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SXD, FXD N és FXD Dupla raklapos emelőoszlopos raklapszállító targoncák
Dupla rakomány – egyszerű szállítás

Ez a VDI 2198 számú irányelvnek megfelelő specifikációs adatlap csak a széria kivitelű targonca műszaki adatait tartalmazza.
Az ettől eltérő abroncsok, oszlopok, illetve tartozékok stb. alkalmazása más értékeket eredményezhet.

1 3PzS akkumulátorral; +75 mm 4PzS akkumulátorral SXD 20; +100 mm 4PzS akkumulátorral FXD 20 N/FXD 20
2 Iker görgőkkel
3 Bázisemelés leengedve
4 Villaráccsal +566 mm

Teleszkópos emelőoszlop NiHo emelőoszlop

SX
D 

20

Építési magasság h1 mm 1240 1315 1415 1465 1515 1240 1315 1415 1465 1515
Emelőoszlop magasság szabademeléssel h1' mm 1315 1390 1490 1540 1590 - - - - -
Szabademelés h2 mm 150 150 150 150 150 720 795 895 945 995
Emelési magasság h3 mm 1574 1724 1924 2024 2124 1574 1724 1924 2024 2124
Legnagyobb magasság, emelőoszlop kitolva 4 h4 mm 2094 2244 2444 2544 2644 2094 2244 2444 2544 2644

Teleszkópos emelőoszlop NiHo emelőoszlop

FX
D 

20
 N

Építési magasság h1 mm 1415 1665 1415 1665
Emelőoszlop magasság szabademeléssel h1' mm 1490 1740 - -
Szabademelés h2 mm 150 150 895 1145
Emelési magasság h3 mm 1844 2344 1844 2344
Legnagyobb magasság, emelőoszlop kitolva 4 h4 mm 2364 2864 2444 2864

Teleszkópos emelőoszlop NiHo emelőoszlop

FX
D 

20

Építési magasság h1 mm 1415 1665 1915 1415 1665 1915
Emelőoszlop magasság szabademeléssel h1’ mm 1490 1740 1990 - - -
Szabademelés h2 mm 150 150 150 895 1145 1395
Emelési magasság h3 mm 1844 2344 2844 1844 2344 2844
Legnagyobb magasság, emelőoszlop kitolva 4 h4 mm 2364 2864 3364 2364 2864 3364

Emelőoszlop táblázat

Emelőoszlop táblázatok

Jel
lem

ző
k

1.1 Gyártó STILL STILL STILL
1.2 Gyártó típusmegnevezése SXD 20/Li-Ion FXD 20 N/Li-Ion FXD 20/Li-Ion

1.3 Meghajtás Elektromos Elektromos Elektromos
1.4 Kezelő típusa Vezetőállásos targonca Vezetőüléses targonca Vezetőüléses targonca
1.5 Névleges teherbírás Q kg 2000 2000 2000
1.5.1 Teherbírás/teher dupla raklapos üzemmódban Qi + Qm kg 1000+800 1000+1000 1000+1000
1.6 Teher súlypont távolság c mm 600 600 600
1.8 Teher távolság x mm 860 3 950 3 950 3

1.9 Tengelytávolság y mm 1780 3 1824 3 1828 3

Tö
me

ga
da

to
k

2.1 Saját tömeg akkumulátorral együtt kg 1348 1 1451 1 1561 1

2.2 Tengelyterhelés terhelt állapotban hajtás oldal/teher oldal kg 1273/2075 1 1318/2133 1 1390/2140 1

2.3 Tengelyterhelés terheletlen állapotban hajtás oldal/teher oldal kg 943/405 992/459 1052/509

Ke
re

ke
k/

alv
áz

3.1 Abroncsok Poliuretán Poliuretán Poliuretán
3.2 Abroncs méret hajtás oldal ∅ x l mm 254 x 102 254 x 102 254 x 102
3.3 Abroncs méret teher oldal ∅ x l mm 85 x 85 (2x 85x60) 2 85 x 85 (2x 85x60) 2 2x 85x60 2

3.4 Támasztó görgők mérete ∅ x l mm 2x 140x50 2x 140x50 2x 140x50
3.5 Kerekek száma (x = meghajtott) hajtás oldal/teher oldal 1x + 1/2 (1x + 1/4) 2 1x + 1/2 (1x + 1/4) 2 1x + 1/2 (1x + 1/4) 2

3.6 Nyomtáv szélesség hajtás oldal/teher oldal b10/b11 mm 484/380 lásd az emelőoszlop táblázatban lásd az emelőoszlop táblázatban

Ala
pv

ető
 m

ér
ete

k

4.2 Építési magasság emelőoszlop leengedve h1 mm lásd az emelőoszlop táblázatban lásd az emelőoszlop táblázatban lásd az emelőoszlop táblázatban
4.3 Szabademelés h2 mm lásd az emelőoszlop táblázatban lásd az emelőoszlop táblázatban lásd az emelőoszlop táblázatban
4.4 Emelési magasság h3 mm lásd az emelőoszlop táblázatban lásd az emelőoszlop táblázatban lásd az emelőoszlop táblázatban
4.5 Legnagyobb magasság 4 emelőoszlop kitolva h4 mm lásd az emelőoszlop táblázatban lásd az emelőoszlop táblázatban lásd az emelőoszlop táblázatban
4.6 Bázisemelés h5 mm 125 125 125
4.7 Ülésmagasság SIP vonatkozásában h7 mm – 1024 1166
4.15 Villa magassága leengedett állapotban h13 mm 86 86 86
4.19 Teljes hossz l1 mm 2170 1 2187 1 2187 1

4.20 Hossz a villatővel együtt l2 mm 1020 1 1037 1 1037 1

4.21 Teljes szélesség b1 mm 770 820 970
4.22 Villa méretek s/e/l mm 51/180/1150 50/180/1150 71/180/1150
4.23 Kerék méretek s/e/l mm 76/150/1115 75/150/1115 75/150/1115
4.24 Villakocsi szélessége b3 mm 710 780 780
4.25 Külső villaszélesség b5 mm 560 560 560
4.26 Kerékkarok közötti távolság b4 mm 196 255 255
4.32 Szabad magasság a talajtól a tengelytávolság közepénél m2 mm 20 20 20
4.34 Munkafolyosó szélesség 800 x 1200 raklappal hosszirányban Ast mm 2640 1 2684 1 2693 1

4.35 Fordulási sugár Wa mm 1950 1 2012 1 2021 1

Te
lje

sít
mé

ny
 ad

ato
k 5.1 Menetsebesség teherrel/teher nélkül km/h 10/10 10/10 10/12

5.2 Emelési sebesség teherrel/teher nélkül m/s 0,013/0,023 0,107/0,174 0,107/0,174
5.3 Emelési sebesség, bázisemelés teherrel/teher nélkül m/s 0,064/0,089 0,034/0,07 0,034/0,07
5.3 Süllyesztési sebesség teherrel/teher nélkül m/s 0,045/0,032 0,377/0,394 0,377/0,394

Süllyesztési sebesség, bázisemelés teherrel/teher nélkül m/s 0,073/0,075 0,084/0,084 0,084/0,084
5.8 Maximális kapaszkodóképesség 0 kg/1200 kg/2000 kg % 20/15/13 20/15/10 20/17/16
5.9 Üzemi fék Elektromágneses Elektromágneses Elektromágneses

Ele
kt

ro
mo

s m
ot

or

6.1 Menetmotor, névleges teljesítmény S2 = 60 perc kW 3,0 3,0 3,0
6.2 Emelő motor, névleges teljesítmény S3 = 10 % kW 2,3 2,2 2,2
6.3 Akkumulátor DIN 43531/35/36 szerint A, B, C, nem 3PzS 3PzS 3PzS

6.4 Akkumulátor feszültség/névleges kapacitás K5 V/Ah 24/300 
Li-Ion: 23/205

24/300 
Li-Ion: 23/205

24/300 
Li-Ion: 23/205

6.5 Akkumulátor tömege ±5 % (gyártótól függően) kg 290 290 290
6.6 Energiafogyasztás VDI ciklus szerint kWh/h 1,01 1,08 1,1
6.7 Forgási sebesség VDI ciklus szerint t/h 136 48 46

Eg
yé

b 8.1 Hajtásvezérlés AC vezérlés AC vezérlés AC vezérlés
10.7 Zajszint (a vezető fülénél) dB(A) 67 69 68

Az emberi testre ható rázkódás: gyorsulás az EN 13059 szerint m/s² 0,74 0,56 0,4
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SXD és FXD N Dupla raklapos emelőoszlopos raklapszállító targoncák
Műszaki rajzok

Oldalnézet SXD Oldalnézet FXD N

Oldalnézet SXD

Oldalnézet FXD N

Felülnézet SXD Felülnézet FXD N
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FXD Dupla raklapos emelőoszlopos raklapszállító targoncák
Műszaki rajzok
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SXD és FXD N Dupla raklapos emelőoszlopos raklapszállító targoncák
Részletes fényképek

Peremmentes körvonalú akkumulátor ajtó a szűk helyeken történő 
munkavégzéshez

Széria oldalsó akkumulátorcsere, maximális rendelkezésre állás és ergonómiaKíméli a hátat, még hosszabb szakaszokon is a rugós láblemeznek köszönhetően

Opcionális Joystick 4Plus, az emelés, süllyesztés és menet irányításához a kéz 
felemelése nélkül

Mindig biztonságos haladás a széria védőtetőnek köszönhetően

Nagyobb forgási sebesség és munkabiztonság a kitűnő rálátás miatt a villahegyre Precíz irányítás, emelés, és süllyesztés a széria felszereltségű joystick-kal, a kéz 
felemelése nélkül, fáradtságmentesen

Maximális kényelem: a kormánykerék elhelyezése választható, a jobb vagy a bal 
oldalra, egyedi igényekre szabva
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FXD N és FXD Dupla raklapos emelőoszlopos raklapszállító targoncák
Részletes fényképek

Optimális menettulajdonságok az automata szintkiegyenlítés miatt nem egyenletes 
talajon

Rugalmas és erős az 1.200 kg maximális teherbírásnak (oszlopemelés) 
köszönhetően

Maximális rendelkezésre állás a Li-Ion technológiával és a gyors rátöltési 
lehetőséggel

Rendkívül tágas vezetőhely beépített tároló rekeszekkel és kényelmes üléssel

Keskeny védőtető profil optimális kilátással a pontos ki- és betároláshoz

Nagyobb forgási sebesség: akár 2.000 kg teherbírás és 12 km/h sebesség

Pontosság egészen a lábujjhegyig: pedálok a gyors irányváltáshoz

Színes kijelző és kezelőegység: az aktuális akkumulátor állapot, a menetirány és 
további hasznos információk
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SXD, FXD N és FXD Dupla raklapos emelőoszlopos raklapszállító targoncák
Dupla rakomány – egyszerű szállítás
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SXD

FXD 20 N

SXD, FXD N és FXD Dupla raklapos emelőoszlopos raklapszállító targoncák
Dupla rakomány – egyszerű szállítás

Teljesítmény és kényelem: akár 10 km/h sebesség és ergonomikus 
vezetőülés

Maximális pontosság: Joystick 4Plus és akadálymentes rálátás a 
villahegyre

Ergonómia a legfinomabb részletekig: állítható magasságú láblemez 
és változtatható kezelési elrendezés, fáradtságmentes munkavégzés.

Megkettőzött teherbírású raktári segéd: a dupla raklapos 
emelőoszlopos FXD 20 N targonca egyszerre két raklapot tud szállítani, 
összesen akár 2.000 kg-ot. 1.000 kg rakományt a bázisemelésen és 
1.000 kg-ot a villán. Ez utóbbi akár 2,30 m magasságba is felemeli a 
raklapokat. Az FXD 20 N kiválóan alkalmas a nyomásérzékeny áruk, 
(mint az élelmiszerek) dupla sebességű szállítására. A STILL FXD 20 
N nemcsak különösen gyors, de kivételesen kitartó is: az 500 Ah 
maximális akkumulátor kapacitással ez a logisztikai erőgép könnyedén 
végigdolgozza a teljes műszakot.

Ha ráadásul a modern Li-Ion technológiát választja a rövid szünetek 
alatti rátöltéssel akár 24 órás rendelkezésre állást is elérhet. Előfordul, 
hogy kevés a hely a raktárban, de nem az FXD 20 N vezetője számára. 
Finoman és pontosan kormányozható, még a legszűkebb helyeken is 
a rugalmasan állítható elektromos kormánnyal. Akár az is egyedileg 
szabályozható, hogy egy 180 fokos irányváltás hány kormányfordulatból 
álljon. A biztonságot olyan jellemzői növelik tovább, mint sebesség 
csökkentés kanyarodás közben és a széria védőtető.

Erős és kompakt: teherbírás akár 2.000 kg, míg a keskeny alváz 
mindössze 770 mm széles

Opcionális szintkiegyenlítéses futómű: dinamikus közlekedés a 
rámpákon is, megnövelt árukezelési kapacitás és biztonság

Intuitív irányítás: a kormány igény szerint a jobb vagy a bal oldalon is 
elhelyezhető

Az SXD a legigényesebb felhasználási feladatokra alkalmas targonca. 
Az SXD gyorsan és biztonságosan kezeli a dupla raklapos tárolást, a 
teherautók ki- és berakodását vagy akár a horizontális szállítást.
Takarítson meg értékes időt, szállítson egyszerre két szabványméretű 
raklapot! A rakományokat a rámpákon is könnyedén mozgatja az 
opcionális futómű szintkiegyenlítés révén. Az SXD legfőbb erőssége 
mégis a rugalmasságában rejlik. Dupla raklapos targoncaként az 
SXD 800 kg rakományt tud szállítani az oszlopemelésen, ezzel 
egy időben pedig 1.200 kg-ot bázisemelésen. Ha a kiegészítő 
emelést nem használja, az SXD magasemelésű targoncaként 

1.200 kg-ot tud szállítani. Takarítson meg értékes időt, növelje a 
rakodási teljesítményt! Alacsonyemelésű targoncaként az SXD 
szálllítókapacitása 2.000 kg egy raklapon. De többre is képes: 
kiválóan használható munka- vagy állítható magasságú asztalként, 
illetve állvány kiszolgáláshoz. Egyénisége a részletekben is 
megmutatkozik: a kormány a vezetőállás jobb vagy bal oldalán is 
elhelyezhető, figyelembe véve az vezetők egyéni igényeit, növelve 
ezáltal a biztonságot a raktárban. A kompakt méretei miatt a legkisebb 
helyeken is ügyesen használható, míg hosszabb távokon a rugalmas 
vezetőállás miatt kiváló választás mint raktári segéderő.
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FXD 20

SXD, FXD N és FXD Dupla raklapos emelőoszlopos raklapszállító targoncák
Dupla rakomány – egyszerű szállítás

Sokoldalú berendezés

Teljesítmény

■  Hatékony árukezelés: a menetsebesség akár 12 km/h
■  Nagy forgási sebesség, a kétszintes áruszállításnak köszönhetően, 

2.000 kg teherbírással
■  Elegendő energia több műszakhoz is: nagy, akár 620 Ah akkumulátor 

kapacitás, és könnyű oldalsó akkumulátorcsere 
■  Folyamatos rendelkezésre állás: a Li-Ion akkumulátor nagy 

energiamennyiséget tárol, és gyors, egyszerű rátöltést tesz lehetővé
■  Minden felhasználási helyzethez a megfelelő menetprogram: ECO, 

BOOST vagy Blue-Q - maximális árukezelési teljesítmény vagy 
hatékonyság

Pontosság

■  Minden funkció pontos vezérlése a joystick segítségével a kéz 
felemelése nélkül

■  Fáradtságmentes munkavégzés: könnyen kezelhető és pontos 
elektromos kormányzás

■  Kifinomult mozgás és intuitív működtetés a proporcionális szelep 
technológiával az emeléshez és süllyesztéshez

■  Minden, mindig szem előtt: a kijelző mutatja az akkumulátor 
állapotát, a dátumot és az időt

■  Pontosság egészen a lábujjhegyig: pedálok az FXD 20 gyors 
irányváltásához

Ergonómia

■  A csillapított vezetőülés csökkenti a targoncán az egyenetlen felület 
okozta rázkódásokat

■  Maximális vezetői kényelem a magasságban állítható láblemezzel az 
FXD 20 N és FXD 20 targoncán

■  Minden funkció könnyedén üzemeltethető a Joystick 4Plus 
segítségével, a kéz felemelése nélkül is

■  Ergonómia és intuitív kezelés: választható opció a kormánykerék 
vagy kormánygomb

Kompakt felépítés

■  Ideális a legkisebb helyeken is: a kompakt méretei és a kiemelkedő 
manőverezési képessége révén a raktári tároló helyek maximális 
kihasználását teszi lehetővé

■  Nagy forgási sebesség: rugalmasan alkalmazható a kompakt 
méreteknek köszönhetően

■  Otthon van minden munkafolyosóban: 770 mm, 820 mm vagy 
970 mm választható gépszélesség 

Biztonság

■  Fokozott biztonság kanyarodáskor: a Curve Speed Control funkció a 
sebességet a kormányszöghöz igazítja 

■  Fokozott biztonság egyenes irányú haladáskor: az emelési 
magasságtól függő sebességszabályozás

■  Nagyfokú stabilitás egyenetlen talajon is az automata 
szintkiegyenlítés funkció révén

■  Biztonságos felszállás a széles és alacsony fellépővel
■  Sokoldalú és rugalmas hozzáférés szabályozás a FleetManager 4.x 

funkcióval
■  Védelem minden oldalról: az FXD 20 N és FXD 20 targoncákon a 

védőtető növeli a munkabiztonságot

Környezetvédelmi felelősség

■  Érjen el akár hét százalék energia megtakarítást egy gombnyomásra 
a teljesítmény csökkenése nélkül a hatékony Blue-Q funcióval

■  Alacsonyabb üzemeltetési költségek: kisebb energia fogyasztás és 
hosszabb karbantartási intervallumok

■  Alacsony zajkibocsátás a rendkívül halk menet- és emelő motornak 
köszönhetően

Nagy árukezelési teljesítmény: teherbírás akár 2.000 kg és a 
sebesség akár 12 km/h

Optimális kényelem az extra tágas vezetőhelynek és a kényelmes 
ülésnek köszönhetően

Maximális rendelkezésre állás az akár 620 Ah akkumulátor 
kapacitással és a Li-Ion technológiával

Élvezze a forgási sebesség és a kényelem kombinációját: ez jellemzi 
az FXD dupla raklapos emelőoszlopos targoncát. Alkalmas két, 
egymásra nem helyezhető rakat egyidejű szállítására. A maximális 
teherbírása akár 2.000 kg, melyhez 12 km/h sebesség párosul, 
kiemelkedő rakatkezelési teljesítményt nyújtva Önnek. A maximális 
emelési magasságnál (több mint 2,3 m) a sokoldalú és erős FXD 20 
teherbírása 1.200 kg. További előnyei a többműszakos igénybevételnél 
mutatkoznak meg: az oldalsó akkumulátorcsere és az akár 620 Ah 
akkumulátor kapacitása révén az FXD éjjel-nappal az Ön rendelkezésre 

áll. Az opcionális Li-Ion technológia pedig az akkumulátor cseréje 
nélkül teszi lehetővé a gyors rátöltéseket. Az opcionális pedálokkal 
pontosan lehet manőverezni a munkafolyosókban. Az emelési funkciók 
a Joystick 4Plus segítségével működtethetők. A joystick ergonomikus 
tervezése miatt biztosított a fáradtságmentes munkavégzés. Az 
automatikus sebesség csökkentő funkció kanyarodáskor és az emelési 
magassághoz igazodó sebesség pedig a maximális biztonságot nyújtja 
Önnek.
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SXD, FXD N és FXD Dupla raklapos emelőoszlopos raklapszállító targoncák
Felszereltségi változatok

▯ Standard     ○ Opció     ─ Nem rendelhető

SXD 20 FXD 20 N FXD 20

Ált
alá

no
s a

da
to

k

Csillapított vezetőülés ─ ● ●
Állítható magasságú láblemez ─ ● ●
Csillapított láblemez ● ─ ─
Állítható magasságú háttámla ● ─ ─
Színes kijelző és kezelőegység ● ● ●
Beépített tároló rekesz ● ● ●
Teljesen elektromos kormányzás ● ● ●
Teljesen elektromos kormányzás irányváltó funkcióval ○ ○ ○
A hidraulika funkció működtetése fix joystickkel ● ● ─
A hidraulika funkció működtetése Joystick 4Plus-szal ─ ○ ●
Menet vezérlése egypedálos kivitelben ─ ─ ○
Menet vezérlése kétpedálos kivitelben ─ ─ ○
Kormányzás a jobb oldalon ○ ─ ─
Kormánygomb a bal oldalon ○ ○ ─
Nagyteljesítményű AC menetmotor ● ● ●
Hűtőházi kivitel ○ ○ ○
Tartozékkengyel jobb vagy bal oldalon, illetve mindkét oldalon ○ ○ ○
DIN A4 íróalátét ○ ○ ○
Előkészítés adatterminálhoz ○ ○ ○
Adatátvitel Bluetooth vagy GPRS segítségével ○ ○ ○
Alacsony fellépő szint és fogantyú ● ● ●
Bázisemelés ● ● ●

Em
elő

os
zlo

p Teleszkópos emelőoszlop ○ ○ ○
NiHo emelőoszlop ○ ○ ○
Emelőoszlop-védőrács ● ● ●
Polikarbonát oszlopvédő burkolat ○ ○ ○

Ab
ro

nc
so

k

Tehergörgők, poliuretán, szimpla ● ● ─
Tehergörgők, poliuretán, iker ○ ○ ●
Tehergörgők, poliuretán, iker, zsírozott ○ ○ ○
Meghajtó kerék, poliuretán ● ● ●
Meghajtó kerék, poliuretán, profilozott ○ ○ ○
Meghajtó kerék, poliuretán, szoft ○ ○ ○
Meghajtó kerék, tömör gumi ○ ○ ○
Meghajtó kerék, tömör gumi, profilozott ○ ○ ─

Biz
to
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Automata szintkiegyenlítés ○ ○ ○
Hozzáférés szabályozás (kulcs) ● ● ●
Hozzáférés szabályozás (digicode) ○ ○ ○
FleetManager hozzáférés szabályozás (digicode) ○ ○ ○
FleetManager hozzáférés szabályozás (STILL chip/ ügyfél kártya/ ügyfél chip) ○ ○ ○
FleetManager ütközés érzékelés ○ ○ ○
Curve Speed Control: sebesség csökkentés kanyarodás közben ● ● ●
Sebesség csökkentés az emelőoszlop magasságához mérten ● ● ●
Sebességkorlátozás, 8 km/h ○ ○ ○
Villarács ○ ○ ○
Védőtető ─ ● ●

Ak
ku
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lát

or

Oldalsó akkumulátorcsere görgős cserepaddal ○ ● ●
Akkumulátortér 375 Ah akkumulátorhoz ● ● ●
Akkumulátortér 500 Ah akkumulátorhoz ○ ○ ○
Akkumulátortér 620 Ah akkumulátorhoz ─ ─ ○
205 Ah Li-Ion akkumulátor ○ ○ ○
410 Ah Li-Ion akkumulátor ○ ○ ○
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STILL Kft.

2851 Környe

Tópart u. 1.

Telefon: +36 (34)573-211

Fax: +36 (34)573-260

info@still.hu

További információt talál az alábbi címen:

www.still.hu

A STILL a következő területeken 
rendelkezik tanúsítványokkal: 
minőség menedzsment, munkahelyi 
biztonság, környezetvédelem és 
energiagazdálkodás.




