
EXD 18/Li-Ion

EXD 20/Li-Ion

EXD Technická Data 
Vysokozdvižný vozík pro práci ve dvou úrovních



2 3

Oz
na

če
ní

1.1 Výrobce STILL STILL STILL
1.2 Typové označení výrobce EXD 18 K EXD 18 L/Li-Ion EXD 20/Li-Ion

1.3 Pohon Elektro Elektro Elektro
1.4 Ovládání Z chůze Z chůze Z chůze
1.5 Nosnost/břemeno Q kg 1800 1800 2000
1.5.1 Nosnost/břemeno jako vozík pro práci ve dvou úrovních Qi + Qm kg 1000 + 800 1000 + 800 1000 + 1000
1.6 Vzdálenost těžiště břemene c 600 600 600
1.8 Vzdálenost břemene x 862 2, 3 858 2, 3 950/865 3

1.9 Rozvor kol y 1413 2 1463 2 1653

Hm
ot

no
st 2.1 Vlastní hmotnost (včetně baterie) kg 854 948 1181

2.2 Zatížení osy s břemenem na straně pohonu/břemene kg 938/1716 949/1799 1276/1884
2.3 Zatížení osy bez břemene na straně pohonu/břemene kg 615/239 674/274 889/292

Ko
la/

po
dv

oz
ek

3.1 Obutí Polyuretan Polyuretan Polyuretan
3.2 Velikost pneumatik na straně pohonu ∅ 230 x 75 ∅ 230 x 75 ∅ 210 x 90
3.3 Velikost pneumatik na straně břemene ∅ 85 x 85 ∅ 85 x 60 4 ∅ 85 x 85 (2x 85 x 60) 4

3.4 Velikost opěrných kol na straně pohonu mm ∅ 125 x 40 ∅ 125 x 40 ∅ 125 x 60
3.5 Kola, počet (x = poháněná) na straně pohonu/břemene 1x2/2 1x2/4 4 1x2/4 4

3.6 Rozchod kol na straně pohonu/břemene b10/b11 mm 482/380 482/380 502

Zá
kla

dn
í r

oz
mě

ry

4.2 Výška spuštěného zvedacího zařízení h1 mm viz tabulka zvedacích zařízení viz tabulka zvedacích zařízení viz tabulka zvedacích zařízení
4.3 Volný zdvih h2 mm viz tabulka zvedacích zařízení viz tabulka zvedacích zařízení viz tabulka zvedacích zařízení
4.4 Zdvih h3 mm viz tabulka zvedacích zařízení viz tabulka zvedacích zařízení viz tabulka zvedacích zařízení
4.5 Výška vysunutého zvedacího zařízení h4 mm viz tabulka zvedacích zařízení viz tabulka zvedacích zařízení viz tabulka zvedacích zařízení
4.6 Iniciální zdvih h5 mm 125 125 125
4.9 Výška oje v poloze pro jízdu min./max. h14 mm 740/1230 740/1230 740/1230
4.10 Výška opěrných ramen h8 mm 80 80 80
4.15 Spuštěná výška h13 mm 86 86 86
4.19 Celková délka l1 mm 1899 1954 2070
4.20 Délka včetně zadní části vidlic l2 mm 709 764 880 5

4.21 Celková šířka b1 mm 720 720 720
4.22 Rozměry vidlic s/e/l mm 52/180/1190 52/180/1190 50/180/1190
4.24 Šířka nosiče vidlic b3 mm 711 711 710
4.25 Vzdálenost vnějších hran vidlic b5 mm 560 560 560
4.32 Světlost ve středu rozvoru kol m2 mm 20/145 20/145 20
4.34 Šířka pracovní uličky s paletou 800 x 1200 podélně (b12 x l6) Ast mm 2179 1 2233 1 2637/2602 3

4.35 Poloměr otáčení Wa mm 1641 2, 3 1691 2, 3 1965/1880 3

Vý
ko

ny

5.1 Rychlost jízdy s břemenem/bez břemene km/h 6,0/6,0 6,0/6,0 6,0/6,0
5.2 Rychlost zdvihu (iniciální zdvih) s břemenem/bez břemene m/s 0,040/0,042 0,040/0,042 0,050/0,061
5.21 Rychlost zdvihu (hlavní zdvih) s břemenem/bez břemene m/s 0,10/0,15 0,10/0,15 0,14/0,22
5.3 Rychlost spouštění (iniciální zdvih) s břemenem/bez břemene m/s 0,062/0,031 0,062/0,031 0,102/0,082
5.3.1 Rychlost spouštění (hlavní zdvih) s břemenem/bez břemene m/s 0,326/0,13 0,326/0,13 0,488/0,197
5.8 Stoupavost s břemenem/bez břemene % 10/24 10/24 12/20
5.9 Doba zrychlení (na 10 m) s břemenem/bez břemene s 8,45/7,1 8,45/7,1 7,6/6,7
5.10 Provozní brzda Elektromagnetická Elektromagnetická Elektromagnetická

Ele
kt

ro
mo

to
r

6.1 Pojezdový motor, výkon S2 60 min kW 1,2 1,2 1,5
6.2 Zdvihový motor, výkon při S3 15 % kW 1,2 1,2 2,2
6.3 Baterie dle DIN 43531/35/36 A, B, C DIN 43535 A DIN 43535 2PzS

6.4 Napětí baterie/jmenovitá kapacita K5 V/Ah 24/150 24/250
Li-Ion: 24/82-164

24/200
Li-Ion: 24/205-410

6.5 Hmotnost baterie ±5 % (v závislosti na výrobci) kg 157 212 290
6.6 Spotřeba energie podle cyklu VDI kWh/h 0,61 0,61 0,48

Os
tat

ní 8.1 Způsob řízení pojezdu AC-řízení AC-řízení AC-řízení
8.4 Úroveň hluku, ucho řidiče dB(A) 65 65 62

EXD Vysokozdvižný vozík pro práci ve dvou úrovních
Dvojnásobný náklad – poloviční čas

Tento typový list podle směrnice VDI 2198 uvádí pouze technické hodnoty standardního stroje. 
Odlišné obutí, jiná zvedací zařízení, přídavná zařízení atd. mohou způsobit odchylky od těchto hodnot.

1 Dle FEM 4.005-2013 pro nízkozdvižný vozík; diagonálně dle VDI 2198-2012 = +186 mm iniciální zdvih zdvižený; +212 mm iniciální zdvih spuštěný
2 Iniciální zdvih spuštěný: +66 mm pro EXD 18 K a EXD 18L/Li-Ion
3 Iniciální zdvih zdvižený
4 Tandemové kola 
5 +75 mm u 3PzS

EX
D 

18
 K

 - E
XD

 18
 L

Teleskopické

EXD 18 K - EXD 18 L

Stavební výška h1 mm 1290 1365 1515
Stavební výška při využitém volném zdvihu (h3 = 150 mm) h1' mm 1365 1440 1590
Volný zdvih h2 mm 150 150 150
Zdvih h3 mm 1574 1724 2024
Maximální výška h4 mm 2202 2352 2652

EX
D 

20

Teleskopické NiHo

EXD 20

Stavební výška h1 mm 1240 1465 1665 1915
Stavební výška při využitém volném zdvihu (h3 = 150 mm) h1' mm 1315 1540 1740 -
Volný zdvih h2 mm 150 150 150 1395
Zdvih h3 mm 1574 2024 2424 2924
Maximální výška h4 mm 2094 2544 2944 3444

Tabulky zvedacích zařízení
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EXD Vysokozdvižný vozík pro práci ve dvou úrovních
Rozměry

EXD 18 K/L Boční pohled

EXD 20 Boční pohled

EXD 18 K/L Pohled shora

EXD 20 Pohled shora

A = brzdění
B = jízda

A = brzdění
B = jízda

h 1
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EXD 18 Vysokozdvižný vozík pro práci ve dvou úrovních
Detaily

Zvedací zařízení s volným výhledem poskytuje vysoký výkon překládky a vynikající 
výhled na břemeno

Citelný rozdíl: ovládací prvky lze rozpoznávat hmatem

Precizní stohování ve dvou úrovních s jedinečným zařízením pro nastavení palet 
vozíku EXD 18

Odpružená opěrná kola zajišťují neustále vynikající trakci a umožňují energickou 
jízdu na rampách

Zaoblené hroty vidlic umožňují rychlé zasunutí do palety Ocelový kryt baterie je nejen robustní, ale jsou v něm i integrované odkládací 
přihrádky
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EXD 20 Vysokozdvižný vozík pro práci ve dvou úrovních
Detaily

Vysoký výkon překládky díky současné přepravě druhé nákladové jednotky, kterou 
nelze stohovat

Plně elektrické řízení umožňuje precizní manévrování 

Barevný displej se srozumitelnými symboly zobrazuje všechny důležité funkce na 
první pohled

Po rampách nahoru a dolů: hydraulicky odpružená opěrná kola zajišťují trakci v 
každé situaci

V každé pracovní uličce jako doma: velmi kompaktní rozměry umožňují 
manévrování i v těsných prostorách

Na přání dodávaná boční výměna baterie a Li-Ion technologie zajišťují maximální 
disponibilitu a ergonomii
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EXD Vysokozdvižný vozík pro práci ve dvou úrovních
Dvojnásobný náklad – poloviční čas
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EXD Vysokozdvižný vozík pro práci ve dvou úrovních
Dvojnásobný náklad – poloviční čas
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EXD 18 K/L

EXD 20

EXD Vysokozdvižný vozík pro práci ve dvou úrovních
Dvojnásobný náklad – poloviční čas

Vysokozdvižný vozík pro práci ve dvou úrovních s označením EXD 18 
je skutečně všestranným talentem. Při použití jako nízkozdvižný 
vozík přepravuje břemena do hmotnosti 1 800 kg. V režimu práce 
ve dvou úrovních přepraví kompaktní a obratný stroj 1 000 kg na 
opěrných ramenech kol a 800 kg na vidlicích. Při nakládání a vykládání 
nákladních automobilů tak budete dvakrát rychlejší a citelně zrychlíte 
i vychystávání. Velmi snadné najíždění do palet díky zaobleným 

hrotům vidlic jde bezpečně od ruky. Rychlost jízdy se díky ovládací oji 
OPTISPEED automaticky přizpůsobí vaší vzdálenosti od vozíku a zajistí 
maximální volnost pohybu. Všechny funkce můžete ovládat pohodlně 
jednou rukou, levou i pravou. Vozík EXD 18 je k dostání ve dvou 
variantách: zatímco EXD 18 K se vyznačuje velmi kompaktní délkou, 
EXD 18 L boduje větší baterií a vydrží bez přestávky pracovat až osm 
hodin.

Precizní stohování ve dvou úrovních díky jedinečnému zařízení pro 
nastavení palet

Exkluzivní ovládací oj STILL s funkcí OPTISPEED zaručí vždy 
bezpečnou jízdu

Různé jízdní programy zvyšují výkon překládky

Při přepravě těžkých břemen má všechny trumfy vozík EXD 20, neboť 
na trhu patří mezi nejsilnější ručně vedené vysokozdvižné vozíky pro 
současnou práci ve dvou úrovních. Obratný organizátor skladu snadno 
přepraví břemena o hmotnosti až 2 000 kg, nebo dvakrát 1 000 kg v 
režimu práce ve dvou úrovních. Všechny funkce mohou jednou rukou 
ovládat jak leváci, tak praváci. Hmatem jasně rozpoznatelná tlačítka 

zvedání a spouštění vám umožní plně se soustředit na přepravované 
zboží. Vozík EXD 20 se díky elektrickému řízení pohybuje i v těsných 
prostorách precizně, snadno a plynule. Přitom je stále k dispozici, 
protože s kapacitou baterie až 375 Ah pracuje tento vysokozdvižný 
vozík téměř bez přestávky. Na přání je k dispozici i s boční výměnou 
baterie a Li-Ion technologií. 

Precizní manipulace dílky elektrickému řízení

Maximální disponibilita zajišťovaná vysokými kapacitami baterií a 
Li-Ion technologií

Na rampách jako doma: hydraulicky odpružená opěrná kola 
poskytují maximální trakci
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EXD Vysokozdvižný vozík pro práci ve dvou úrovních
Široké možnosti vybavení

Síla

■  Vysoký výkon překládky a dvojnásobný náklad: současná práce ve 
dvou úrovních umožňující flexibilní nasazení

■  Vysoký výkon překládky: silný, spolehlivý a téměř bezúdržbový 
elektrický pohon pojezdu a řízení

■  K dispozici jsou kapacity baterie až 375 Ah, boční výměna baterie a 
Li-Ion baterie, které koncentrují velké množství energie a lze je bez 
problémů průběžně dobíjet

■  Správný jízdní program pro každou situaci: maximální výkon 
překládky nebo největší efektivita: ECO, BOOST nebo Blue-Q

■  Na rampách jako doma: hydraulicky odpružená opěrná kola vozíku 
EXD 20 zaručují vynikající trakci a umožňují energické výjezdy na 
rampy

Preciznost

■  Vynikající výhled umožňující přesnou práci: volný výhled na hroty 
vidlic díky zvedacímu zařízení s volným výhledem a uprostřed 
umístěné ovládací oji

■  Neunavující práce: precizní elektrické řízení vozíku EXD 20 s lehkým 
chodem

■  Ovládání všech funkcí pojezdu, zdvihu a spouštění bez přehmatávání 
pro praváky i leváky

■  Spolehlivost i ve stísněném prostoru: kompaktní rozměry a vysoká 
obratnost

■  Přesná práce i v těsných prostorech: jemné ovládání s 
proporcionálními ventily a možnost mikropojezdu

Ergonomie

■  Ergonomické a intuitivní ovládání: procesy pojezdu zdvihu a řízení 
mohou ovládat současně jednou rukou leváci i praváci

■  Snadná výměna baterie: na přání dodávaná boční výměna baterie pro 
ještě vyšší disponibilitu

■  Usnadnění práce: snadno ovladatelná, ergonomicky tvarovaná 
ovládací oj STILL

Kompaktnost

■  Vysoký výkon překládky: kompaktní rozměry umožňují rychlou a 
bezpečnou práci

■  Více skladovacích prostor pro zboží: díky kompaktním rozměrům a 
vysoké obratnosti jsou možné úzké pracovní uličky

■  S na přání dodávanou integrovanou nabíječkou je možné vozík 
nabíjet decentralizovaně a flexibilně

Bezpečnost

■  Nízký rám vozíku přispívá k ochraně nohou obsluhy a třetích osob ve 
veřejně přístupných prostorách

■  Omezení rychlosti v závislosti na výšce zdvihu zvyšuje bezpečnost
■  Sériově dodávaná bezpečnost: ovládací oj OPTISPEED automaticky 

přizpůsobí rychlost jízdy podle vzdálenosti obsluhy od vozíku
■  Bezpečnost v zatáčkách: systém Curve Speed Control automaticky 

přizpůsobí rychlost jízdy v zatáčkách podle úhlu natočení kol

Ohleduplnost k životnímu prostředí

■  Nízké provozní náklady: nízká spotřeba energie a dlouhé intervaly 
údržby

■  Režim efektivity Blue-Q šetří až 7 procent energie bez negativního 
vlivu na výkon

■  Skutečná ohleduplnost k životnímu prostředí: 95 procent dílů je 
recyklovatelných

■  Minimální emise hluku díky velmi tichému pojezdovému a 
zdvihovému motoru

■  Program jízdy ECO: maximální energetická efektivita stiskem tlačítka
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EXD Vysokozdvižný vozík pro práci ve dvou úrovních
Varianty výbavy

▯ Standard     ○ Na přání     ─ Není k dispozici

EXD 18 K EXD 18 L EXD 20

Vš
eo

be
cn

ě

Integrované odkládací přihrádky ● ● ●
Podložka na psaní DIN A4 ○ ○ ○
Držák příslušenství ○ ○ ○
Příprava pro systém řízení materiálových toků (MMS) ─ ─ ○
Umístění ovládacích prvků vhodné pro praváky i leváky ● ● ●
LED ukazatel stavu nabití baterie ● ● ─
Zobrazovací a ovládací jednotka s barevným displejem pro volbu programů jízdy ─ ─ ●
Různé programy jízdy ● ● ●
Program úspory energie Blue-Q ─ ─ ●
Mrazírenské provedení ○ ○ ○
Výkonný trojfázový pojezdový motor s velmi nízkými náklady na údržbu ● ● ●
Plně zapouzdřené komponenty chráněné před nečistotami a prachem ● ● ●
Elektrické řízení ─ ─ ●
Funkce mikropojezdu při svislé poloze ovládací oje ○ ○ ○
Proporcionální ventily pro velmi jemné pohyby ● ● ●
Nosnost 2 tuny s iniciálním zdvihem při nepoužívaném zdvihu stožáru ─ ─ ●

Zv
ed

ac
í z

ař
íze

ní

Teleskopické zvedací zařízení ○ ○ ○
Zvedací zařízení NiHo ─ ─ ○
Ochranná mříž na zvedacím zařízení ● ● ●
Ochranná deska na zvedacím zařízení z polykarbonátu ○ ○ ○
Tlumení nosiče vidlic v koncových polohách pro šetrnou přepravu břemen ─ ─ ○
Funkce autolift pro ergonomickou práci ○ ○ ─

Ob
ut

í

Obutí hnacího kola z polyuretanu ● ● ●
Obutí hnacího kola z polyuretanu, profilované ○ ○ ○
Obutí hnacího kola z plnopryže ○ ○ ○
Obutí hnacího kola z plnopryže, v přírodní barvě ○ ○ ○
Obutí hnacího kola z plnopryže, v přírodní barvě, profilované ○ ○ ○
Obutí hnacího kola pro kluzké podlahy a povrchy ○ ○ ○
Obutí pojezdových kol z polyuretanu/jednoduché ● ○ ○
Obutí pojezdových kol z polyuretanu/tandem ○ ● ●
Obutí pojezdových kol z polyuretanu/tandem, mazané ─ ─ ○

Be
zp

eč
no

st

Ochranná mříž, výška 800 mm ○ ○ ─
Ochranná mříž, výška 1000 mm ─ ─ ○
Zařízení pro nastavení palet ● ● ●
Kontrola oprávněnosti přístupu prostřednictvím klíče STILL ● ● ●
Přístup přes PIN kód ○ ○ ○
Přístup FleetManager ○ ○ ○
Automatické omezení rychlosti při projíždění zatáček ─ ─ ●
Pracovní světlomet, na straně břemene ─ ─ ○
Zvedací zařízení s volným výhledem pro optimální výhled na hroty vidlic ● ● ●

Ba
ter

ie

Prostor pro baterii 134-150 Ah pro výměnu baterie jeřábem ● ─ ─
Prostor pro baterii 200-250 Ah pro výměnu baterie jeřábem ─ ● ●
Prostor pro baterii 200-250 Ah pro boční výměnu baterie pomocí podstavce pro výměnu ─ ○ ○
Prostor pro baterii 300-375 Ah pro boční výměnu baterie pomocí podstavce pro výměnu ─ ─ ○
Prostor pro baterii 300-375 Ah pro výměnu baterie jeřábem ─ ─ ○
Baterie STILL Li-Ion 82 Ah ─ ○ ─
Baterie STILL Li-Ion 164 Ah ─ ○ ─
Baterie STILL Li-Ion 205 Ah ─ ─ ○
Baterie STILL Li-Ion 410 Ah ─ ─ ○
Integrovaná nabíječka s ochranou před nechtěným rozjetím při aktivním nabíjení ○ ○ ○
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y.STILL ČR spol. s r.o.

Štěrboholská 102

102 19 Praha 10 - Hostivař

Telefon: +420 274 001 411

info@still.cz

Další informace naleznete na:

www.still.cz

Společnost STILL je certifikována 
v systémech řízení kvality, 
životního prostředí, bezpečnosti 
informací, sociální odpovědnosti 
a bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci.




