
EXD 18/Li-Ion

EXD 20/Li-Ion

EXD Dane Techniczne 
Wózki podnośnikowe dwupoziomowe
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1.1 Producent STILL STILL STILL
1.2 Typoszereg (oznaczenie producenta) EXD 18 K EXD 18 L/Li-Ion EXD 20/Li-Ion

1.3 Napęd Elektryczny Elektryczny Elektryczny
1.4 Obsługa Prowadzenie Prowadzenie Prowadzenie
1.5 Udźwig/ładunek Q kg 1800 1800 2000
1.5.1 Udźwig/ładunek jako wózek dwupoziomowy Qi + Qm kg 1000 + 800 1000 + 800 1000 + 1000
1.6 Środek ciężkości ładunku c 600 600 600
1.8 Odległość grzbietu wideł do osi koła x 862 2, 3 858 2, 3 950/865 3

1.9 Rozstaw osi kół y 1413 2 1463 2 1653

Ma
sy

2.1 Masa własna (wraz z akumulatorem) kg 854 948 1181
2.2 Nacisk na oś z ładunkiem od strony napędu/od strony ładunku kg 938/1716 949/1799 1276/1884
2.3 Nacisk na oś bez ładunku od strony napędu/od strony ładunku kg 615/239 674/274 889/292

Ko
ła/

po
dw

oz
ie

3.1 Ogumienie Poliuretanowe Poliuretanowe Poliuretanowe
3.2 Wymiar koła od strony napędu ∅ 230 x 75 ∅ 230 x 75 ∅ 210 x 90
3.3 Wymiar koła od strony ładunku ∅ 85 x 85 ∅ 85 x 60 4 ∅ 85 x 85 (2x 85 x 60) 4

3.4 Wielkość kółek podporowych od strony napędu mm ∅ 125 x 40 ∅ 125 x 40 ∅ 125 x 60
3.5 Liczba kół (x = napędowe) od strony napędu/od strony ładunku 1x2/2 1x2/4 4 1x2/4 4

3.6 Rozstaw kół od strony napędu/od strony ładunku b10/b11 mm 482/380 482/380 502
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4.2 Wysokość masztu w stanie złożonym h1 mm w tabeli masztów w tabeli masztów w tabeli masztów
4.3 Wolny skok wideł h2 mm w tabeli masztów w tabeli masztów w tabeli masztów
4.4 Podnoszenie h3 mm w tabeli masztów w tabeli masztów w tabeli masztów
4.5 Wysokość masztu w stanie wysuniętym h4 mm w tabeli masztów w tabeli masztów w tabeli masztów
4.6 Unoszenie wstępne h5 mm 125 125 125
4.9 Wysokość dyszla w pozycji do jazdy min./maks. h14 mm 740/1230 740/1230 740/1230
4.10 Wysokość ramion podporowych h8 mm 80 80 80
4.15 Wysokość opuszczonych wideł h13 mm 86 86 86
4.19 Długość całkowita l1 mm 1899 1954 2070
4.20 Długość łącznie z grzbietem wideł l2 mm 709 764 880 5

4.21 Szerokość całkowita b1 mm 720 720 720
4.22 Wymiary wideł s/e/l mm 52/180/1190 52/180/1190 50/180/1190
4.24 Szerokość karetki wideł b3 mm 711 711 710
4.25 Rozstaw zewnętrzny wideł b5 mm 560 560 560
4.32 Prześwit od podłoża, centralnie między osiami m2 mm 20/145 20/145 20
4.34 Szerokość korytarza roboczego palety 800 x 1200 wzdłużnie (b12 x l6) Ast mm 2179 1 2233 1 2637/2602 3

4.35 Promień skrętu Wa mm 1641 2, 3 1691 2, 3 1965/1880 3

Os
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5.1 Prędkość jazdy z ładunkiem/bez ładunku km/h 6,0/6,0 6,0/6,0 6,0/6,0
5.2 Prędkość podnoszenia (unoszenie wstępne) z ładunkiem/bez ładunku m/s 0,040/0,042 0,040/0,042 0,050/0,061
5.21 Prędkość podnoszenia (skok główny) z ładunkiem/bez ładunku m/s 0,10/0,15 0,10/0,15 0,14/0,22
5.3 Prędkość opuszczania (unoszenie wstępne) z ładunkiem/bez ładunku m/s 0,062/0,031 0,062/0,031 0,102/0,082
5.3.1 Prędkość opuszczania (skok główny) z ładunkiem/bez ładunku m/s 0,326/0,13 0,326/0,13 0,488/0,197
5.8 Maks. zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem/bez ładunku % 10/24 10/24 12/20
5.9 Czas przyspieszania (na odcinku 10 m) z ładunkiem/bez ładunku s 8,45/7,1 8,45/7,1 7,6/6,7
5.10 Hamulec eksploatacyjny Elektromagnetyczny Elektromagnetyczny Elektromagnetyczny

Sil
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6.1 Silnik napędowy, moc S2 60 min kW 1,2 1,2 1,5
6.2 Silnik układu podnoszenia, moc przy S3 15 % kW 1,2 1,2 2,2
6.3 Akumulator według DIN 43531/35/36 A, B, C DIN 43535 A DIN 43535 2PzS

6.4 Napięcie akumulatora/pojemność znamionowa K5 V/Ah 24/150 24/250
Li-Ion: 24/82-164

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

6.5 Masa akumulatora (±5 % zależnie od producenta) kg 157 212 290
6.6 Zużycie energii według cyklu VDI kWh/h 0,61 0,61 0,48

Po
zo

sta
łe

8.1 Rodzaj sterowania jazdą Sterowanie AC Sterowanie AC Sterowanie AC

8.4 Poziom hałasu na wysokości uszu operatora dB(A) 65 65 62

EXD Wózki podnośnikowe dwupoziomowe 
Podwójny ładunek – połowa czasu

Poniższe dane techniczne zgodnie z wytycznymi VDI 2198 określają tylko wartości techniczne dla urządzenia standardowego. 
Odmienne ogumienie, inne rodzaje masztów lub dodatkowy osprzęt zmieniają parametry techniczne wózka.

1  Zgodnie z FEM 4.005-2013 dla wózków unoszących; przekątna według VDI 2198-2012 = +186 mm z podniesionym unoszeniem wstępnym; 
+212 mm z opuszczonym unoszeniem wstępnym

2  Unoszenie wstępne opuszczone: +66 mm dla EXD 18 K i EXD 18L/Li-Ion
3 Z podniesionym unoszeniem wstępnym
4 Podwójne rolki ładunkowe
5 +75 mm przy 3PzS
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Teleskopowy

EXD 18 K - EXD 18 L

Wysokość h1 mm 1290 1365 1515
Wysokość z wykorzystaniem wolnego skoku (h3 = 150 mm) h1' mm 1365 1440 1590
Wolny skok h2 mm 150 150 150
Podnoszenie h3 mm 1574 1724 2024
Maksymalna wysokość h4 mm 2202 2352 2652

EX
D 

20

Teleskopowy NiHo

EXD 20

Wysokość h1 mm 1240 1465 1665 1915
Wysokość z wykorzystaniem wolnego skoku (h3 = 150 mm) h1' mm 1315 1540 1740 -
Wolny skok h2 mm 150 150 150 1395
Podnoszenie h3 mm 1574 2024 2424 2924
Maksymalna wysokość h4 mm 2094 2544 2944 3444

Maszty
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EXD Wózki podnośnikowe dwupoziomowe 
Rysunki techniczne

Rzut z boku EXD 18 K/L

Rzut z boku EXD 20

Rzut z góry EXD 18 K/L

Rzut z góry EXD 20

A = hamowanie
B = jazda

A = hamowanie
B = jazda

h 1
4 m

ax
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4 m

in
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EXD 18 Wózki podnośnikowe dwupoziomowe 
Zdjęcia detali

Wysoka zdolność przeładunkowa i znakomita widoczność przez maszt 
panoramiczny

Precyzyjne układanie na dwóch poziomach za pomocą unikalnego mechanizmu do 
wyrównywania palet w modelu EXD 18

Zaokrąglone końcówki wideł gwarantujące szybkie wjeżdżanie w palety Stalowa pokrywa baterii jest nie tylko wytrzymała, ale posiada również 
zintegrowane podręczne schowki

Odczuwalna różnica: elementy obsługi można łatwo rozróżnić dzięki ich 
charakterystyce dotykowej

Bezproblemowa jazda po rampach dzięki resorowanych kółkom podporowym dla 
uzyskania najlepszej trakcji w każdym momencie
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EXD 20 Wózki podnośnikowe dwupoziomowe 
Zdjęcia detali

Wysoka wydajność przeładunkowa dzięki równoczesnemu transportowi dwóch 
niepiętrowalnych ładunków

Precyzja w standardzie: elektryczny układ sterowania umożliwiający precyzyjne 
manewrowanie

Kolorowy wyświetlacz z symbolami niezależnymi od języka wyświetla wszystkie 
ważne informacje na jeden rzut oka

W górę i w dół rampy: trakcja w każdej sytuacji dzięki hydraulicznie resorowanym 
kółkom podporowym

Pełen komfort podczas każdej operacji: dzięki wyjątkowo kompaktowym wymiarom 
istnieje możliwość manewrowania także w pomieszczeniach o bardzo ograniczonej 
przestrzeni

Opcjonalna boczna wymiana baterii oraz technologia Li-Ion dla uzyskania najlepszej 
dyspozycyjności i ergonomii
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EXD Wózki podnośnikowe dwupoziomowe 
Podwójny ładunek – połowa czasu
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EXD Wózki podnośnikowe dwupoziomowe 
Podwójny ładunek – połowa czasu
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EXD 18 K/L

EXD 20

EXD Wózki podnośnikowe dwupoziomowe 
Podwójny ładunek – połowa czasu

Dwupoziomowy wózek podnośnikowy EXD 18 nadaje się naprawdę 
do wszystkiego. Jako wózek unoszący przenosi ładunki o masie do 
1800 kg. W trybie dwupoziomowym ten mały i zwrotny wózek jest 
w stanie unieść 1000 kg na ramionach podporowych oraz 800 kg 
na widłach. Załadunek i rozładunek ciężarówek odbywa się zatem 
dwa razy sprawniej, a kompletacja przebiega wyraźnie szybciej. 
Dzięki zaokrąglonym końcówkom wideł wsuwa się je pod palety 

lekko i bezpiecznie. Dyszel z systemem OPTISPEED automatycznie 
dopasowuje prędkość w zależności od kąta wychylenia i gwarantuje 
maksymalną swobodę ruchu. Wszystkimi funkcjami można wygodnie 
sterować jedną ręką, obojętnie którą. Wózek EXD 18 jest dostępny 
w dwóch wariantach: o ile EXD 18 K wyróżnia się niezwykle 
kompaktowymi wymiarami, to zaletą EXD 18 L jest większy akumulator, 
który wytrzymuje osiem godzin ciągłej pracy.

Precyzyjne układanie na dwóch poziomach dzięki unikalnemu 
mechanizmowi do regulacji palet

Utrzymywanie zawsze bezpiecznego odstępu dzięki funkcji dyszla 
z systemem OPTISPEED STILL

Zwiększenie wydajności przeładunku towarów poprzez wybór 
programu jazdy

Przy transporcie cięższych ładunków EXD 20 udowadnia swoją 
wyższość, ponieważ zalicza się do najmocniejszych prowadzonych 
dyszlem wózków dwupoziomowych na rynku. Ten zwrotny organizator 
magazynu w mgnieniu oka transportuje do 2000 kg lub dwa razy 
po 1000 kg w trybie dwupoziomowym. Wszystkie funkcje mogą być 
przy tym obsługiwane tylko jedną ręką zarówno przez osoby lewo- jak 
i praworęczne. Przyciski podnoszenia i opuszczania są łatwe do 
rozróżnienia dzięki ich charakterystyce dotykowej, umożliwiając 

skoncentrowanie się w pełni na transportowanym ładunku. Dzięki 
elektrycznemu układowi sterowania wózek EXD 20 manewruje 
precyzyjnie, lekko i bez szarpnięć nawet na najbardziej ograniczonej 
przestrzeni. Wózek podnośnikowy EXD 20 jest zawsze dyspozycyjny, 
ponieważ dzięki pojemnościom baterii do 375 Ah pracuje bez przerwy. 
Opcjonalnie dostępny jest on także z boczną wymianą baterii oraz 
technologią Li-Ion.

Precyzyjna obsługa dzięki elektrycznemu układowi sterowania

Najwyższy stopień dyspozycyjności dzięki wysokim pojemnościom 
baterii i technologii Li-Ion

Pełen komfort na rampach: hydraulicznie resorowane koła 
podporowe zapewniają najlepszą trakcję
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EXD Wózki podnośnikowe dwupoziomowe 
Bogate wyposażenie

Moc

■  Wysokie zdolności przeładunkowe i podwójny ładunek: Tryb pracy 
dwupoziomowej gwarantujący elastyczną eksploatację 

■  Wysoka wydajność przeładunkowa: mocny, niezawodny elektryczny 
silnik jazdy i wspomagania układu kierowniczego o minimalnym 
zakresie konserwacji

■  Do dyspozycji jest pojemność baterii do 375 Ah i boczna wymiana 
baterii, a także bateria Li-Ion o dużej mocy, którą można bez 
problemu doładowywać

■  Odpowiedni program jazdy do każdej sytuacji: maksymalna 
wydajność przeładunkowa lub najwyższa wydajność: ECO, BOOST 
lub Blue-Q

■  Pełen komfort na rampach: hydraulicznie resorowane koła 
podporowe wózka EXD 20 gwarantują najlepszą trakcję i umożliwiają 
bezproblemową jazdę po rampach

Precyzja

■  Najlepsza widoczność gwarantująca precyzyjną pracę: swobodny 
widok na końcówki wideł dzięki masztowi panoramicznemu i dyszel 
umieszczony pośrodku

■  Praca bez zmęczenia: lekko działający i precyzyjny elektryczny układ 
sterowania wózka EXD 20

■  Obsługa wszystkich funkcji jazdy, podnoszenia i opuszczania bez 
potrzeby przekładania rąk w przypadku osób zarówno prawo- jak i 
leworęcznych

■  Niezawodny, nawet na ograniczonej przestrzeni: kompaktowe 
wymiary i wysoka manewrowość

■  Precyzyjna praca także na najbardziej ograniczonej przestrzeni: 
precyzyjne sterowanie w technologii zaworów proporcjonalnych i 
opcjonalna funkcja jazdy pełzającej

Ergonomia

■  Ergonomiczna i intuicyjna obsługa: funkcjami jazdy, podnoszenia i 
sterowania można operować jednocześnie tylko jedną ręką – dotyczy 
to zarówno osób prawo- jak i leworęcznych

■  Łatwa wymiana baterii: opcjonalna boczna wymiana baterii dla 
uzyskania jeszcze lepszej dyspozycyjności

■  Ułatwienie pracy: łatwa w obsłudze rękojeść dyszla STILL o 
ergonomicznym kształcie

Kompaktowość

■  Wysokie zdolności przeładunkowe: kompaktowe wymiary umożliwiają 
także szybką oraz bezpieczną pracę

■  Więcej miejsca magazynowego na towary: dzięki kompaktowym 
wymiarom i wysokiej manewrowości wózek radzi sobie bez problemu 
z pracą w wąskich korytarzach

■  Opcjonalny wbudowany prostownik umożliwia elastyczne i 
zdecentralizowane ładowanie wózka

Bezpieczeństwo

■  Nisko położona rama wózka chroni stopy operatorów i osób trzecich 
w miejscach publicznych

■  Redukcja prędkości zależna od wysokości podnoszenia zwiększa 
bezpieczeństwo

■  Seryjne bezpieczeństwo: dyszel OPTISPEED dostosowuje 
automatycznie prędkość w zależności od kąta wychylenia

■  Bezpieczny na zakrętach: CSC - system kontroli prędkości 
dostosowuje automatycznie prędkość do kąta skrętu podczas 
pokonywania zakrętów

Odpowiedzialność za środowisko

■  Niskie koszty eksploatacji: niskie zużycie energii i długie okresy 
międzykonserwacyjne

■  Efektywny tryb Blue-Q pozwala za naciśnięciem przycisku na 
oszczędność energii nawet do 7 % bez utraty wydajności

■  Świadomość ekologiczna: 95 % części nadaje się do recyklingu
■  Niska emisja hałasu dzięki bardzo cichemu silnikowi jazdy i 

podnoszenia
■  Program jazdy ECO: maksymalna wydajność energetyczna za 

naciśnięciem przycisku
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EXD Wózki podnośnikowe dwupoziomowe 
Warianty wyposażenia

▯ Standard     ○ Opcja     ─ Niedostępne

EXD 18 K EXD 18 L EXD 20

Inf
or

ma
cje

 og
óln

e

Wbudowane podręczne schowki ● ● ●
Podkładka do pisania DIN A4 ○ ○ ○
Pałąk mocowania osprzętu ○ ○ ○
Przygotowanie do montażu MMS ─ ─ ○
Rozmieszczenie elementów obsługi dla osób prawo- i leworęcznych ● ● ●
Wskaźnik LED poziomu naładowania baterii ● ● ─
Wyświetlacz i jednostka kontrolna z kolorowym wyświetlaczem do wyboru programów jazdy ─ ─ ●
Różne programy jazdy ● ● ●
Energooszczędny program Blue-Q ─ ─ ●
Wersja do chłodni ○ ○ ○
Mocny silnik jazdy prądu zmiennego gwarantujący bardzo niskie koszty konserwacji ● ● ●
Komponenty z hermetyczną obudową, niewrażliwe na zabrudzenia i kurz ● ● ●
Elektryczny układ sterowania ─ ─ ●
Funkcja jazdy pełzającej przy pionowej pozycji dyszla ○ ○ ○
Technologia zaworów proporcjonalnych gwarantująca wyjątkowo precyzyjne ruchy ● ● ●
2 tony udźwigu na unoszeniu wstępnym przy niekorzystaniu z wideł ─ ─ ●

Ma
sz

t

Maszt teleskopowy ○ ○ ○
Maszt NiHo ─ ─ ○
Krata ochronna masztu ● ● ●
Szyba ochronna masztu z poliwęglanu ○ ○ ○
Funkcja spowolnionego opuszczania karetki wideł gwarantująca delikatny transport towarów ─ ─ ○
Funkcja Autolift zapewniająca ergonomiczną pracę ○ ○ ─

Og
um

ien
ie

Ogumienie koła napędowego z poliuretanu ● ● ●
Ogumienie koła napędowego z poliuretanu, profilowane ○ ○ ○
Ogumienie koła napędowego z pełnej gumy ○ ○ ○
Ogumienie koła napędowego z pełnej gumy, kolor naturalny ○ ○ ○
Ogumienie koła napędowego z pełnej gumy, kolor naturalny, profilowane ○ ○ ○
Ogumienie koła napędowego do śliskich posadzek i podłoży ○ ○ ○
Poliuretanowe ogumienie pojedynczych kółek podporowych ● ○ ○
Poliuretanowe ogumienie podwójnych rolek wideł ○ ● ●
Poliuretanowe ogumienie podwójnych rolek wideł, nasmarowane ─ ─ ○

Be
zp

iec
ze

ńs
tw

o

Krata ochronna ładunku 800 mm ○ ○ ─
Krata ochronna ładunku 1000 mm ─ ─ ○
System korekty palet ● ● ●
Autoryzacja dostępu przy użyciu kluczyka STILL ● ● ●
Dostęp przy użyciu kodu PIN ○ ○ ○
Dostęp FleetManager ○ ○ ○
Automatyczna redukcja prędkości podczas pokonywania zakrętów ─ ─ ●
Reflektor roboczy, od strony ładunku ─ ─ ○
Maszt panoramiczny dla optymalnej widoczności na końcówki wideł ● ● ●

Ba
ter

ia

Komora baterii na baterię 134–150 Ah do wymiany baterii dźwigiem ● ─ ─
Komora baterii na baterię 200–250 Ah do wymiany baterii dźwigiem ─ ● ●
Komora baterii na baterię 200–250 Ah do bocznej wymiany baterii za pomocą stelaża do wymiany ─ ○ ○
Komora baterii na baterię 300–375 Ah do bocznej wymiany baterii za pomocą stelaża do wymiany ─ ─ ○
Komora baterii na baterię 300–375 Ah do wymiany baterii dźwigiem ─ ─ ○
Bateria Li-Ion STILL o pojemności 82 h ─ ○ ─
Bateria Li-Ion STILL o pojemności 164 h ─ ○ ─
Bateria Li-Ion STILL o pojemności 205 h ─ ─ ○
Bateria Li-Ion STILL o pojemności 410 h ─ ─ ○
Wbudowany prostownik z zabezpieczeniem przed niespodziewanym ruszeniem z miejsca przy aktywnym procesie ładowania ○ ○ ○
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Centrala

STILL Polska Sp. z o.o.

ul. Składowa 6, Żerniki

62-023 Gądki

Telefon: +48 61 668 61 00

Fax: +48 61 668 61 89

Oddział Katowice 

ul. Akacjowa 4

42-512 Psary

Telefon: +48 32 766 06 00

Fax: +48 32 766 06 01

info@still.pl

Pozostałe informacje znajdą 

Państwo na: www.still.pl

Oddział Warszawa 

ul. Puławska 506/508

02-884 Warszawa 

Telefon: +48 22 314 85 00 

Fax: +48 22 314 85 01

Oddział Gdańsk

ul. Astronomów 20

80-299 Gdańsk

Telefon: +48 58 785 60 00

Fax: +48 58 785 60 21

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




