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Ten arkusz danych technicznych według wytycznych Związku Inżynierów Niemieckich (VDI) 2198 określa tylko wartości techniczne wózka standardowego.
Zastosowanie innego ogumienia, innych wersji masztów, urządzeń dodatkowych itd. może spowodować zmianę parametrów technicznych.

RX 70-16/20 Wózek widłowy z napędem gazowym LPG 
Zwrotny i ekonomiczny

1 Z kabiną; inne wartości bez kabiny
2 Ze standardowym fotelem operatora

Oz
na

ko
wa

nie

1.1 Producent STILL STILL STILL
1.2 Typoszereg RX 70-16 RX 70-18 RX 70-20
1.2.1 Typ (oznaczenie producenta) 7314 7315 7316
1.3 Napęd LPG LPG LPG
1.4 Obsługa Fotel Fotel Fotel
1.5 Udźwig/ładunek Q kg 1600 1800 2000
1.6 Środek ciężkości ładunku c mm 500 500 500
1.8 Odległość grzbietu wideł do osi koła x mm 395 395 405
1.9 Rozstaw osi kół y mm 1450 1487 1526

Ma
sy

2.1 Masa własna kg 2706 2856 3059
2.2 Nacisk na oś z ładunkiem przód/tył kg 3817/489 4149/507 4568/491
2.3 Nacisk na oś bez ładunku przód/tył kg 1230/1476 1266/1590 1382/1677

Ko
ła/

Po
dw

oz
ie 3.1 Ogumienie Superelastyczne Superelastyczne Superelastyczne

3.2 Rozmiar ogumienia przód mm 18 x 7-8 18 x 7-8 200/50-10
3.2 Rozmiar ogumienia tył mm 18 x 7-8 18 x 7-8 18 x 7-8
3.5 Liczba kół (x = napędowe) przód/tył 2x/2 2x/2 2x/2
3.6 Rozstaw kół przód/tył b10/b11 mm 932/895 932/895 942/895

Wy
mi

ar
y p

od
sta

wo
we

4.1 Pochylenie masztu/karetki wideł do przodu/do tyłu α/β ° 3/8 3/8 3/8
4.2 Wysokość masztu w stanie złożonym h1 mm 2160 2160 2160
4.3 Wolny skok wideł h2 mm 150 150 150
4.4 Wysokość podnoszenia h3 mm 3230 3230 3150
4.5 Wysokość masztu w stanie wysuniętym h4 mm 3873 3873 3725
4.7 Wysokość osłony operatora (kabiny) h6 mm 2117 2117 2117
4.8 Wysokość siedzenia/wysokość platformy h7 mm 1015 1015 1015
4.12 Wysokość zaczepu holowniczego h10 mm 474 474 474
4.19 Długość całkowita l1 mm 2975 3012 3061
4.20 Długość łącznie z grzbietem wideł l2 mm 2175 2212 2261
4.21 Szerokość całkowita b1 mm 1099 1099 1138
4.22 Wymiary wideł s/e/l mm 40/80/800 40/80/800 40/80/800
4.23 Karetka wideł ISO 2328, klasa/typ A, B Kl. II, Typ A Kl. II, Typ A Kl. II, Typ A
4.24 Szerokość karetki wideł b3 mm 980 980 980
4.31 Prześwit dolny z ładunkiem pod masztem m1 mm 90 90 90
4.32 Prześwit dolny centralnie między osiami m2 mm 133 133 133
4.34.1 Szerokość robocza dla palety 1000 x 1200  poprzecznie Ast mm 3523 3557 3603
4.34.2 Szerokość robocza dla palety 800 x 1200 wzdłużnie Ast mm 3727 3762 3810
4.35 Promień skrętu Wa mm 1926 1961 1998
4.36 Najmniejsza odległość punktu obrotu b13 mm 538 544 550

Os
iąg

i

5.1 Prędkość jazdy z ładunkiem/bez ładunku km/h 22/22 22/22 22/22
5.2 Prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku m/s 0,52/0,54 0,52/0,54 0,52/0,54
5.3 Prędkość opuszczania z ładunkiem/bez ładunku m/s 0,59/0,59 0,59/0,59 0,59/0,59
5.5 Siła pociągowa z ładunkiem/bez ładunku N 13200/6700 13200/6700 13200/6700
5.7 Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem/bez ładunku % 27/28 26/28 26/28
5.9 Przyspieszenie z ładunkiem/bez ładunku s 4,9/4,6 5,0/4,7 5,1/4,7
5.10 Hamulec roboczy Mechan./hydr. Mechan./hydr. Mechan./hydr.

Sil
nik

 sp
ali

no
wy

7.1 Producent silnika Linde MH Linde MH Linde MH
7.1.1 Typ BEF S1 BEF S1 BEF S1
7.2 Moc silnika według ISO 1585 kW 30 30 30
7.3 Znamionowa liczba obrotów 1/min 2350 2350 2350
7.4 Liczba cylindrów 4 4 4
7.4.1 Pojemność skokowa cm³ 2000 2000 2000
7.5 Zużycie paliwa według cyklu VDI kg/h 2,2 2,3 2,4
7.9 Napięcie instalacji elektrycznej U V 12 12 12
8.1 Rodzaj przeniesienia napędu Diesel-elektr. Diesel-elektr. Diesel-elektr.

Po
zo

sta
łe

10.1 Ciśnienie robocze dla osprzętów bar 230 230 230
10.2 Przepływ oleju dla osprzętu l/min 30 30 30
10.4 Pojemność zbiornika paliwa kg 11 11 11
10.7 Poziom hałasu na wysokości uszu operatora 1 LpAZ dB(A) <74 <74 <74
10.7.1 Poziom hałasu (cykl pracy) dB(A) <99 <99 <99

Drgania nadwozia 2 zgodne z normą PN-EN 13059 m/s² 0,71 0,71 0,71
10.8 Sprzęg holowniczy, Typ/Model DIN Sworzeń Sworzeń Sworzeń
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RX 70-16/20 Wózek widłowy z napędem gazowym LPG 
Maszty

Rzut z góry

Regulowane siedzisko
+ 120 mm - 90 mm

Rzut z bokuRzut z góry

Rysunki techniczne

Maszt teleskopowy Maszt HiLo Maszt triplex

RX
 70

-16

Wysokość podnoszenia h3 mm 3030 3230 3530 3930 4230 4730 5430 3175 3375 3575 3975 4320 4920 5220 5620 6070 6820 7870
Wysokość całkowita h1 mm 2060 2160 2310 2510 2660 2910 3260 2060 2160 2260 2460 2060 2160 2260 2460 2610 2860 3210
Wolny skok wideł h2 mm 150 150 150 150 150 150 150 1462 1562 1662 1862 1462 1562 1662 1862 2012 2262 2612
Maksymalna wysokość masztu h4 mm 3673 3873 4173 4573 4873 5373 6073 3793 3993 4193 4593 5238 5538 5838 6238 6688 7438 8488
Pochylenie masztu/karetki wideł do przodu/do tyłu α/β ° 3/8 3/6 3/6
Pozycjonowanie wideł środek-środek mm 216/368/445/521/673/760 216/368/445/521/673/760 216/368/445/521/673/760
Ogumienie przód/tył 18 x 7-8 / 18 x 7-8 // 200/50-10 / 18 x 7-8 100/50-10 / 18 x 7-8 18 x 7-8 / 18 x 7-8 18 x 7-8 / 18 x 7-8 // 200/50-10 / 18 x 7-8
Rozstaw kół przód/tył b10/b11 mm 932/895 990/895 932/895 932/895 990/895
Szerokość maksymalna b1 mm 1099 1188 1099 1099 1188

Maszt teleskopowy Maszt HiLo Maszt triplex

RX
 70

-18

Wysokość podnoszenia h3 mm 3030 3230 3530 3930 4230 4730 5430 3060 3260 3460 3860 4470 4770 5070 5470 5920 6670 7720
Wysokość całkowita h1 mm 2060 2160 2310 2510 2660 2910 3260 2060 2160 2260 2460 2060 2160 2260 2460 2610 2860 3210
Wolny skok wideł h2 mm 150 150 150 150 150 150 150 1412 1512 1612 1812 1412 1512 1612 1812 1962 2212 2562
Maksymalna wysokość masztu h4 mm 3673 3873 4173 4573 4873 5373 6073 3743 3943 4143 4543 5138 5438 5738 6138 6588 7338 8388
Pochylenie masztu/karetki wideł do przodu/do tyłu α/β ° 3/8 3/6 3/6
Pozycjonowanie wideł środek-środek mm 216/368/445/521/673/760 216/368/445/521/673/760 216/368/445/521/673/760
Ogumienie przód/tył 18 x 7-8 / 18 x 7-8 // 200/50-10 / 18 x 7-8 200/50-10 / 18 x 7-8 18 x 7-8 / 18 x 7-8 18 x 7-8 / 18 x 7-8 // 200/50-10 / 18 x 7-8
Rozstaw kół przód/tył b10/b11 mm 932/895 990/895 932/895 932/895 990/895
Szerokość maksymalna b1 mm 1099 1188 1099 1099 1188

Maszt teleskopowy Maszt HiLo Maszt triplex

RX
 70

-20

Wysokość podnoszenia h3 mm 3030 3230 3530 3930 4230 4730 5430 3070 3270 3470 4045 4465 4765 5065 5665 6115 6865 7915
Wysokość całkowita h1 mm 2060 2160 2310 2510 2660 2910 3260 2060 2160 2260 2460 2060 2160 2260 2460 2610 2860 3210
Wolny skok wideł h2 mm 150 150 150 150 150 150 150 1505 1605 1705 1905 1505 1605 1705 1905 2055 2305 2655
Maksymalna wysokość masztu h4 mm 3525 3725 4025 4425 4725 5225 5925 3645 3845 4045 4445 5055 5355 5655 6255 6705 7455 8505
Pochylenie masztu/karetki wideł do przodu/do tyłu α/β ° 3/8 3/6 3/6
Pozycjonowanie wideł środek-środek mm 216/368/445/521/673/760 216/368/445/521/673/760 216/368/445/521/673/760
Ogumienie przód/tył 200/50-10 / 18 x 7-8 200/50-10 / 18 x 7-8 200/50-10 / 18 x 7-8
Rozstaw kół przód/tył b10/b11 mm 942/895 990/895 942/895 942/895 990/895
Szerokość maksymalna b1 mm 1138 1188 1138 1138 1188
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RX 70-16/20 Wózek widłowy z napędem gazowym LPG 
Podstawowe zdolności przeładunkowe

Wskazane wartości mogą się różnić w zależności od wyposażenia wózka 

RX 70-16 Maszt teleskopowy 
Ogumienie superelastyczne

Środek ciężkości ładunku c = 500 mm

Wysokość podnoszenia w mm

No
śn

oś
ć 

w
 k

g

RX 70-18 Maszt teleskopowy i HiLo 
Ogumienie superelastyczne

Środek ciężkości ładunku c = 500 mm

Wysokość podnoszenia w mm

No
śn

oś
ć 

w
 k

g

RX 70-20 Maszt teleskopowy i HiLo 
Ogumienie superelastyczne

Środek ciężkości ładunku c = 500 mm

Wysokość podnoszenia w mm

No
śn

oś
ć 

w
 k

g

RX 70-16 Maszt triplex  
Ogumienie superelastyczne

Środek ciężkości ładunku c = 500 mm

Wysokość podnoszenia w mm

No
śn

oś
ć 

w
 k

g

RX 70-18 Maszt triplex  
Ogumienie superelastyczne

Środek ciężkości ładunku c = 500 mm

 Wysokość całkowita < 2460 mm 
 Wysokość całkowita > 2460 mm

Wysokość podnoszenia w mm

No
śn

oś
ć 

w
 k

g

RX 70-20 Maszt triplex  
Ogumienie superelastyczne

 Wysokość całkowita < 2460 mm
 Wysokość całkowita > 2460 mm

Środek ciężkości ładunku c = 500 mm

Wysokość podnoszenia w mm

No
śn

oś
ć 

w
 k

g
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RX 70-16/20 Wózek widłowy z napędem gazowym LPG 
Zwrotny i ekonomiczny
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RX 70-16/20 Wózek widłowy z napędem gazowym LPG 
Zdjęcia detali

Doskonała widoczność dzięki wąskim profilom dachowym

Obszerna i komfortowa kabina operatora

Wygodne i wysokiej jakości fotele operatora

Ergonomiczny Joystick 4Plus umożliwia precyzyjną pracę bez zmęczenia

Duża przestrzeń na nogi z komfortowym sterowaniem dwupedałowym

Łatwy i szybki dostęp do elementów serwisowych Wersja z napędem gazowym LPG

Intuicyjna i precyzyjna obsługa funkcji hydraulicznych
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RX 70-16/20 Wózek widłowy z napędem gazowym LPG 
Zwrotny i ekonomiczny



10

RX 70-16/20 Wózek widłowy z napędem gazowym LPG 
Zwrotny i ekonomiczny

Wysoka dostępność, wydłużony okres użytkowania oraz niskie 
koszty eksploatacji poprzez napęd spalinowo-elektryczny z mocnym 
silnikiem

Wysoka efektywność energetyczna ze względu na tryb 
energooszczędny Blue-Q

Bezpieczna i wygodna obsługa dzięki precyzyjnemu i czułemu 
układowi hydraulicznemu

Spalinowe wózki widłowe RX 70-16/20 o udźwigu do 2 ton, 
wyposażone są w napęd spalinowo-elektryczny. Łączy on w sobie 
zalety potężnego silnika spalinowego z precyzją napędu elektrycznego. 
Gwarantuje to wysoką dyspozycyjność i dłuższy okres użytkowania 
przy niższych kosztach eksploatacji. Wysoka wydajność obsługi została 
osiągnięta dzięki zwartej konstrukcji, a także doskonałej precyzji 
jazdy i podnoszenia. Wszystkie elementy napędowe są zamknięte, aby 
zapobiec przedostawaniu się kurzu i wilgoci. To sprawia, że wózek 
widłowy idealnie nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, 

na budowach, u dostawców materiałów budowlanych, w stoczniach, 
w przemyśle przetwórstwa metali i drewna, w przemyśle spożywczym 
i napojowym, a także w firmach transportowych i logistycznych.  
Z odpornym na zginanie i skręcanie masztem, może bezpiecznie 
obsługiwać nawet ciężkie ładunki. Komfortowa kabina została 
zaprojektowana zgodnie z najnowszymi ergonomicznymi wymaganiami, 
aby zapobiec zmęczeniu operatora oraz zwiększyć bezpieczeństwo.  
5 programów jazdy oraz system Blue-Q pozwalają na zużycie paliwa 
mniejsze nawet o 10 % bez strat na wydajności.

Filozofia „Simply Efficient“: parametry zwiększające efektywność

 Simply easy

■  Intuicyjna obsługa: standardowa, przystępna koncepcja obsługi we 
wszystkich wózkach z serii RX

■  Przestronna i komfortowa kabina operatora z wieloma schowkami

 Simply powerful

■  Doskonała wydajność: połączenie mocnego napędu i precyzyjnego 
sterowania

■  Efektywna obsługa ładunkow: maksymalna prędkość jazdy 
wynosząca 22 km/h

■  Podnoszenie ładunków do dwóch ton na środku ciężkości 500 mm
■  Wyjątkowa zdolność przeładunkowa, wydłużony okres między 

obsługowy oraz niskie koszty eksploatacji poprzez napęd spalinowo-
elektryczny z mocnym silnikiem

■  Bezpieczne podnoszenie ładunku, nawet przy dużym obciążeniu, 
poprzez stabilny maszt, który jest odporny na zginanie i skręcanie

 Simply safe

■  Znakomity widok panoramiczny: wąskie profile masztu i duże okna
■  Fotel operatora z asymetrycznym przesunięciem zapewnia doskonałą 

widoczność na ładunek i końcówki wideł
■  Bardzo dobre właściwości jezdne: wyśmienita stabilność jazdy na 

zakrętach oraz nisko położony środek ciężkości
■  Bezpieczna i dokładna obsługa: bardzo precyzyjny układ hydrauliczny 

oraz sprawna dynamika jazdy

 Simply flexible

■  5 programów jazdy pozwala wybierać między maksymalną precyzją 
obsługi lub największą wydajnością

■  Prędkość, przyspieszenie i hamowanie mogą być indywidualnie 
ustawione

■  Elastyczne opcje sterowania: minidźwignia, Fingertip lub 
Joystick 4Plus

 Simply connected

■  Optymalna łączność: interfejs umożliwiający integrację 
z oprogramowaniem do zarządzania flotą, np. STILL neXXt fleet

■  Elastyczna łączność sieciowa: możliwość łatwej integracji wózka 
z systemem zarządzania przepływem towarów MMS
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RX 70-16/20 Wózek widłowy z napędem gazowym LPG 
Warianty wyposażenia

▯ Standard     ○ Opcja     ─ Niedostępne

RX 70-16 T RX 70-18 T RX 70-20 T

Ka
bin

a o
pe

ra
to

ra

Amortyzowany fotel operatora zapewnia najwyższy komfort podczas jazdy po nierównościach ● ● ●
Stalowa krata dachowa, wysokość 2117 mm ● ● ●
Ochrona przed warunkami atmosferycznymi dostępna w rożnych wariantach ○ ○ ○
Kabina pełna (wysokość 2139 mm) lub kabina brezentowa ○ ○ ○
Przyciemniana szyba przednia, okna tylne i dachowe, spryskiwacze i wycieraczki szyby przedniej ○ ○ ○
Sterowanie jednopedałowe ● ● ●
Sterowanie dwupedałowe ○ ○ ○
Wbudowany schowek i uchwyt na napoje ● ● ●
Wyświetlacz i przyciski funkcyjne odporne na zachlapanie ● ● ●
Wyjmowana podkładka do pisania z podświetleniem ○ ○ ○
Fotel Grammer z obiciem ze sztucznej skóry ● ● ●
Fotel operatora Grammer z materiałowym pokrowcem oraz podparciem odcinka lędźwiowego ○ ○ ○
Obrotowy fotel zapewniający ergonomiczną pozycję ciała podczas cofania ○ ○ ○
Fotel z materiałowym pokrowcem lub obiciem ze sztucznej skóry, amortyzacją mechaniczną lub pneumatyczną , szerokim 
siedziskiem, podparciem odcinka lędźwiowego, regulacją wysokości zagłówka i podgrzewaniem ○ ○ ○
Pozioma amortyzacja fotela operatora, minimalizująca drgania przenoszone na operatora ○ ○ ○
Podsufitka z oświetleniem wnętrza ○ ○ ○
Radioodtwarzacz/Odtwarzacz MP3 ze złączem USB ○ ○ ○
Uchylana szyba dachowa do szybkiej wentylacji kabiny ○ ○ ○
Rolety i żaluzje przeciwsłoneczne ○ ○ ○
Nagrzewnica elektryczna z układem odladzania ○ ○ ○
Klimatyzacja ○ ○ ○

Ma
sz

t

Maszt nieograniczający widoczności w wersji teleskopowej z wolnym skokiem lub bez wolnego skoku ○ ○ ○
Maszt Triplex ○ ○ ○
Zabezpieczenie wideł przed zużyciem ○ ○ ○
Różne szerokości karetki wideł i zintegrowany przesuw boczny ○ ○ ○
Krata ochronna ładunku ○ ○ ○
Automatyczne pionowanie masztu ○ ○ ○
Akumulator hydrauliczny w układzie podnoszenia tłumiący drgania ładunku oraz konstrukcji wózka ○ ○ ○
Pochylenie masztu 3/6 lub 3/8° do przodu/do tyłu ● ● ●
Osłona siłownika pochylania zabezpieczająca przed pyłem i wilgocią ○ ○ ○

Og
um

ien
ie Opony superelastyczne, pojedyncze lub podwójne, system SIT ● ● ●

Opony superelastyczne, w naturalnym kolorze lub antystatyczne, system SIT ○ ○ ○
Pojedyncze opony pneumatyczne ○ ○ ○

Hy
dr

au
lik

a

Technologia zaworów proporcjonalnych do precyzyjnych przemieszczeń roboczych ● ● ●
Mini-dźwignia z podłokietnikiem, dwie dźwignie ● ● ●
Mini-dźwignia z podłokietnikiem, trzy lub cztery dźwignie, Joystick 4Plus lub Fingertip ○ ○ ○
Maks. trzy obwody hydrauliczne do sterowania osprzętem ○ ○ ○
Możliwość indywidualnego dopasowania funkcji hydraulicznych ● ● ●

Na
pę

dy

Pięć programów jazdy zmieniających charakterystkę przyspieszania i hamowania ● ● ●
Program optymalizacji zużycia paliwa Blue-Q ● ● ●
Płynne, ciągłe przyspieszanie i cofanie ● ● ●
Bezobsługowe silniki jazdy i podnoszenia ● ● ●
Szczelna obudowa komponentów układu jezdnego i podnoszenia chroniąca przed pyłem i wilgocią ● ● ●
Suchy filtr powietrza ze wskaźnikiem zanieczyszczenia ● ● ●
Dodatkowy filtr powietrza lub separator cyklonowy ○ ○ ○
Wózek zasilany gazem LPG (w butlach) ● ● ●
Zbiorniki gazu LPG o pojemności 40 litrów ○ ○ ○
Automatyczne wyłączanie silnika ○ ○ ○
Podgrzewanie silnika za pomocą zewnętrznego złącza zasilania ○ ○ ○
Regulowany 3-drożny katalizator ○ ○ ○

Ha
mu

lce Bezzużyciowe hamulce tarczowe w kąpieli olejowej ● ● ●
Odzysk energii podczas hamowania ● ● ●
Hydrauliczny hamulec postojowy ● ● ●

Be
zp

iec
ze

ńs
tw

o

Niski środek ciężkości i wahliwa oś skrętna zapewniające optymalny poziom bezpieczeństwa ● ● ●
Krata ochronna dachu ○ ○ ○
Wąskie słupki dachu ochronnego zapewniające optymalną widoczność ● ● ●
System ochronny IWS z wyjściem z lewej i prawej strony kabiny oraz system EasyBelt umożliwiający szybkie i bezpieczne 
zapinanie oraz rozpinanie pasów ○ ○ ○
Oświetlenie halogenowe lub typu LED, z homologacją ○ ○ ○
Reflektory halogenowe lub typu LED, z homologacją ○ ○ ○
Okno w tylnej części dachu ochronnego, zwiększające widoczność podczas cofania ● ● ●
Kogut ostrzegawczy ○ ○ ○
Reflektor STILL Safety Light z niebieskim światłem ostrzegawczym ○ ○ ○
Układ kontroli zapięcia pasa, umożliwiający włączenie silnika napędu tylko przy zapiętym pasie bezpieczeństwa ○ ○ ○
Ograniczenie prędkości ustawiane przez operatora ○ ○ ○
Tempomat ○ ○ ○
Pomiar obciążenia z dokładnością ±5 % ○ ○ ○
FleetManager: autoryzacja dostępu, wykrywanie kolizji, raporty ○ ○ ○



STILL Polska Sp. z o.o. 

ul. Składowa 6, Żerniki 

62-023 Gądki 

Telefon: +48 61 668 61 00 

Infolinia serwisowa: 801 055 501 

info@still.pl

Więcej informacji znajdą  

Państwo na  

www.still.pl RX
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STILL posiada certyfikaty w 
następujących obszarach: 
zarządzanie jakością, 
bezpieczeństwo pracy, ochrona 
środowiska oraz zarządzanie energią.




