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RX 70-60/80 Motostivuitor diesel 
Puterea definită inteligent

Acest prospect al Ghidului VDI 2198 oferă doar valorile tehnice ale 
stivuitoarelor standard. Anvelope diferite, alte catarge, alte 
echipamente suplimentare etc. pot oferi valori diferite.

1  Cu cabină; nivel acustic mai ridicat fără cabină
2  Cu scaun operator standard
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1.1 Producător STILL STILL STILL STILL
1.2 Denumirea de tip a producătorului RX 70-60 RX 70-70 RX 70-80 RX 70-80/900
1.2.1 Număr model de la producător 7341 7342 7343 7344
1.3 Acţionare Diesel Diesel Diesel Diesel
1.4 Operare Pe scaun Pe scaun Pe scaun Pe scaun
1.5 Capacitate de încărcare nominală/sarcină Q kg 6000 7000 8000 8000
1.6 Distanţa până la centrul de greutate al sarcinii c mm 600 600 600 900
1.8 Distanţa de încărcare x mm 710 720 720 750
1.9 Distanţa dintre axe y mm 2285 2285 2405 2480
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ţi 2.1 Greutate gol (inclusiv bateria) kg 10477 11370 12274 14690

2.2 Sarcina pe ax cu încărcătură față/spate kg 14854/1623 16599/1771 18396/1878 20535/2155
2.3 Sarcina pe ax fără încărcătură față/spate kg 5415/5062 5555/5815 6006/6268 7213/7477
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3.1 Anvelope Supraelastice Supraelastice Supraelastice Supraelastice
3.2 Dimensiunea anvelopei față mm 355/65-15 8.25-15 8.25-15 315/70-15
3.2 Dimensiunea anvelopei spate mm 250-15 250-15 250-15 28 x 12.5-15
3.5 Număr de roţi (x = acţionate) față/spate 2x/2 4x/2 4x/2 4x/2
3.6 Ecartament față/spate b10/b11 mm 1306/1358 1510/1358 1510/1358 1561/1432
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4.1 Înclinare catarg/cărucior furci înainte/înapoi α/β ° 5/8 5/8 5/8 5/8
4.2 Înălţimea catargului catarg retras h1 mm 2710 2710 2710 2710
4.3 Cursă liberă h2 mm 110 110 110 110
4.4 Cursă h3 mm 3550 3150 3150 2750
4.5 Înălţimea catargului catarg extins h4 mm 4440 4240 4240 4140
4.7 Înălţimea deasupra plafonului de protecţie (varianta joasa) h6 mm 2697 2697 2697 2697
4.8 Înălțimea scaunului în ceea ce privește SIP h7 mm 1719 1719 1719 1719
4.12 Înălţimea de cuplare h10 mm 510/660 510/660 510/660 510/660
4.19 Lungime totală l1 mm 4640 4732 4800 5520
4.20 Lungimea inclusiv tălpile furcilor l2 mm 3440 3532 3600 3720
4.21 Lăţime totală b1 mm 1597 1998 1998 2140
4.22 Dimensiunile furcilor s/e/l mm 70/1501200 70/150/1200 70/150/1200 70/200/1800
4.23 Cărucior furci ISO 2328, clasă/formă A, B IV, A IV, A IV, A IV, A
4.24 Lăţime cărucior furci b3 mm 1600 1800 1800 2180
4.31 Garda la sol sub catarg, sub catarg m1 mm 220 220 220 220
4.32 Garda la sol, centrul distanţei dintre axe m2 mm 210 210 210 210
4.34.1 Lăţimea culoarului de lucru cu palet 1000 x 1200 transversal Ast mm 4907 4987 5056 5185
4.34.2 Lăţimea culoarului pentru paleţi 800 x 1200 longitudinal Ast mm 5107 5187 5256 5385
4.35 Raza de întoarcere Wa mm 3007 3067 3136 3235
4.36 Cea mai mică distanţă de rotire b13 mm 877 877 894 900
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5.1 Viteză de conducere cu sarcina/fara sarcina km/h 20/20 20/20 20/20 20/20
5.2 Viteza de ridicare cu sarcina/fara sarcina m/s 0,51/0,51 0,42/0,44 0,42/0,43 0,41/0,43
5.3 Viteză de coborâre cu sarcina/fara sarcina m/s 0,56/0,52 0,50/0,42 0,50/0,42 0,50/0,42
5.5 Forţa de tracţiune cu sarcina/fara sarcina N 31680/31680 32540/32540 35460/35460 36750/36750
5.7 Panta pe care o poate urca cu sarcina/fara sarcina % 33/32 27/30 24/30 21/29
5.9 Timp de accelerare cu sarcina/fara sarcina s 5,4/4,9 5,5/5,0 5,6/5,1 5,7/5,1

5.10 Frână de serviciu Mecanică/
hidraulică

Mecanică/
hidraulică

Mecanică/
hidraulică

Mecanică/
hidraulică
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7.1 Producătorul motorului Deutz Deutz Deutz Deutz
7.1.1 Tip TCD 4,1 TCD 4,1 TCD 4,1 TCD 4,1
7.2 Performanţa motorului conform ISO 1585 kW 80 80 80 80
7.3 Viteza nominală 1/min 2400 2400 2400 2400
7.4 Număr de cilindri 4 4 4 4
7.4.1 Capacitate cm³ 4038 4038 4038 4038
7.5 Consum de combustibil conform EN 16796 l/h 7,0 7,8 8,6 9,2
7.9 Tensiune la bord V 12 12 12 12
8.1 Tipul transmisiei Diesel-electric Diesel-electric Diesel-electric Diesel-electric
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10.1 Presiunea de lucru pentru echipamente accesorii bar 260 260 260 260
10.2 Volumul de ulei pentru echipamente accesorii l/min 60 60 60 60
10.4 Conţinutul rezervorului de combustibil l/kg 110 110 110 110
10.7 Nivelul de presiune acustică LpAZ

 1 (poziţia operatorului) dB(A) <75 <75 <75 <75

10.7.1 Nivelul puterii acustice în timpul ciclului de lucru conform cu 
EN 12053 dB(A) <97 <97 <97 <97

Vibraţii asupra factorului uman: acceleraţie,  
conform EN 13059 2 m/s² 0,31 0,31 0,31 0,31

10.8 Cuplaj pentru remorcă, element/tip DIN Bolt Bolt Bolt Bolt
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RX 70-60/80 Motostivuitor diesel 
Desene tehnice

Scaun ajustabil 
±90 mm

Dimensiuni raportate la catarg

Vedere laterală

Vedere de sus

Vedere de sus
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RX 70-60/80 Motostivuitor diesel 
Tabele cu date despre catarge

RX
 7

0-
60

Catarg telescopic Catarg triplex
Înălțimea de ridicare nominală h3 mm 3550 3850 4150 4550 4850 5250 5650 6050 6250 6450 6850 4770 5370 5820 6420 6870 7470 8070 8670
Înălţime h1 mm 2710 2860 3010 3210 3360 3560 3760 3960 4060 4160 4360 2710 2860 3010 3210 3360 3560 3760 3960
Cursă liberă h5 mm 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1755 1905 2055 2255 2405 2605 2805 3005
Înălțime maximă h4 mm 4450 4750 5050 5450 5750 6150 6550 6950 7150 7350 7750 5660 6260 6710 7310 7760 8360 8960 9560
Înclinare catarg/cărucior furci înainte/înapoi α/β ° 5/8 5/8

Blocare furci - în poziţie centru–centru mm 267/470/673/978/1181/1486 (cărucior furci 1600 mm) / 1570 (cărucior furci 1800 mm) / 1791 (cărucior furci 2180/2400 mm) / 
1866 (cărucior furci 2180 mm) / 1950 (cărucior furci 2400 mm) / 2096 (cărucior furci 2400 mm)

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

Anvelope faţă/spate Supraelastice 355/65-15 / Supraelastice 28 x 9-15 Supraelastice 355/65-15 / Supraelastice 28 x 9-15 Supraelastice 355/50-20 / Supraelastice 28 x 9-15
Șenilă faţă/spate b10/b11 mm 1306/1358 1306/1358 1364/1358
Lățime maximă b1 mm 1599 1599 1647

RX
 7

0-
70

Catarg telescopic Catarg triplex
Înălțimea de ridicare nominală h3 mm 3150 3450 3750 4150 4450 4850 5250 5650 5850 6050 6450 4705 5155 5605 6205 6655 7255 7855 8455
Înălţime h1 mm 2710 2860 3010 3210 3360 3560 3760 3960 4060 4160 4360 2710 2860 3010 3210 3360 3560 3760 3960
Cursă liberă h5 mm 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1555 1705 1855 2055 2205 2405 2605 2805
Înălțime maximă h4 mm 4250 4550 4850 5250 5550 5950 6350 6750 6950 7150 7550 5795 6245 6695 7295 7745 8345 8945 9545
Înclinare catarg/cărucior furci înainte/înapoi α/β ° 5/8 5/8

Blocare furci - în poziţie centru–centru mm 267/470/673/978/1181/1486 (cărucior furci 1600 mm) / 1570 (cărucior furci 1800 mm) / 1791 (cărucior furci 2180/2400 mm) / 
1866 (cărucior furci 2180 mm) / 1950 (cărucior furci 2400 mm) / 2096 (cărucior furci 2400 mm)

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

Anvelope faţă/spate Supraelastice duble 8.25-15 / Supraelastice 250-15 Supraelastice duble 8.25-15 / Supraelastice 250-15
Șenilă faţă/spate b10/b11 mm 1510/1358 1510/1358
Lățime maximă b1 mm 2003 2003

RX
 7

0-
80

Catarg telescopic Catarg triplex
Înălțimea de ridicare nominală h3 mm 3150 3450 3750 4150 4450 4850 5250 5650 5850 6050 6450 4705 5155 5605 6205 6655 7255 7855 8455
Înălţime h1 mm 2710 2860 3010 3210 3360 3560 3760 3960 4060 4160 4360 2710 2860 3010 3210 3360 3560 3760 3960
Cursă liberă h5 mm 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1555 1705 1855 2055 2205 2405 2605 2805
Înălțime maximă h4 mm 4250 4550 4850 5250 5550 5950 6350 6750 6950 7150 7550 5795 6245 6695 7295 7745 8345 8945 9545
Înclinare catarg/cărucior furci înainte/înapoi α/β ° 5/8 5/8

Blocare furci - în poziţie centru–centru mm 267/470/673/978/1181/1486 (cărucior furci 1600 mm) / 1570 (cărucior furci 1800 mm) / 1791 (cărucior furci 2180/2400 mm) / 
1866 (cărucior furci 2180 mm) / 1950 (cărucior furci 2400 mm) / 2096 (cărucior furci 2400 mm)

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

Anvelope faţă/spate Supraelastice duble 8.25-15 / Supraelastice 250-15 Supraelastice duble 315/70-15 / Supraelastice 250-15
Șenilă faţă/spate b10/b11 mm 1510/1358 1510/1358
Lățime maximă b1 mm 2003 2125

RX
 7

0-
80

/9
00

Catarg telescopic Catarg triplex
Înălțimea de ridicare nominală h3 mm 2750 3050 3350 3750 4050 4450 4850 5250 5450 5650 6050 3955 4405 4855 5455 5905 6505 7105 7705
Înălţime h1 mm 2710 2860 3010 3210 3360 3560 3760 3960 4060 4160 4360 2710 2860 3010 3210 3360 3560 3760 3960
Cursă liberă h5 mm 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1255 1405 1555 1755 1905 2105 2305 2505
Înălțime maximă h4 mm 4150 4450 4750 5150 5450 5850 6250 6650 6850 7050 7450 5345 5795 6245 6845 7295 7895 8495 9095
Înclinare catarg/cărucior furci înainte/înapoi α/β ° 5/8 5/8

Blocare furci - în poziţie centru–centru mm 267/470/673/978/1181/1486 (cărucior furci 1600 mm) / 1570 (cărucior furci 1800 mm) / 1791 (cărucior furci 2180/2400 mm) / 
1866 (cărucior furci 2180 mm) / 1950 (cărucior furci 2400 mm) / 2096 (cărucior furci 2400 mm)

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

Anvelope front/rear Supraelastice duble 315/70-15 / Supraelastice 28 x 12.5-15 Supraelastice duble 315/70-15 / Supraelastice 28 x 12.5-15
Șenilă front/rear b10/b11 mm 1561/1432 1561/1432
Lățime maximă b1 mm 2125 2125
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RX 70-60/80 Motostivuitor diesel 
Capacităţi de încărcare nominale

RX 70-60 cu catarg duplex –  
anvelope superelastice single

Centrul de greutate c = 600 mm

Înălţimea ridicării (mm)
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RX 70-70 cu catarg duplex –  
anvelope superelastice duble (jumelate)

Centrul de greutate c = 600 mm

Înălţimea ridicării (mm)

Ca
pa

ci
ta

te
a 

no
m

in
al

ă 
(k

g)

RX 70-80 cu catarg duplex –  
anvelope superelastice duble (jumelate)

Centrul de greutate c = 600 mm

Înălţimea ridicării (mm)
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RX 70-60 cu catarg triplex –  
anvelope superelastice single

Centrul de greutate c = 600 mm

Înălţimea ridicării (mm)
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RX 70-70 cu catarg triplex –  
anvelope superelastice duble (jumelate)

Centrul de greutate c = 600 mm

Înălţimea ridicării (mm)
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(k

g)

RX 70-80 cu catarg triplex –  
anvelope superelastice duble (jumelate) 

Centrul de greutate c = 600 mm

Înălţimea ridicării (mm)
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g)

Valorile pot varia în funcție de accesoriile vehiculului.

RX 70-80 LSP 900 cu catarg duplex –  
anvelope superelastice duble (jumelate)

Centrul de greutate c = 900 mm

Înălţimea ridicării (mm)
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RX 70-80 LSP 900 cu catarg triplex –  
anvelope superelastice duble (jumelate) 

Centrul de greutate c = 900 mm

Înălţimea ridicării (mm)
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(k
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RX 70-60/80 Motostivuitor diesel 
Puterea definită inteligent
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RX 70-60/80 Motostivuitor diesel 
Imagini de detaliu

Vizibilitate optimă în orice moment asupra încărcăturii și a furcilor datorită 
profilurilor înguste ale catargului

Cabină operator spațioasă și confortabilă

Acces bun pentru service și întreținere

Comandă hidraulică precisa și diverse compartimente de stocare

Treaptă lată, antiderapantă, pentru acces și ieșire în siguranță

Filtru de aer tip ciclon pentru un aer mai curat in timpul admisiei motorului

Zone de intrare și ieșire largi, nerestricționate

Rezervor AdBlue pentru tratarea ulterioară a gazelor de eșapament
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RX 70-60/80 Motostivuitor diesel 
Puterea definită inteligent
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RX 70-60/80 Motostivuitor diesel 
Puterea definită inteligent

Performanță maximă pentru o manipulare optimă a încărcăturii 
datorită sistemului de acționare diesel-electric cu motor industrial 
puternic

Manipularea ușoară, precisă și sigură a încărcăturii, precum și 
feedback direct pentru operator datorită tehnologiei hidraulice 
ultramoderne

Vizibilitate maximă datorită poziției înalte a scaunului și a deplasării 
cabinei operatorului într-o parte

Stivuitoarele diesel cu furcă STILL RX 70-60/80, cu o capacitate de 
încărcare de până la 8 tone, sunt echipate cu un sistem de acționare 
diesel-electric. Acest sistem combină avantajele unui motor cu 
combustie internă puternic cu precizia acționării electrice, garantând 
disponibilitate ridicată, o durată lungă de viață și costuri de operare 
reduse. Toate componentele sistemului de acționare sunt încapsulate 
pentru a proteja împotriva pătrunderii prafului și apei. Ca rezultat, 
stivuitoarele sunt ideale pentru o gamă largă de aplicații, inclusiv 
utilizarea în interior și exterior în industria construcțiilor, sectorul 
materialelor de construcții, în prelucrarea lemnului, industria prelucrării 
metalelor, industria hârtiei sau a băuturilor. De asemenea, pot 
beneficia și clienții din industria logistică și de transport marfă.  

Catargul rigid și rezistent la îndoire și torsiune permite manevrarea în 
siguranță a încărcăturilor, chiar și a celor cu greutate mare. Datorită 
plasarii cabinei într-o parte și a poziției înalte a scaunului, operatorul 
beneficiază de o vizibilitate circumferențială excelentă. Confortabila 
cabină a operatorului încorporează cele mai recente criterii 
ergonomice pentru a combate oboseala și a îmbunătăți siguranța. 
Comportamentele de condus și de ridicare pot fi adaptate în funcție 
de circumstanțele operative sau de preferințele operatorului. Sunt 
disponibile cinci programe de conducere. Modul Blue-Q de economisire 
a energiei reduce cu 10 % consumul de energie, fără a pierde din 
performanță.

Factori „Simply Efficient”: Atribute de performanţă, ca o măsură a eficienţei economice

 Simply easy

■  Intrați, așezați-vă confortabil și porniți: cabină a operatorului 
spațioasă, cu coloană de direcție reglabilă și scaun luxos pentru 
operator

■  Opțiuni de comandă personalizabile: Mini lever, Fingertip sau 
Joystick 4Plus

■  Spațiul de lucru al operatorului este încăpător, confortabil și 
configurabil individual, cu numeroase opțiuni de depozitare

 Simply powerful

■  Transmisie diesel-electrică cu motoare industriale puternice: 
disponibilitate ridicată, durată lungă de viață și costuri de operare 
reduse

■  Ridică până la 8 tone cu un centru al sarcinii de 600 sau de 900 mm
■  Transferul rapid al mărfurilor: viteză de deplasare de până la 20 km/h

 Simply safe

■  Vizibilitate completă: catarg subțire și geamuri mari pe toate pârțile
■  Vizibilitate excelentă asupra încărcăturii și furcii datorită scaunului 

decalat asimetric al operatorului
■  Stabilitate optimă datorită centrului de greutate coborât al vehiculului
■  Nivel ridicat de siguranță a utilizatorului datorită unei trepte largi, 

antiderapante și a mânerelor de prindere
■  Protecție optimă pentru operator datorită catargului rezistent la 

îndoire și torsiune
■  Comanda hidraulică sensibilă, directă asigură manipularea sigură a 

încărcăturii și previne deteriorarea mărfurilor

 Simply flexible

■  5 programe de conducere oferă alegerea optimă pentru fiecare 
aplicație - de la performanțe maxime de manipulare la eficiență 
maximă

■  Caracteristicile vehiculului sunt adaptabile operatorului: viteza, 
accelerația și comportamentul la frânare pot fi reglate individual

■  Aplicație versatilă: datorită regenerării ultramoderne a gazelor de 
eșapament, emisiile de gaze de eșapament se situează semnificativ 
sub limitele standardului UE 5

■  Designul compact și manevrabilitatea excepțională, alături de 
transmisia sensibilă și unitatea de comandă a ridicării, asigură 
performanțe optime de lucru

 Simply connected

■  Creșterea performanței digitale: interfață opțională pentru 
integrare în software-ul de management al parcului auto, precum 
STILL neXXt fleet

■  Rețea flexibilă: datorită pregătirii MMS, stivuitorul poate fi ușor 
integrat în orice sistem de gestionare a fluxului de materiale
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RX 70-60/80 Motostivuitor diesel 
Variante de echipare

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

Ca
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Scaunul operatorului absoarbe impactul pentru un confort optim pe trasee neuniforme ▯ ▯ ▯ ▯
Plafon de protecție din oțel ▯ ▯ ▯ ▯
Design de protecție împotriva intemperiilor, în diferite variante ○ ○ ○ ○
Cabina operatorului, înălțimea plafonului de protecție 2.697 mm ○ ○ ○ ○
Cabină cu prelată ○ ○ ○ ○
Parbriz frontal colorat, ferestre spate și față, instalație de spălare/ștergere a parbrizului ○ ○ ○ ○
Control transmisie cu o singură pedală ▯ ▯ ▯ ▯
Control transmisie cu două pedale ○ ○ ○ ○
Spațiu integrat de depozitare și suport pentru pahar ▯ ▯ ▯ ▯
Afișaj și taste funcționale protejate împotriva pulverizării cu apă ▯ ▯ ▯ ▯
Blocnotes cu clipboard (detașabil) și lumină ○ ○ ○ ○
Scaun Grammer cu husă din piele, pentru operator ▯ ▯ ▯ ▯
Scaun confortabil cu înveliș textil și suport lombar, pentru operator ○ ○ ○ ○
Scaun pivotant pentru o postură sănătoasă a corpului la mersul înapoi ○ ○ ○ ○
Scaun exclusiv pentru operator, cu husă din piele sau material textil, cu suspensie mecanică sau pneumatică, 
căptușeală extra-largă, cursă mare a suspensiei, suport lombar, extensie pentru spate reglabilă pe înălțime și 
scaun încălzit

○ ○ ○ ○

Placă elastică orizontală pentru scaunul operatorului, cu rolul de a reduce vibrațiile asupra factorului uman ○ ○ ○ ○
Buzunar pentru documente pe spătarul scaunului ○ ○ ○ ○
Căptușeală pe plafon cu iluminat interior ○ ○ ○ ○
Radio/player MP3 cu conexiune USB ○ ○ ○ ○
Fereastră reglabilă în plafon ○ ○ ○ ○
Parasolar și umbrar de protecție ○ ○ ○ ○
Încălzirea apei cu duze suflante și de dezghețare pentru parbrizul frontal și spațiul pentru picioare ○ ○ ○ ○
Aer condiționat ○ ○ ○ ○

Ca
ta

rg

Vizibilitate liberă a catargului telescopic ○ ○ ○ ○
Vizibilitate liberă a catargului triplex ○ ○ ○ ○
Protecție împotriva uzurii furcilor ○ ○ ○ ○
Diferite lățimi ale căruciorului furcii și schimbător lateral integrat ○ ○ ○ ○
Reazem spate încărcătură ○ ○ ○ ○
Poziție verticală a catargului automat ○ ○ ○ ○
Acumulator hidraulic în cilindrul de ridicare, pentru a atenua vârfurile de presiune din sistemul hidraulic ○ ○ ○ ○
Unghiul de înclinare 5/8° înclinare față/spate ▯ ▯ ▯ ▯
Cilindrul de înclinare este protejat de praf și umezeală cu burdufuri ○ ○ ○ ○

An
ve

lop
e Anvelope superelastice, sistem SIT, simple sau duble ▯ ▯ ▯ ▯

Anvelope superelastice, sistem SIT, culoare naturală sau antistatice ○ ○ ○ ○
Anvelope pneumatice, simple sau duble ○ ○ ○ ○

Si
st

em
ul 

hid
ra

uli
c Până la trei circuite hidraulice pentru controlul accesoriilor ○ ○ ○ ○

Parametrizarea personalizată a funcțiilor hidraulice ▯ ▯ ▯ ▯
Mini-levier cu suport pentru braț, două leviere ▯ ▯ ▯ ▯
Mini-levier cu suport pentru braț, trei sau patru leviere ○ ○ ○ ○
Joystick 4Plus sau Fingertip ○ ○ ○ ○

Ac
țio

nă
ri

Cinci programe de conducere pentru comportament diferit de rulare și frânare ▯ ▯ ▯ ▯
Mod de economisire a energiei Blue-Q ▯ ▯ ▯ ▯
Accelerare și cursă inversă line ▯ ▯ ▯ ▯
Dispozitive de acționare care nu necesită întreținere pentru conducere, comanda direcției și ridicare ▯ ▯ ▯ ▯
Componente de deplasare și ridicare ale motorului, încapsulate pentru a le proteja împotriva prafului și murdăriei ▯ ▯ ▯ ▯
Filtru de aer uscat cu indicator de întreținere ▯ ▯ ▯ ▯
Filtru de aer suplimentar sau pre-separator ciclon sau filtru de aer baie de ulei ○ ○ ○ ○
Oprire automată a motorului ○ ○ ○ ○
Preîncălzirea motorului prin conexiune externă de alimentare ○ ○ ○ ○
Filtru de particule diesel ▯ ▯ ▯ ▯

Fr
ân

ă Frâne disc fără uzură, care funcționează într-o baie de ulei ▯ ▯ ▯ ▯
Recuperare a energiei la frânare ▯ ▯ ▯ ▯
Frână de parcare hidraulică ▯ ▯ ▯ ▯

Si
gu

ra
nț

ă

Stivuitorul cu furcă are centru jos de greutate și punte de direcție cu rulment cu auto-aliniere cu precizie ridicată, 
pentru niveluri optime de siguranță ▯ ▯ ▯ ▯
Plafon grilă protector ○ ○ ○ ○
Profil de plafon protector îngust pentru o vizibilitate circumferențială optimă ▯ ▯ ▯ ▯
Sistem de reținere Easybelt, pentru fixare și desfacere rapidă și sigură ○ ○ ○ ○
Sistem de reținere IWS cu deschiderea centurii amplasată pe ambele părți ○ ○ ○ ○
Sistem de iluminat cu design LED sau halogen, aprobabil ○ ○ ○ ○
Faruri de lucru cu design LED sau halogen ○ ○ ○ ○
Fereastră în plafon, în zona din spate a plafonului de protecție, vizibilitate îmbunătățită la mersul cu spatele ▯ ▯ ▯ ▯
Lumină de avertizare cu aprindere intermitentă ○ ○ ○ ○
Dispozitiv de avertizare STILL Safety Light, cu lumină albastră ○ ○ ○ ○
Controlul centurii de siguranță, motorul se activează numai atunci când centura de siguranță este fixată ○ ○ ○ ○
Limitator de viteză reglabil de către operator ○ ○ ○ ○
Controlul vitezei de croazieră Tempomat ○ ○ ○ ○
Măsurarea încărcăturii cu precizie de ±5 procente ○ ○ ○ ○
FleetManager: autorizare acces, detectare șocuri, rapoarte ○ ○ ○ ○

▯ Standard     ○ Opţiune     ─ Nu este disponibil
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STILL Material Handling Romania S.R.L. 

Str. Virginia, nr. 2 

Com. Dragomiresti Deal 

Sat.Dragomiresti Vale 

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 

www.still.ro 

STILL este certificata in 
urmatoarele domenii: 
managementul calitatii, Siguranţa 
la locul de muncă protectia 
mediului si managementul energiei.




