsze jej pełna wydajność. Akumulatory
Li-Ion potrzebują poza tym znacznie krótszego czasu do pełnego naładowania. Proces szybkiego lub pośredniego ładowania nie wpływa ujemnie na

czyni zakup baterii litowo-jonowych wysoce rentownym.
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Pojemność ładowania [%]

Korzyści są oczywiste. Bateria litowo-jonowa zapewnia wysoką wydajność i nadaje się do zastosowania zwłaszcza tam, gdzie dotąd stosowano i
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Czas ładowania [t]
Bateria litowo-jonowa

Bateria kwasowo-ołowiowa

żywotność baterii. Zastosowanie technologii litowo-jonowej może się zamortyzować w zależności od wyposażenia wózka i wymagań już po upływie
jednego do dwóch lat. Akumulatory Li-Ion dzięki podwójnej gęstości energii, mają niezwykle długą żywotność i zapewniają doskonałe osiągi w całym
cyklu eksploatacji baterii.

Technologia litowo-jonowa: pełna wydajność podczas pracy wielozmianowej
dzięki możliwości szybkiego doładowywania.
Zmiana 1

Zmiana 2

Przerwa

Wydajność
baterii

30-minutowe doładowanie

100 %

Przerwa

Wymiana baterii
kwasowo-ołowiowej

30-minutowe doładowanie

Zmiana 3

TECHNOLOGIA LITOWO-JONOWA SPRAWDZA SIĘ
DOSKONALE W KAŻDEJ APLIKACJI
Przerwa

Wymiana baterii
kwasowo-ołowiowej

30-minutowe doładowanie

Bateria litowo-jonowa to efektywny i kompaktowy pakiet energii o
wysokiej dostępności. Dzięki temu można wykorzystać do 95 % energii
baterii zamiast 80 % w przypadku standardowej baterii kwasowoołowiowej. Bateria Li-Ion pozwala na wykonanie ponad dwukrotnie
więcej cykli ładowania. Posiada także dwa razy więcej energii

10-minutowe
doładowanie

50 %

przy pojemności takiej samej jak w klasycznej baterii kwasowo-

10-minutowe
doładowanie

ołowiowej. W rezultacie pozwala zmniejszyć nakłady związane
z wymianą baterii i infrastrukturą do tego przeznaczoną.
Kolejną istotną zaletą jest to, że baterie litowo-jonowe
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Konieczna wymiana baterii – Strata czasu wskutek wymiany standardowej baterii kwasowo-ołowiowej

są bezobsługowe. Nie ma potrzeby wykonywania prac
konserwacyjnych, które muszą być wykonane w
przypadku baterii konwencjonalnej.
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STILL Simply Efficient
W JAKI SPOSÓB TECHNOLOGIA LITOWO-JONOWA WPŁYNIE NA TWÓJ BINZES?
Jakie są cechy optymalnej technologii bateryjnej? STILL jest świadomy, że odpowiedź to o wiele więcej niż „tylko” wysoka wydajność. Dopiero po
perfekcyjnym dopasowaniu do siebie właściwości takich jak moc, precyzja, ergonomia, kompaktowość, bezpieczeństwo i odpowiedzialność za
środowisko naturalne powstaje zharmonizowana technologia zasilania wózków widłowych, stanowiąca optymalne rozwiązanie dla Klienta.

Simply safe
Inteligentny system zarządzania baterią: bieżący wgląd
w parametry pracy baterii
Brak fizycznego obciążenia: baterii nie trzeba wymieniać
Łatwość obsługi podczas eksploatacji: Możliwość ładowania
w dowolnym miejscu
Brak emisji niebezpiecznych gazów

Simply easy

Simply flexible

Bezobsługowa eksploatacja: Brak konieczności uzupełniania wody

Proste doładowywanie w każdym miejscu: brak konieczności budowy

i kontroli poziomu elektrolitu

akumulatorowni

Brak fizycznego obciążenia: baterii nie trzeba wymieniać

Znacznie wyższy współczynnik sprawności baterii litowo-jonowej

Bateria litowo-jonowa utrzymuje swoją wydajność także w

podczas ładowania i rozładowania zmniejsza zapotrzebowanie na energię

temperaturach ujemnych i nadaje się dzięki temu również do

Bezobsługowa eksploatacja: np. brak konieczności uzupełniania poziomu

eksploatacji w chłodnym środowisku pracy

elektrolitu

Simply powerful

Simply connected

Stała gotowość do pracy: wysoka gęstość energii

Stała komunikacja między systemem zarządzania

w baterii litowo-jonowej gwarantuje długi czas

baterią BMS a wózkiem: Perfekcyjnie dopasowany moduł

eksploatacji

energetyczny łączący wózek widłowy, baterię litowo-jonową

Wysoka dostępność dzięki szybkiemu procesowi

oraz inteligentny system zarządzania baterią, umożliwia

doładowywania i braku konieczności wymiany

uzyskanie długiej żywotności baterii i gwarantuje efektywne

baterii

wykorzystanie wózka przez cały okres eksploatacji.

Równa wydajność energetyczna przez cały czas

Inteligentne zarządzanie procesem ładowania - chroni

dzięki stabilnemu przebiegowi napięcia

akumulator i wydłuża jego żywotność
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Flota STILL z baterią litowo-jonową
INNOWACYJNE PORTFOLIO WÓZKÓW GOTOWYCH DO WYKONANIA KAŻDEGO ZADANIA
Firma STILL pracę nad technologią litowo-jonową zaczęła już dawno, dzięki czemu jest ona dziś maksymalnie dopracowana i innowacyjna.
Jesteśmy w stanie zaoferować całą flotę z bateriami Li-Ion. Wózki unoszące, podnośnikowe, dwupaletowe, wózki wysokiego składowania, wózki
do kompletacji, ciągniki lub klasyczne wózki widłowe – nasze portfolio produktów powiększa się nieustannie. Dowiedz się więcej o innowacyjnej

WÓZKI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA STILL Z BATERIĄ
LITOWO-JONOWĄ

rodzinie wózków STILL z baterią litowo-jonową.

Wózek FM-X to lider na wielu poziomach. Dzięki aktywnemu systemowi
stabilizacji masztu (ALS)* można od razu zająć się kolejnym transportem
towaru zamiast czekać aż maszt przestanie drgać. Automatyczny impuls
równoważący zatrzymuje szybko i efektywnie drgania występujące na dużych
wysokościach, co skraca czas oczekiwania przy regale do 80 %. Wydajna
technologia litowo-jonowa umożliwia teraz jeszcze efektywniejszą pracę wózka
FM-X w trybie wielozmianowym. Dzięki wyższej gęstości energii w baterii
wózek zapewnia dłuższy czas eksploatacji, zwiększając jego dostępność.
Stabilny przebieg napięcia gwarantuje pełną wydajność w każdej chwili.
FM-X

WÓZKI WIDŁOWE STILL Z BATERIĄ LITOWO-JONOWĄ
RX 20 i RX 60 to uniwersalne wózki czołowe do szybkiego transportu towarów, także na dłuższych dystansach doskonale
nadające się transportu wewnętrznego i zewnętrznego. Dzięki wysokiej gęstości energii, elektryczne wózki widłowe z baterią
Li-Ion sprawdzają się zwłaszcza w ciężkich warunkach eksploatacji. Możliwy jest nie tylko proces szybkiego doładowywania
– baterię Li-Ion można naładować do 50 % w ciągu zaledwie 30 minut. Także sam proces pełnego ładowania jest znacznie
krótszy niż w przypadku standardowej baterii kwasowo-ołowiowej. Bezobsługowa bateria litowo-jonowa przystosowana do
pracy w chłodni ma ponad dwukrotnie dłuższą żywotność niż bateria klasyczna o takiej samej pojemności. Także w zakresie
bezpieczeństwa zostały wytyczone nowe standardy: każde ogniwo baterii jest monitorowane w czasie rzeczywistym. Wózki
serii RX 20 i RX 60 Li-Ion są idealnymi elektrycznymi wózkami widłowymi gwarantującymi maksymalny czas eksploatacji w
przemyśle, handlu i logistyce.
RX 20

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

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

FM-X SE

1,4 1,7 2,0

WÓZKI PODNOŚNIKOWE STILL Z BATERIĄ
LITOWO-JONOWĄ
Efektywne sztaplowanie jest wciąż kwestią poziomu –
w tym wypadku najwyższego! Wózki podnośnikowe STILL
są mistrzami w swoim fachu. Wydajność od perfekcyjnej
obsługi regałów aż do załadunku i rozładunku samochodów
ciężarowych. Nawet ciężkie warunki eksploatacji nie
stanowią problemu. Dzięki technologii Li-Ion zapewniona
jest pełna elastyczność pracy. Dzięki możliwości szybkiego
doładowania wózki podnośnikowe są zawsze gotowe do
pracy.

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

EXV

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

EXV-SF

1,4 1,6

FXV/N

1,4 1,6

* Niedostępny dla wózka FM-X SE
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Flota
STILL
z
baterią
litowo-jonową
INNOWACYJNE PORTFOLIO WÓZKÓW GOTOWYCH DO WYKONANIA KAŻDEGO ZADANIA

WÓZKI UNOSZĄCE STILL Z BATERIĄ LITOWO-JONOWĄ

WÓZKI DO KOMPLETACJI STILL Z BATERIĄ LITOWO-JONOWĄ

Teraz jeszcze bardziej wydajne! Nowe wózki unoszące z baterią Li-Ion są idealnym rozwiązaniem zapewniającym elastyczną eksploatację,

„Uniwersalny“, jeśli chodzi o transport poziomy towarów o wadze do 2.500 kg. Dzięki modułowej konstrukcji STILL oferuje optymalny wózek

dzięki swojej różnorodności, niezawodności i szybkości. W trybie pieszym sterowane są dyszlem. Wózki mogą być również wyposażone
w platformę, stałą lub składaną. Podczas przestojów wózki unoszące z baterią litowo-jonową można doładować bardzo szybko. Operator
nie traci czasu wskutek długiego ładowania i może pracować wydajniej.
ECH
EXH-SF

1,2 1,5 EXU/EXH
2,0 2,5 EXH-S

1,6 1,8 2,0 2,5 3,0 EXU-H
2,0 2,5 SXH

2,0 FXH/N

do poziomej kompletacji zamówień dla każdego zapotrzebowania w magazynie z uniwersalnymi wariantami modeli serii OPX. Bezpieczeństwo,
komfort i wysoka wydajność to stałe cechy tej serii. Wózki STILL Li-Ion do kompletacji zamówień oferują wysoki potencjał oszczędności w pracy
wielozmianowej. Ciągnik LTX 50 uzupełnia nasze portfolio. Szybki i wydajny elektryczny ciągnik LTX 50 może być używany w wielu aplikacjach i
dlatego jest idealny do transportu wewnętrznego na średnie i duże odległości.

2,0

OPX

2,0 2,5

2,0

2,5 OPX-L S

2,0 OPX-L

1,2

1,6

2,0 OPX-D

WÓZKI DO KOMPLETACJI PIONOWEJ ORAZ WÓZKI
SYSTEMOWE VNA STILL LI-ION
Czy chcesz optymalnie wykorzystać przestrzeń magazynową? Wózek do
pionowej kompletacji zamówień EK-X nadaje się do tego doskonale dzięki
zoptymalizowanej technologii. Wysokość kompletacji do 12 metrów,
prędkość jazdy do 13 km/h, jak również maksymalne bezpieczeństwo
i ergonomia operatora mówią same za siebie. Jeśli chcesz sięgać jeszcze

WÓZKI PODNOŚNIKOWE DWUPALETOWE STILL Z BATERIĄ LITOWO-JONOWĄ
Wózki podnośnikowe dwupaletowe z baterią Li-Ion umożliwiają równoczesny i elastyczny transport dwóch palet – można w ten sposób
efektywnie załadować i rozładować samochód ciężarowy, oszczędzając czas. Wózki mogą być wyposażone w platformę dla operatora:
w przypadku wózka EXD-SF jest to platforma rozkładana, natomiast w przypadku wózków EXD-S oraz SXD jest to platforma stała. Fotel
operatora w wózku FXD oferuje większy komfort podczas dłuższych przejazdów. Podczas przestojów pojazdy mogą być ładowane w możliwie
najkrótszym czasie.

EXD

1,8 2,0

EXD-SF

2,0

EXD-S

2,0

SXD

2,0

FXD/N

2,0

wyżej, STILL oferuje innowacyjny model wózka systemowego MX-X. Wózek
ten wyznacza nowe standardy w zakresie wydajności i łatwości obsługi.
Prędkość jazdy do 14 km/h, wysokość podnoszenia 18 metrów i najwyższe
wartości udźwigu resztowego sprawiają, że MX-X jest mistrzem w zakresie
obsługi magazynów o maksymalnym zagęszczeniu ładunków.
EK-X

MX-X

2,0 OXV

0,7 0,8 1,0 LTX

5,0
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Misja: Zerowa Emisja

Innowacyjne wózki widłowe marki STILL: mocne, wydajne i przyjazne dla środowiska

kosztom użytkowania (TCO), szybko odkryje zalety elektrycznych
wózków widłowych w dłuższej perspektywie.

STILL − kompetencja w elektromobilności od
ponad 100 lat

Elektromobilność ożywia świat

Już na początku naszej historii wydajność elektryczna była ważnym

Elektromobilność (ang. E-Mobility) przenika coraz bardziej do naszego
dnia codziennego. Eksperci są zgodni, że środki lokomocji na bazie
silników elektrycznych nieemitujących substancji szkodliwych są

Intralogistyka się zmienia – Europa staje się
elektryczna!

Rozwój rynku: Wózki elektryczne zyskują coraz
większą popularność

Temat odpowiedzialności za środowisko naturalne odgrywa w naszej

Popyt na elektryczne wózki widłowe jest w całej Europie od 2009 r.

społeczności coraz większą rolę: Odpowiedzialne i proekologiczne

wyższy niż na wózki spalinowe. Przyczyny tego trendu są różne.

kształtowanie przyszłości staje się dla wielu przedsiębiorstw coraz

Co prawda spalinowe wózki widłowe są w zakupie zasadniczo nieco

istotniejsze: Nadrzędnym celem jest unikanie emisji szkodliwych

tańsze niż wózki elektryczne wraz z baterią, jednakże patrząc

dla klimatu substancji. Ważnym czynnikiem tego rozwoju jest

długofalowo, te ostatnie przekonują do siebie znacznie niższymi

temat elektromobilności. Dzięki bezemisyjnemu napędowi oraz

kosztami eksploatacji i serwisu, dzięki czemu wyższa cena zakupu

zwiększającemu się zastosowaniu odnawialnych źródeł do wytwarzania

szybko się amortyzuje. Należy również uwzględnić fakt, że cena zakupu

energii elektrycznej tzw. elektromobilność zyskała dodatkowe zalety

wózków widłowych z napędem spalinowym rośnie nieustannie, ponieważ

względem napędów konwencjonalnych, jak np. silników Diesla. Jednakże

coraz bardziej surowe normy dotyczące emisji. spalin wymagają

Przyszłość środków lokomocji jest elektryczna.

również silniki spalinowe zostały znacznie udoskonalone w ostatnich

zastosowania coraz bardziej zaawansowanych technologii mających

Obliczanie kosztów serwisu i energii2

latach, aby przygotować je na coraz bardziej surowe normy emisji spalin.

na celu redukcję substancji szkodliwych. Kto przygląda się całkowitym

W odniesieniu do wózków widłowych należy całościowo stwierdzić,

Rozwój rynku w Europie1

że różne rodzaje napędów odgrywają ważną rolę w intralogistyce.
Rozpowszechnione są tutaj zarówno wózki widłowe z napędem
elektrycznym, jak i spalinowym. Obydwa typy pojazdów poczyniły

Liczba
sztuk

przyszłością. Już dzisiaj puls komunikacyjny naszego nowoczesnego
społeczeństwa zamarłby bez tego rodzaju napędu. Oprócz
elektrycznych, sprawdzonych od dziesięcioleci środków lokomocji,
takich jak pociągi, metro i szybkie kolejki miejskie, pojawiają się kolejne
kamienie milowe mobilności naszego nowoczesnego społeczeństwa,
takie jak auta, autobusy, samochody ciężarowe i rowery z napędem
elektrycznym. Na tle coraz bardziej kurczących się i droższych paliw

80.000

Elektryczne wózki widłowe
Wózki z napędem Diesla i gazowym

kopalnych należy założyć, że powyższy trend będzie w przyszłości coraz
bardziej przyspieszał.

€

Zakup

2011

2012

2014

2015

2016

2017

1 Napływ zleceń według WITS (World Industrial Truck Statistics)
2 Według VDI 2695, średnia eksploatacja 1100 motogodzin/rok – 6-letnia średnia cena netto oleju napędowego = 1,00 €/l - (komisja UE: Oil Bulletin Prices)
3 Elektryczny wózek widłowy z baterią i prostownikiem

2018

2019

elektrycznymi. Już od 1946 r. akumulatorowe wózki transportowe EK
2000 przewożą niezawodnie ciężkie ładunki o wadze do 2 ton dla dobrze
znanych klientów, takich jak Deutsche Bahn. Wkrótce potem pierwszy
elektryczny wózek widłowy STILL EGS 1000 naprowadza na właściwe
tory wzrastający przepływ materiałów w latach 50-tych. Od tego czasu
STILL zalicza się do najbardziej popularnych ekspertów w dziedzinie
elektromobilności logistycznej. Innowacje opracowane przez STILL,
mające wpływ na całą branżę, czynią elektryczne wózki widłowe
coraz bardziej popularnymi środkami transportu magazynowego.
wydajne i mocne, aby zastąpić bez problemu wózki z silnikami

60.000

3

Dzięki niższym kosztom eksploatacji i serwisu
obsługa wózka elektrycznego jest tańsza
1 rok

2013

w końcu na innowacyjne pojazdy transportowe napędzane silnikami

W międzyczasie elektryczne wózki widłowe stały się odpowiednio

40.000

40.000
Europa Wschodnia

generatorom elektrycznym. Zdobyta wtedy wiedza przekłada się

spalinowymi nawet w przypadku najcięższych warunków eksploatacji
w branżach takich jak np. przemysł napojów.

Europa Zachodnia

w ubiegłych latach duży technologiczny postęp.

tematem. Pierwsze duże sukcesy przedsiębiorstwo odnosi dzięki

2 lata

3 lata

4 lata

RX 70-30 Diesel
RX 60-30 Elektryczne
Zużycie oleju napędowego: 2,8 l/h Zużycie energii elektrycznej: 6,5 KWh/h
Cena oleju napędowego: 1,00 €/l Cena energii elektrycznej: 0,14 €/KWh

www.still-zero-emission.com

20.000
5 lat
Najlepszy konkurent
Zużycie oleju napędowego: 3,2 l/h
Cena oleju napędowego:: 1,00 €/l

STILL Polska Sp. z o.o.
ul. Składowa 6, Żerniki
Tel.: +48 61 66 86 100
Fax: +48 61 66 86 189
www.still-zero-emission.com
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