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RX 70-60/80 Wózki widłowe z napędem Diesla 
Inteligentnie zdefiniowana moc

Poniższe dane techniczne zgodnie z wytycznymi VDI 2198 (Związku Inżynierów  
Niemieckich) określają wartości tylko dla urządzenia standardowego.  
Zastosowanie innego rodzaju ogumienia, masztu czy dodatkowego osprzętu  
może spowodować zmianę parametrów technicznych.

1  Z kabiną; wyższe wartości w przypadku konfiguracji bez kabiny
2  Ze standardowym fotelem operatora
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1.1 Producent STILL STILL STILL STILL
1.2 Typoszereg RX 70-60 RX 70-70 RX 70-80 RX 70-80/900
1.2.1 Typ (oznaczenie producenta) 7341 7342 7343 7344
1.3 Napęd Diesel Diesel Diesel Diesel
1.4 Obsługa Fotel Fotel Fotel Fotel
1.5 Udźwig nominalny Q kg 6000 7000 8000 8000
1.6 Środek ciężkości ładunku c mm 600 600 600 900
1.8 Odległość grzbietu wideł do osi koła x mm 710 720 720 750
1.9 Rozstaw osi kół y mm 2285 2285 2405 2480

M
as

y 2.1 Masa własna kg 10477 11370 12274 14690
2.2 Nacisk na oś z ładunkiem przód/tył kg 14854/1623 16599/1771 18396/1878 20535/2155
2.3 Nacisk na oś bez ładunku przód/tył kg 5415/5062 5555/5815 6006/6268 7213/7477
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3.1 Ogumienie Superelastyczne Superelastyczne Superelastyczne Superelastyczne
3.2 Rozmiar ogumienia przód mm 355/65-15 8.25-15 8.25-15 315/70-15
3.2 Rozmiar ogumienia tył mm 250-15 250-15 250-15 28 x 12.5-15
3.5 Liczba kół (x = napędowe) przód/tył 2x/2 4x/2 4x/2 4x/2
3.6 Rozstaw kół przód/tył b10/b11 mm 1306/1358 1510/1358 1510/1358 1561/1432
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4.1 Pochylenie masztu/karetki 
wideł do przodu/do tyłu α/β ° 5/8 5/8 5/8 5/8

4.2 Wysokość masztu w stanie złożonym h1 mm 2710 2710 2710 2710
4.3 Wolny skok wideł h2 mm 110 110 110 110
4.4 Wysokość podnoszenia h3 mm 3550 3150 3150 2750
4.5 Wysokość masztu w stanie wysuniętym h4 mm 4440 4240 4240 4140
4.7 Wysokość ramy kabiny h6 mm 2697 2697 2697 2697
4.8 Wysokość siedziska względem SIP/wysokość platformy h7 mm 1719 1719 1719 1719
4.12 Wysokość zaczepu holowniczego h10 mm 510/660 510/660 510/660 510/660
4.19 Długość całkowita l1 mm 4640 4732 4800 5520
4.20 Długość do grzbietu wideł l2 mm 3440 3532 3600 3720
4.21 Szerokość całkowita b1 mm 1597 1998 1998 2140
4.22 Wymiary wideł s/e/l mm 70/1501200 70/150/1200 70/150/1200 70/200/1800
4.23 Karetka wideł ISO 2328, klasa/typ A, B KI. IV, typ A KI. IV, typ A KI. IV, typ A KI. IV, typ A
4.24 Szerokość karetki wideł b3 mm 1600 1800 1800 2180
4.31 Prześwit dolny pod masztem z ładunkiem m1 mm 220 220 220 220
4.32 Prześwit dolny, centralnie między osiami m2 mm 210 210 210 210

4.34.1 Szerokość korytarza roboczego dla palety 1000 x 1200 
poprzecznie Ast mm 4907 4987 5056 5185

4.34.2 Szerokość korytarza roboczego dla palety 800 x 1200 
wzdłużnie Ast mm 5107 5187 5256 5385

4.35 Promień skrętu Wa mm 3007 3067 3136 3235
4.36 Najmniejsza odległość punktu obrotu b13 mm 877 877 894 900
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5.1 Prędkość jazdy z ładunkiem/bez ładunku km/h 20/20 20/20 20/20 20/20
5.2 Prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku m/s 0,51/0,51 0,42/0,44 0,42/0,43 0,41/0,43
5.3 Prędkość opuszczania z ładunkiem/bez ładunku m/s 0,56/0,52 0,50/0,42 0,50/0,42 0,50/0,42
5.5 Siła pociągowa z ładunkiem/bez ładunku N 31680/31680 32540/32540 35460/35460 36750/36750

5.7 Zdolność pokonywania 
wzniesień z ładunkiem/bez ładunku % 33/32 27/30 24/30 21/29

5.9 Przyspieszenie z ładunkiem/bez ładunku s 5,4/4,9 5,5/5,0 5,6/5,1 5,7/5,1
5.10 Hamulec roboczy Mech./hydr. Mech./hydr. Mech./hydr. Mech./hydr.
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7.1 Producent silnika Deutz Deutz Deutz Deutz
7.1.1 Typ TCD 4,1 TCD 4,1 TCD 4,1 TCD 4,1
7.2 Moc silnika według ISO 1585 kW 80 80 80 80
7.3 Znamionowa liczba obrotów 1/min 2400 2400 2400 2400
7.4 Liczba cylindrów 4 4 4 4
7.4.1 Pojemność skokowa cm³ 4038 4038 4038 4038
7.5 Zużycie paliwa według cyklu VDI l/h 7,0 7,8 8,6 9,2
7.9 Napięcie instalacji elektrycznej V 12 12 12 12
8.1 Rodzaj przeniesienia napędu Diesel-electric Diesel-electric Diesel-electric Diesel-electric
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10.1 Ciśnienie robocze dla osprzętu bar 260 260 260 260
10.2 Przepływ oleju dla osprzętu l/min 60 60 60 60
10.4 Pojemność zbiornika paliwa l/kg 110 110 110 110
10.7 Poziom hałasu LpAZ

 1 (fotel operatora) dB(A) <75 <75 <75 <75
10.7.1 Poziom natężenia dźwięku LWAZ (cykl pracy) dB(A) <97 <97 <97 <97

Wibracje przenoszone na ciało operatora według normy PN 
EN 13059 2 m/s² 0,31 0,31 0,31 0,31

10.8 Sprzęg holowniczy, typ/model DIN Sworzeń Sworzeń Sworzeń Sworzeń
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RX 70-60/80 Wózki widłowe z napędem Diesla 
Rysunki techniczne

Regulacja fotela 
±90 mm

Wymiary dotyczą masztu

Rzut z boku

Rzut z góry

Rzut z góry
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RX 70-60/80 Wózki widłowe z napędem Diesla 
Maszty

RX
 7

0-
60

Maszt teleskopowy Maszt triplex
Wysokość podnoszenia h3 mm 3550 3850 4150 4550 4850 5250 5650 6050 6250 6450 6850 4770 5370 5820 6420 6870 7470 8070 8670
Wysokość h1 mm 2710 2860 3010 3210 3360 3560 3760 3960 4060 4160 4360 2710 2860 3010 3210 3360 3560 3760 3960
Wolny skok wideł h5 mm 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1755 1905 2055 2255 2405 2605 2805 3005
Maksymalna wysokość masztu h4 mm 4450 4750 5050 5450 5750 6150 6550 6950 7150 7350 7750 5660 6260 6710 7310 7760 8360 8960 9560
Pochylenie masztu/karetki wideł do przodu/do tyłu α/β ° 5/8 5/8

Pozycjonowanie wideł środek-środek mm 267/470/673/978/1181/1486 (karetka wideł 1600 mm) / 1570 (karetka wideł 1800 mm) / 1791 (karetka wideł 2180/2400 mm) / 
1866 (karetka wideł 2180 mm) / 1950 (karetka wideł 2400 mm) / 2096 (karetka wideł 2400 mm)

267/470/673/978/1181/1486 (karetka wideł 1600 mm) / 1570 (karetka wideł 1800 mm) / 1791 (karetka wideł 2180/2400 mm) / 
1866 (karetka wideł 2180 mm) / 1950 (karetka wideł 2400 mm) / 2096 (karetka wideł 2400 mm)

Ogumienie przód/tył Superelastyczne 355/65-15 / Superelastyczne 28 x 9-15 Superelastyczne 355/65-15 / Superelastyczne 28 x 9-15 Superelastyczne 355/50-20 / Superelastyczne 28 x 9-15
Rozstaw kół przód/tył b10/b11 mm 1306/1358 1306/1358 1364/1358
Szerokość całkowita b1 mm 1599 1599 1647

RX
 7

0-
70

Maszt teleskopowy Maszt triplex
Wysokość podnoszenia h3 mm 3150 3450 3750 4150 4450 4850 5250 5650 5850 6050 6450 4705 5155 5605 6205 6655 7255 7855 8455
Wysokość h1 mm 2710 2860 3010 3210 3360 3560 3760 3960 4060 4160 4360 2710 2860 3010 3210 3360 3560 3760 3960
Wolny skok wideł h5 mm 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1555 1705 1855 2055 2205 2405 2605 2805
Maksymalna wysokość masztu h4 mm 4250 4550 4850 5250 5550 5950 6350 6750 6950 7150 7550 5795 6245 6695 7295 7745 8345 8945 9545
Pochylenie masztu/karetki wideł do przodu/do tyłu α/β ° 5/8 5/8

Pozycjonowanie wideł środek-środek mm 267/470/673/978/1181/1486 (karetka wideł 1600 mm) / 1570 (karetka wideł 1800 mm) / 1791 (karetka wideł 2180/2400 mm) / 
1866 (karetka wideł 2180 mm) / 1950 (karetka wideł 2400 mm) / 2096 (karetka wideł 2400 mm)

267/470/673/978/1181/1486 (karetka wideł 1600 mm) / 1570 (karetka wideł 1800 mm)/1791 (karetka wideł 2180/2400 mm) / 
1866 (karetka wideł 2180 mm) / 1950 (karetka wideł 2400 mm) / 2096 (karetka wideł 2400 mm)

Ogumienie przód/tył Superelastyczne podwójne 8.25-15 / Superelastyczne 250-15 Superelastyczne podwójne 8.25-15 / Superelastyczne 250-15
Rozstaw kół przód/tył b10/b11 mm 1510/1358 1510/1358
Szerokość całkowita b1 mm 2003 2003

RX
 7

0-
80

Maszt teleskopowy Maszt triplex
Wysokość podnoszenia h3 mm 3150 3450 3750 4150 4450 4850 5250 5650 5850 6050 6450 4705 5155 5605 6205 6655 7255 7855 8455
Wysokość h1 mm 2710 2860 3010 3210 3360 3560 3760 3960 4060 4160 4360 2710 2860 3010 3210 3360 3560 3760 3960
Wolny skok wideł h5 mm 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1555 1705 1855 2055 2205 2405 2605 2805
Maksymalna wysokość masztu h4 mm 4250 4550 4850 5250 5550 5950 6350 6750 6950 7150 7550 5795 6245 6695 7295 7745 8345 8945 9545
Pochylenie masztu/karetki wideł do przodu/do tyłu α/β ° 5/8 5/8

Pozycjonowanie wideł środek-środek mm 267/470/673/978/1181/1486 (karetka wideł 1600 mm) / 1570 (karetka wideł 1800 mm) / 1791 (karetka wideł 2180/2400 mm) / 
1866 (karetka wideł 2180 mm) / 1950 (karetka wideł 2400 mm) / 2096 (karetka wideł 2400 mm)

267/470/673/978/1181/1486 (karetka wideł 1600 mm) / 1570 (karetka wideł 1800 mm) / 1791 (karetka wideł 2180/2400 mm) / 
1866 (karetka wideł 2180 mm) / 1950 (karetka wideł 2400 mm) / 2096 (karetka wideł 2400 mm)

Ogumienie przód/tył Superelastyczne podwójne 8.25-15 / Superelastyczne 250-15 Superelastyczne podwójne 315/70-15 / Superelastyczne 250-15
Rozstaw kół przód/tył b10/b11 mm 1510/1358 1510/1358
Szerokość całkowita b1 mm 2003 2125

RX
 7

0-
80

/9
00

Maszt teleskopowy Maszt triplex
Wysokość podnoszenia h3 mm 2750 3050 3350 3750 4050 4450 4850 5250 5450 5650 6050 3955 4405 4855 5455 5905 6505 7105 7705
Wysokość h1 mm 2710 2860 3010 3210 3360 3560 3760 3960 4060 4160 4360 2710 2860 3010 3210 3360 3560 3760 3960
Wolny skok wideł h5 mm 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1255 1405 1555 1755 1905 2105 2305 2505
Maksymalna wysokość masztu h4 mm 4150 4450 4750 5150 5450 5850 6250 6650 6850 7050 7450 5345 5795 6245 6845 7295 7895 8495 9095
Pochylenie masztu/karetki wideł do przodu/do tyłu α/β ° 5/8 5/8

Pozycjonowanie wideł środek-środek mm 267/470/673/978/1181/1486 (karetka wideł 1600 mm) / 1570 (karetka wideł 1800 mm) / 1791 (karetka wideł 2180/2400 mm) / 
1866 (karetka wideł 2180 mm) / 1950 (karetka wideł 2400 mm) / 2096 (karetka wideł 2400 mm)

267/470/673/978/1181/1486 (karetka wideł 1600 mm) / 1570 (karetka wideł 1800 mm) / 1791 (karetka wideł 2180/2400 mm) / 
1866 (karetka wideł 2180 mm) / 1950 (karetka wideł 2400 mm) / 2096 (karetka wideł 2400 mm)

Ogumienie przód/tył Superelastyczne podwójne 315/70-15 / Superelastyczne 28 x 12.5-15 Superelastyczne podwójne 315/70-15 / Superelastyczne 28 x 12.5-15
Rozstaw kół przód/tył b10/b11 mm 1561/1432 1561/1432
Szerokość całkowita b1 mm 2125 2125
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RX 70-60/80 Wózki widłowe z napędem Diesla 
Podstawowe zdolności przeładunkowe

RX 70-60, maszt teleskopowy, pojedyncze koła z ogumieniem super elastycznym

Środek ciężkości ładunku c = 600 mm

Wysokość podnoszenia (mm)

N
oś

no
ść

 (k
g)

RX 70-70, maszt teleskopowy, podwójne koła z ogumieniem super elastycznym

Środek ciężkości ładunku c = 600 mm

Wysokość podnoszenia (mm)

N
oś

no
ść

 (k
g)

RX 70-80, maszt teleskopowy, podwójne koła z ogumieniem super elastycznym

Środek ciężkości ładunku c = 600 mm

Wysokość podnoszenia (mm)

N
oś

no
ść

 (k
g)

RX 70-60, maszt potrójny, pojedyncze koła z ogumieniem super elastycznym

Środek ciężkości ładunku c = 600 mm

Wysokość podnoszenia (mm)

N
oś

no
ść

 (k
g)

RX 70-70, maszt potrójny, podwójne koła z ogumieniem super elastycznym

Środek ciężkości ładunku c = 600 mm

Wysokość podnoszenia (mm)

N
oś

no
ść

 (k
g)

RX 70-80, maszt potrójny, podwójne koła z ogumieniem super elastycznym

Środek ciężkości ładunku c = 600 mm

Wysokość podnoszenia (mm)

N
oś

no
ść

 (k
g)

 Podane wartości mogą się różnić w zależności od wyposażenia wózka widłowego

RX 70-80 LSP 900, maszt teleskopowy, podwójne koła z ogumieniem super 
elastycznym

Środek ciężkości ładunku c = 900 mm

Wysokość podnoszenia (mm)

N
oś

no
ść

 (k
g)

RX 70-80 LSP 900, maszt potrójny, podwójne koła z ogumieniem super 
elastycznym

Środek ciężkości ładunku c = 900 mm

Wysokość podnoszenia (mm)

N
oś

no
ść

 (k
g)
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RX 70-60/80 Wózki widłowe z napędem Diesla 
Inteligentnie zdefiniowana moc
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RX 70-60/80 Wózki widłowe z napędem Diesla 
Zdjęcia detali

Optymalna widoczność na widły i ładunek dzięki wąskim profilom masztu Przestronna  i komfortowa kabina operatora

Wygodny dostęp serwisowy pozwala na szybką konserwację

Precyzyjne sterowanie hydrauliką i wiele podręcznych schowków

Łatwe i bezpieczne wsiadanie i wysiadanie, dzięki dużym, antypoślizgowym i dobrze 
widocznym stopniom

Cyklonowy filtr powietrza oczyszczający powietrze zasysane do silnika

Szerokie, niczym nieograniczone wejście i wyjście

Zbiornik płynu AdBlue będącego elementem systemu oczyszczania spalin
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RX 70-60/80 Wózki widłowe z napędem Diesla 
Inteligentnie zdefiniowana moc
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RX 70-60/80 Wózki widłowe z napędem Diesla 
Inteligentnie zdefiniowana moc

Maksymalne osiągi dla optymalnego przewozu ładunków 
dzięki napędowi spalinowo-elektrycznemu z mocnym silnikiem 
przemysłowym

Najnowocześniejsza technologia sterowania hydraulicznego umożliwia 
płynne i precyzyjne manewrowanie ładunkiem, chroniąc go przed 
uszkodzeniem

Doskonała widoczość dzięki wysokiemu i przesuniętemu w bok 
fotelowi operatora

Filozofia „Simply Efficient“: parametry zwiększające efektywność

 Simply easy

■  Wysoki poziom komfortu: przestronna kabina z regulowaną kolumną 
kierownicy i fotelem operatora klasy premium

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

■  Przestronna, komfortowa kabina operatora umożliwia indywidualne 
dopasowanie oraz oferuje szereg poręcznych schowków

 Simply powerful

■  Napęd spalinowo-elektryczny zapewnia wysoką zdolność 
przeładunkową, dłuższą żywotność i niskie koszty eksploatacji

■  Udźwig do 8 ton przy odległości środka ciężkości ładunku od 600 do 
900 mm

■  Efektywna obsługa ładunków: maksymalna prędkość jazdy wynosząca 
20 km/h

 Simply safe

■  Doskonała widoczność we wszystkich kierunkach dzięki wąskim 
profilom masztu oraz dużym oknom

■  Znakomity widok na ładunek i widły ze względu na symetrycznie 
ustawiony fotel operatora

■  Optymalny poziom bezpieczeństwa i stabilności dzięki nisko 
położonemu środkowi ciężkości wózka

■  Szerokie  stopnie wejściowe oraz wygodne uchwyty umieszczone na 
ramie kabiny gwarantują bezpieczne wejście

■  Większe bezpieczeństwo dla operatora i otoczenia dzięki stabilnemu 
masztowi, który jest odporny na zginanie i skręcanie

■  Bezpieczny załadunek dzięki precyzyjnej i bezpośredniej kontroli 
hydraulicznej

 Simply flexible

■  5 programów jazdy pozwala wybierać między maksymalną precyzją 
a najwyższą wydajnością

■  Prędkość, przyspieszenie i hamowanie mogą być indywidualnie 
ustawione

■  Dzięki ultranowoczesnej regeneracji spalin emisja zanieczyszczeń jest 
znacznie poniżej granicznych wartości wymaganych w normie Euro 5

■  Kompaktowa konstrukcja oraz mała szerokość robocza sprawia, 
że wózek idealnie nadaje się do stosowania w bardzo ciasnych 
przestrzeniach

 Simply connected

■  Optymalna łączność: optymalny 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

Wózki RX 70-60/80 o udźwigu do ośmiu ton zostały wyposażone 
w napęd spalinowo-elektryczny. Łączy on w sobie zalety silnika 
spalinowego dużej mocy z precyzją działania silnika elektrycznego, 
gwarantując doskonałą zdolność przeładunkową, dłuższą żywotność 
i niższe koszty eksploatacji. Wszystkie elementy układu napędowego 
są całkowicie osłonięte, gwarantując ochronę przed wnikaniem pyłu i 
wilgoci. Dzięki temu wózki doskonale nadają się do różnych zastosowań, 
jak np. prac wewnątrz i na zewnątrz budynków w branży budowlanej, 
przemyśle materiałów budowlanych i obróbki drewna, przemyśle 
metalowym czy spożywczym i napojowym, a także w firmach 
transportowych i logistycznych. Z odpornym na zginanie i skręcanie 

masztem, mogą bezpiecznie obsługiwać nawet bardzo ciężkie 
ładunki. Operator ma doskonałą widoczność dookoła wózka dzięki 
wysokiemu i przesuniętemu w bok fotelowi. Komfortowa kabina została 
zaprojektowana z uwzględnieniem wymagań ergonomii dotyczących 
minimalizowania zmęczenia i poprawy bezpieczeństwa. Sposób 
jazdy i podnoszenia można dostosować do zaistniałych okoliczności i 
preferencji operatora. Wózek oferuje pięć różnych programów jazdy. 
Z kolei program optymalizacji zużycia paliwa Blue-Q pozwala uzyskać 
oszczędność paliwa nawet do 10 % bez pogarszania wydajności.
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RX 70-60/80 Wózki widłowe z napędem Diesla 
Warianty wyposażenia

RX 70-60 RX 70-70 RX 70-80 RX 70-80/900

Ka
bin

a o
pe

ra
to

ra

Amortyzowany fotel operatora zapewnia komfort pracy na nierównych nawierzchniach ▯ ▯ ▯ ▯
Stalowy dach ochronny ▯ ▯ ▯ ▯
Ochrona przed warunkami atmosferycznymi dostępna w różnych wariantach ○ ○ ○ ○
Kabina operatora, wysokość dachu ochronnego 2697 mm ○ ○ ○ ○
Kabina brezentowa ○ ○ ○ ○
Przyciemniana szyba przednia, okna tylne i przednie, spryskiwacze/wycieraczki szyby przedniej ○ ○ ○ ○
Sterowanie jednopedałowe ▯ ▯ ▯ ▯
Sterowanie dwupedałowe ○ ○ ○ ○
Wbudowany schowek i uchwyt na napoje ▯ ▯ ▯ ▯
Wyświetlacz i przyciski funkcyjne  odporne na zachlapanie wodą ▯ ▯ ▯ ▯
Wyjmowana podkładka do pisania z podświetleniem ○ ○ ○ ○
Fotel operatora Grammer z obiciem ze sztucznej skóry ▯ ▯ ▯ ▯
Fotel operatora Grammer z materiałowym pokrowcem oraz podparciem odcinka lędźwiowego ○ ○ ○ ○
Obrotowy fotel zapewniający ergonomiczną pozycję ciała podczas cofania ○ ○ ○ ○
Ekskluzywny fotel z materiałowym pokrowcem, amortyzacją pneumatyczną, obiciem ze sztucznej skory, 
podparciem odcinka lędźwiowego, regulacją wysokości zagłówka i podgrzewaniem ○ ○ ○ ○
Amortyzacja fotela operatora, minimalizująca drgania przenoszone na operatora ○ ○ ○ ○
Kieszeń na dokumenty w oparciu siedzenia ○ ○ ○ ○
Podsufitka z oświetleniem wnętrza ○ ○ ○ ○
Radioodtwarzacz/Odtwarzacz MP3 ze złączem USB ○ ○ ○ ○
Otwierane okno dachowe ○ ○ ○ ○
Osłona i roleta przeciwsłoneczna ○ ○ ○ ○
Nagrzewnica elektryczna z dmuchawą i układem odszraniania szyby przedniej i obszaru na nogi ○ ○ ○ ○
Klimatyzacja ○ ○ ○ ○

M
as

zt

Maszt teleskopowy nieograniczający widoczności ○ ○ ○ ○
Maszt triplex zapewniający swobodny widok ○ ○ ○ ○
Zabezpieczenie wideł przed zużyciem ○ ○ ○ ○
Różne szerokości karetki wideł i zintegrowany przesuw boczny ○ ○ ○ ○
Krata ochronna ładunku ○ ○ ○ ○
Automatyczne pionowanie masztu ○ ○ ○ ○
Akumulator hydrauliczny w układzie podnoszenia do tłumienia drgań przenoszonych na ładunek oraz 
konstrukcję wózka ○ ○ ○ ○
Pochylenie masztu 5/8° do przodu / do tyłu ▯ ▯ ▯ ▯
Osłona siłownika pochylania zabezpieczająca przed pyłem i wilgocią ○ ○ ○ ○

Og
um

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

Opony superelastyczne, system SIT, w kolorze naturalnym lub antystatyczne ○ ○ ○ ○
Opony pneumatyczne, pojedyncze lub podwójne ○ ○ ○ ○

Hy
dr

au
lik

a

Maksymalnie trzy obwody hydrauliczne do sterowania osprzętem ○ ○ ○ ○
Możliwość indywidualnego dopasowania funkcji hydraulicznych ▯ ▯ ▯ ▯
Minidźwignia z podłokietnikiem, dwie dźwignie ▯ ▯ ▯ ▯
Mini-dźwignia z podłokietnikiem, trzy lub cztery dźwignie ○ ○ ○ ○
Joystick 4Plus lub Fingertip ○ ○ ○ ○

Na
pę

d

Pięć programów jazdy zmieniających charakterystykę przyspieszania i hamowania ▯ ▯ ▯ ▯
Program optymalizacji zużycia paliwa Blue-Q ▯ ▯ ▯ ▯
Płynne przyspieszanie i cofanie ▯ ▯ ▯ ▯
Bezobsługowe silniki układu jezdnego, kierowniczego i podnoszenia ▯ ▯ ▯ ▯
Szczelna obudowa silników jazdy i podnoszenia ▯ ▯ ▯ ▯
Suchy filtr powietrza ze wskaźnikiem zanieczyszczenia ▯ ▯ ▯ ▯
Dodatkowy filtr powietrza, cyklonowy separator wstępny lub olejowy filtr powietrza ○ ○ ○ ○
Automatyczne wyłączanie silnika ○ ○ ○ ○
Podgrzewanie silnika za pomocą zewnętrznego złącza zasilania ○ ○ ○ ○
Filtr cząstek stałych ▯ ▯ ▯ ▯

Ha
m

ulc
e Bezobsługowe hamulce wielotarczowe, pracujące w kąpieli olejowej ▯ ▯ ▯ ▯

Odzysk energii podczas hamowania ▯ ▯ ▯ ▯
Hydrauliczny hamulec postojowy ▯ ▯ ▯ ▯

Be
zp

iec
ze

ńs
tw

o

Optymalne bezpieczeństwo wózka dzięki nisko położonemu środkowi ciężkości oraz samopoziomującej 
skrętnej osi wahliwej ▯ ▯ ▯ ▯
Ochronna krata dachowa ○ ○ ○ ○
Wąskie słupki kabiny zapewniające optymalną widoczność ▯ ▯ ▯ ▯
System EasyBelt umożliwiający szybkie i bezpieczne zapinanie oraz rozpinanie pasów ○ ○ ○ ○
System ochronny IWS z zabezpieczanymi wyjściami po obu stronach kabiny ○ ○ ○ ○
Oświetlenie halogenowe lub LED, z homologacją ○ ○ ○ ○
Reflektory halogenowe lub LED ○ ○ ○ ○
Okno w tylnej części dachu ochronnego,  poprawia widoczność podczas cofania ▯ ▯ ▯ ▯
Migające światło ostrzegawcze ○ ○ ○ ○
Reflektor STILL Safety Light z niebieskim światłem ostrzegawczym ○ ○ ○ ○
Układ kontroli zapięcia pasa umożliwiający jazdę tylko przy zapiętym pasie bezpieczeństwa ○ ○ ○ ○
Ogranicznik prędkości ustawiany przez operatora ○ ○ ○ ○
Tempomat ○ ○ ○ ○
Pomiar wagi ładunku z dokładnością ±5 procent ○ ○ ○ ○
FleetManager: autoryzacja dostępu, wykrywanie kolizji, raportowanie ○ ○ ○ ○

▯ Standard     ○ Opcja     ─ Niedostępne
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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

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




