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SXD, FXD N i FXD Wózek podnośnikowy dwupoziomowy 
Łatwy transport podwójnego ładunku

Niniejsza specyfikacja techniczna zgodna z wytycznymi VDI 2198 prezentuje tylko wartości techniczne wózka standardowego. 
Inne ogumienia, maszty, urządzenia dodatkowe itd. mogą wykazywać inne wartości.

1 Przy baterii 3PzS; +75 mm baterii 4PzS SXD 20; +100 mm baterii 4PzS FXD 20 N/FXD 20 
2 Z rolkami podwójnymi
3 Unoszenie wstępne opuszczone
4 Z kratą ochronną ładunku +566 mm

Maszt teleskopowy Maszt NiHo

SX
D 

20

Wysokość konstrukcyjna h1 mm 1240 1315 1415 1465 1515 1240 1315 1415 1465 1515
Wysokość konstrukcyjna przy wykorzystanym wolnym skoku h1' mm 1315 1390 1490 1540 1590 - - - - -
Wolny skok h2 mm 150 150 150 150 150 720 795 895 945 995
Podnoszenie h3 mm 1574 1724 1924 2024 2124 1574 1724 1924 2024 2124
Największa wysokość 4 h4 mm 2094 2244 2444 2544 2644 2094 2244 2444 2544 2644

Teleskopowy NiHo

FX
D 

20
 N

Wysokość konstrukcyjna h1 mm 1415 1665 1415 1665
Wysokość konstrukcyjna przy wykorzystanym wolnym skoku h1' mm 1490 1740 - -
Wolny skok h2 mm 150 150 895 1145
Podnoszenie h3 mm 1844 2344 1844 2344
Największa wysokość 4 h4 mm 2364 2864 2444 2864

Teleskopowy NiHo

FX
D 

20

Wysokość konstrukcyjna h1 mm 1415 1665 1915 1415 1665 1915
Wysokość konstrukcyjna przy wykorzystanym wolnym skoku h1’ mm 1490 1740 1990 - - -
Wolny skok h2 mm 150 150 150 895 1145 1395
Podnoszenie h3 mm 1844 2344 2844 1844 2344 2844
Największa wysokość 4 h4 mm 2364 2864 3364 2364 2864 3364

Maszty

Maszty

Wł
aś

ciw
oś

ci

1.1 Producent STILL STILL STILL
1.2 Oznaczenie modelu producenta SXD 20/Li-Ion FXD 20 N/Li-Ion FXD 20/Li-Ion

1.3 Napęd Elektryczny Elektryczny Elektryczny
1.4 Obsługa Wózek z platformą Wózek z fotelem Wózek z fotelem
1.5 Udźwig nominalny Q kg 2000 2000 2000
1.5.1 Udźwig/ładunek jako wózek dwupoziomowy Qi + Qm kg 1000+800 1000+1000 1000+1000
1.6 Odległość środka ciężkości ładunku c mm 600 600 600
1.8 Odległość ładunku x mm 860 3 950 3 950 3

1.9 Rozstaw osi kół y mm 1780 3 1824 3 1828 3

Ma
sy

2.1 Masa własna wraz z baterią kg 1348 1 1451 1 1561 1

2.2 Nacisk na oś z ładunkiem od strony napędu/od strony ładunku kg 1273/2075 1 1318/2133 1 1390/2140 1

2.3 Nacisk na oś bez ładunku od strony napędu/od strony ładunku kg 943/405 992/459 1052/509

Ko
ła/

po
dw

oz
ie

3.1 Ogumienie Poliuretanowe Poliuretanowe Poliuretanowe
3.2 Rozmiar opon od strony napędu ∅ x l mm 254 x 102 254 x 102 254 x 102
3.3 Rozmiar opon od strony ładunku ∅ x l mm 85 x 85 (2x 85x60) 2 85 x 85 (2x 85x60) 2 2x 85x60 2

3.4 Rozmiar kółek podporowych ∅ x l mm 2x 140x50 2x 140x50 2x 140x50
3.5 Liczba kół (x = napędzane) od strony napędu/od strony ładunku 1x + 1/2 (1x + 1/4) 2 1x + 1/2 (1x + 1/4) 2 1x + 1/2 (1x + 1/4) 2

3.6 Rozstaw kół od strony napędu/od strony ładunku b10/b11 mm 484/380 Patrz tabela masztów Patrz tabela masztów

Wy
mi

ar
y p

od
sta

wo
we

4.2 Wysokość maszt wsunięty h1 mm Patrz tabela masztów Patrz tabela masztów Patrz tabela masztów
4.3 Wolny skok wideł h2 mm Patrz tabela masztów Patrz tabela masztów Patrz tabela masztów
4.4 Podnoszenie h3 mm Patrz tabela masztów Patrz tabela masztów Patrz tabela masztów
4.5 Wysokość 4 maszt wysunięty h4 mm Patrz tabela masztów Patrz tabela masztów Patrz tabela masztów
4.6 Unoszenie wstępne h5 mm 125 125 125
4.7 Wysokość siedzenia w odniesieniu do SIP h7 mm – 1024 1166
4.15 Wysokość wideł, widły opuszczone h13 mm 86 86 86
4.19 Długość całkowita l1 mm 2170 1 2187 1 2187 1

4.20 Długość włącznie z grzbietem wideł l2 mm 1020 1 1037 1 1037 1

4.21 Szerokość całkowita b1 mm 770 820 970
4.22 Wymiary wideł s/e/l mm 51/180/1150 50/180/1150 71/180/1150
4.23 Wymiary kół s/e/l mm 76/150/1115 75/150/1115 75/150/1115
4.24 Szerokość karetki wideł b3 mm 710 780 780
4.25 Rozstaw zewnętrzny wideł b5 mm 560 560 560
4.26 Szerokość wewnętrzna wideł b4 mm 196 255 255
4.32 Prześwit od podłoża na środku rozstawu osi kół m2 mm 20 20 20
4.34 Szerokość korytarza roboczego dla palety EUR 800 x 1200 mm umieszczonej wzdłużnie Ast mm 2640 1 2684 1 2693 1

4.35 Promień skrętu Wa mm 1950 1 2012 1 2021 1

Os
iąg

i

5.1 Prędkość jazdy z/bez ładunku km/h 10/10 10/10 10/12
5.2 Prędkość podnoszenia z/bez ładunku m/s 0,013/0,023 0,107/0,174 0,107/0,174
5.3 Prędkość podnoszenia (unoszenie wstępne) z/bez ładunku m/s 0,064/0,089 0,034/0,07 0,034/0,07
5.3 Prędkość opuszczania z/bez ładunku m/s 0,045/0,032 0,377/0,394 0,377/0,394

Prędkość opuszczania (unoszenie wstępne) z/bez ładunku m/s 0,073/0,075 0,084/0,084 0,084/0,084
5.8 Maks. zdolność pokonywania wzniesień 0 kg/1200 kg/2000 kg % 20/15/13 20/15/10 20/17/16
5.9 Hamulec eksploatacyjny Elektromagnetyczny Elektromagnetyczny Elektromagnetyczny

Sil
nik

 el
ek

try
cz

ny

6.1 Silnik jazdy, moc S2 = 60 min kW 3,0 3,0 3,0
6.2 Silnik podnoszenia, moc S3 = 10 % kW 2,3 2,2 2,2
6.3 Bateria zgodnie z DIN 43531/35/36 A, B, C, nie 3PzS 3PzS 3PzS

6.4 Napięcie baterii/pojemność znamionowa K5 V/Ah 24/300 
Li-Ion: 23/205

24/300 
Li-Ion: 23/205

24/300 
Li-Ion: 23/205

6.5 Masa baterii ±5 % (zależnie od producenta) kg 290 290 290
6.6 Zużycie energii według cyklu VDI kWh/h 1,01 1,08 1,1
6.7 Wydajność przeładunkowa według cyklu VDI t/h 136 48 46

Po
zo

st. 8.1 Rodzaj sterowania jazdą Sterowanie AC Sterowanie AC Sterowanie AC
10.7 Poziom ciśnienia akustycznego (na wysokości uszu operatora) dB(A) 67 69 68

Wibracje działające na ludzi: przyspieszenie według EN 13059 m/s² 0,74 0,56 0,4
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SXD i FXD N Wózek podnośnikowy dwupoziomowy
Rysunki techniczne

Widok z boku SXD Widok z boku FXD N

Widok z boku SXD

Widok z boku FXD N

Widok z góry SXD Widok z góry FXD N
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FXD Wózek podnośnikowy dwupoziomowy
Rysunki techniczne

Widok z boku FXD

Widok z boku FXD

Widok z góry FXD
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SXD i FXD N Wózek podnośnikowy dwupoziomowy
Zdjęcia detali

Drzwi baterii posiadają bezkrawędziowy obrys do prac w miejscach o ograniczonej 
przestrzeni

Seryjna boczna wymiana baterii gwarantującą najwyższą dyspozycyjność i 
ergonomię

Ochrona kręgosłupa na dłuższych odcinkach przejazdu dzięki amortyzowanej płycie 
podłogowej

Opcjonalny Joystick 4Plus do sterowania podnoszeniem, opuszczaniem i jazdą bez 
odrywania rąk dla pracy bez zmęczenia

Pełne bezpieczeństwo jazdy dzięki seryjnemu dachowi ochronnemu operatora

Perfekcyjna widoczność na końcówki wideł zwiększa wydajność przeładunkową 
i bezpieczeństwo

Precyzyjna jazda, podnoszenie i opuszczanie bez odrywania rąk dzięki seryjnemu 
joystickowi dla pracy bez zmęczenia

Najwyższy komfort: kierownica dostępna z lewej lub prawej strony dla 
indywidualnego dostosowania
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FXD N i FXD Wózek podnośnikowy dwupoziomowy
Zdjęcia detali

Automatyczna kompensacja nierówności podłoża zapewnia uzyskanie jak 
najlepszych reakcji wózka podczas jazdy

Elastyczny i silny dzięki maksymalnemu udźwigowi na widłach do 1200 kg

Najwyższa dyspozycyjność dzięki technologii Li-Ion i możliwości pośrednich 
doładowań

Wyjątkowo przestronne stanowisko pracy operatora z wbudowanymi podręcznymi 
schowkami i komfortowym fotelem

Najlepsza widoczność przy składowaniu i pobieraniu z regałów dzięki wąskiemu 
profilowi dachu ochronnego operatora.

Wyższa wydajność przeładunkowa: udźwig do 2000 kg i prędkość jazdy 12 km/h

Precyzja aż po czubek stopy dzięki pedałom do szybkiej zmiany kierunku jazdy

Kolorowy moduł wyświetlacza i obsługi pokazuje poziom naładowania baterii, 
kierunek jazdy i inne przydatne informacje
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SXD, FXD N i FXD Wózek podnośnikowy dwupoziomowy 
Łatwy transport podwójnego ładunku
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SXD

FXD 20 N

SXD, FXD N i FXD Wózek podnośnikowy dwupoziomowy 
Łatwy transport podwójnego ładunku

Osiągi i komfort: prędkość jazdy do 10 km/h i ergonomiczny fotel  
operatora

Najwyższa precyzja: Joystick 4Plus i swobodna widoczność 
na końcówki wideł

Ergonomia aż po najdrobniejsze szczegóły: płyta podłogowa z 
regulacją wysokości oraz wiele opcji wyposażenia dla pracy bez 
zmęczenia

Podwójnie dobry organizator magazynu: wózek podnośnikowy 
dwupoziomowy FXD 20 N przewozi dwie palety równocześnie. Może 
on łącznie transportować ładunki o wadze do 2000 kg, po 1000 kg 
na unoszeniu wstępnym i 1000 kg na widłach. Ponadto paletę 
można unieść na widłach na wysokość ponad 2,30 m. Dzięki temu 
FXD 20 N nadaje się idealnie do dwukrotnie szybszego transportu 
towarów wrażliwych na nacisk jak np. produkty spożywcze. Ten wózek 
podnośnikowy może pracować nie tylko szybko, ale również wyjątkowo 
długo: Dzięki maksymalnej pojemności akumulatora nawet 500 Ah 
może bez problemu pracować na całej zmianie. 

Wybierz nowoczesną technologię Li-Ion i wykorzystaj krótkie przerwy 
na pośrednie doładowania, gwarantując sobie dyspozycyjność przez 
24 godziny. W magazynie można trafić na wąskie miejsca, ale nie jest 
to żaden problem dla wózka FXD 20 N, ponieważ dzięki swobodnej 
regulacji elektrycznego układu kierowniczego umożliwia on płynne 
i precyzyjnie manewrowanie nawet na najbardziej ograniczonej 
przestrzeni. Istnieje przy tym możliwość indywidualnej regulacji liczby 
obrotów kierownicy koniecznych do 180-stopniowej zmiany kierunku. 
Za bezpieczeństwo odpowiadają między innymi automatyczna redukcja 
prędkości jazdy podczas pokonywania zakrętów oraz seryjny dach 
ochronny operatora.

Silny i kompaktowy: udźwig do 2000 kg i wąskie nadwozie 
o szerokości zaledwie 770 mm

Bezproblemowa jazda na rampach dla zwiększenia wydajności 
przeładunkowej i wysoki stopień bezpieczeństwa dzięki opcjonalnej 
kompensacji nierówności podłoża

Intuicyjna obsługa przez operatora dzięki możliwości umieszczenia 
modułu sterującego po lewej lub prawej stronie

SXD to wózek spełniający najwyższe wymagania. SXD pozwala na 
załadunek na dwóch poziomach, załadunek i wyładunek samochodów 
ciężarowych oraz także na transport poziomy w bezpieczny i szybki 
sposób. 
Transportuje jednocześnie dwie standardowe palety w żądane miejsce, 
co pozwala zaoszczędzić czas. Z taką samą łatwością transportuje on 
ładunki także na rampie dzięki opcjonalnej kompensacji nierówności 
podłoża. Siła SXD leży ponadto w jego elastyczności: jako wózek 
dwupoziomowy SXD może transportować 800 kg na widłach i 
jednocześnie 1200 kg na unoszeniu wstępnym. Jeżeli unoszenie 
wstępnie nie jest wykorzystywane, SXD może służyć także jako wózek 
podnośnikowy z udźwigiem do 1200 kg. 

Jako wózek unoszący SXD może transportować nawet 2000 kg 
na jednej palecie. Oznacza to oszczędność czasu i tym samym 
wyższą wydajność przeładunkową a ponadto: wózek SXD nadaje się 
znakomicie jako mobilny stół roboczy lub do obsługi regałów. Jego 
indywidualność znajduje również odzwierciedlenie w szczegółach: 
platforma operatora może być wyposażona w kierownicę umieszczoną 
po lewej lub prawej stronie, co pozwala na uwzględnienie 
indywidualnych preferencji operatora. Ta indywidualizacja zwiększa 
bezpieczeństwo w magazynie, ponieważ uwzględnia preferencje 
obsługi. Jego kompaktowe wymiary, które umożliwiają pracę na 
najbardziej ograniczonej przestrzeni oraz amortyzowana platforma 
operatora dopełniają obrazu całości i czynią z wózka SXD 
perfekcyjnego pomocnika w magazynie.
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FXD 20

SXD, FXD N i FXD Wózek podnośnikowy dwupoziomowy 
Łatwy transport podwójnego ładunku

Bogate wyposażenie

Moc

■  Efektywny przeładunek towarów: prędkość jazdy do 12 km/h
■  Wysoka wydajność przeładunkowa dzięki sztaplowaniu na dwóch 

poziomach z udźwigiem do 2000 kg
■  Dostateczna ilość energii do pracy na wielu zmianach: dostępna duża 

pojemność baterii do 620 Ah i boczna wymiana baterii
■  Zawsze dyspozycyjny: bateria Li-Ion magazynuje duże ilości energii 

oraz umożliwia szybkie naładowanie i bezproblemowe pośrednie 
doładowania

■  Odpowiedni program jazdy do każdej sytuacji: ECO, BOOST lub 
Blue-Q – od maksymalnej wydajności do najwyższej efektywności

Precyzja

■  Precyzyjna obsługa wszystkich funkcji przy użyciu joysticka bez 
odrywania rąk

■  Praca bez zmęczenia: lekko działający i precyzyjny elektryczny układ 
kierowniczy

■  Precyzyjna i intuicyjna obsługa dzięki technologii zaworów 
proporcjonalnych funkcji podnoszenia i opuszczania

■  Wszystko zawsze w zasięgu wzroku: wyświetlacz pokazuje stan 
baterii, datę i godzinę

■  Precyzja aż po czubek stopy: pedały do szybkiej zmiany kierunku 
jazdy w FXD 20

Ergonomia

■  Redukcja wstrząsów na nierównych podłożach dzięki 
amortyzowanemu fotelowi operatora

■  Najwyższy komfort obsługi dzięki regulacji wysokości płyty 
podłogowej w FXD 20 N i FXD 20

■  Prosta obsługa wszystkich funkcji bez odrywania rąk przy użyciu 
Joystick 4Plus

■  Ergonomiczna i intuicyjna obsługa: dostępny opcjonalnie z 
kierownicą lub pokrętłem kierującym

Kompaktowość

■  Idealny na najbardziej ograniczonej przestrzeni: kompaktowe 
wymiary wózka oraz jego bardzo duża zwrotność umożliwiają 
optymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej

■  Wysokie właściwości przeładunkowe: elastyczne możliwości 
zastosowania dzięki kompaktowym wymiarom

■  Pełen komfort podczas każdej operacji: szerokości wózków do 
wyboru: 770 mm, 820 mm lub 970 mm

Bezpieczeństwo

■  Wysoki stopień bezpieczeństwa na zakręcie: system Curve Speed 
Control dostosowuje prędkość do kąta skrętu

■  Wysoki stopień bezpieczeństwa jazdy dzięki redukcji prędkości 
zależnej od wysokości podnoszenia

■  Duża stabilność na nierównych podłożach dzięki automatycznej 
kompensacji poziomu

■  Bezpieczne wchodzenie dzięki dużemu stopniowi i uchwytowi oraz 
niskiemu wejściu

■  Uniwersalna i elastyczna kontrola dostępu dzięki FleetManager 4.x
■  Ochrona ze wszystkich stron: dach ochronny operatora FXD 20 N i 

FXD 20 dla wyższego bezpieczeństwa pracy

Odpowiedzialność za środowisko

■  Do 7 % oszczędności energii za naciśnięciem przycisku bez utraty 
mocy: tryb oszczędzania energii Blue-Q

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

■  Niska emisja hałasu dzięki bardzo cichemu silnikowi jazdy i 
podnoszenia

Wysoka wydajność przeładunkowa: udźwig do 2000 kg i prędkość 
jazdy do 12 km/h

Najlepszy komfort dzięki wyjątkowo przestronnemu stanowisku 
pracy operatora z komfortowym fotelem

Najwyższa dyspozycyjność dzięki pojemnościom baterii do 620 Ah i 
technologii Li-Ion

Wydajność przeładunkowa połączona z komfortem – wózek 
podnośnikowy dwupoziomowy FXD 20 można stosować do 
jednoczesnego transportu dwóch palet nienadające się do 
sztaplowania. Maksymalny udźwig do 2000 kg wraz z prędkością 
jazdy do 12 km/h gwarantują najwyższą wydajność przeładunkową. 
Dzięki wysokości podnoszenia wynoszącej ponad 2,3 i 
maksymalnemu udźwigowi do 1200 kg na widłach FXD 20 posiada 
zarówno wszechstronne zastosowanie. Sprawdza się świetnie w 
wielozmianowym trybie pracy, ponieważ dzięki bocznej wymianie baterii 

i pojemnościom akumulatora do 620 Ah FXD 20 jest zawsze gotowy do 
pracy. Technologia Li-Ion umożliwia opcjonalnie szybkie ładowanie oraz 
pośrednie doładowania wózka bez wyjmowania baterii. Na precyzyjne 
manewrowanie w korytarzach roboczych pozwalają opcjonalne pedały 
jazdy. Funkcje podnoszenia obsługuje Joystick 4Plus. Ergonomiczna 
konstrukcja joysticka zapewnia pracę bez zmęczenia. Najwyższy 
poziom bezpieczeństwa gwarantują automatyczna redukcja prędkości 
na zakrętach i dopasowanie prędkości w zależności od wysokości.
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SXD, FXD N i FXD Wózek podnośnikowy dwupoziomowy 
Warianty wyposażenia

▯ Standard     ○ Opcja     ─ Niedostępne

SXD 20 FXD 20 N FXD 20

Inf
or

ma
cje

 og
óln

e

Amortyzowany fotel operatora ─ ● ●
Płyta podłogowa z regulacją wysokości ─ ● ●
Amortyzowana płyta podłogowa ● ─ ─
Oparcie z regulacją wysokości ● ─ ─
Kolorowy moduł wyświetlacza i obsługi ● ● ●
Wbudowane podręczne schowki ● ● ●
W pełni elektryczny układ kierowniczy ● ● ●
W pełni elektryczny układ kierowniczy z funkcją nawracania ○ ○ ○
Uruchamianie hydrauliki przy użyciu stałych joysticków ● ● ─
Uruchamianie hydrauliki przy użyciu Joystick 4Plus ─ ○ ●
Jazda za pomocą jednego pedału ─ ─ ○
Jazda za pomocą dwóch pedałów ─ ─ ○
Układ kierowniczy po prawej stronie ○ ─ ─
Pokrętło kierujące po lewej stronie ○ ○ ─
Silnik jazdy prądu trójfazowego o dużej mocy ● ● ●
Wersja do chłodni ○ ○ ○
Drążek osprzętu po prawej lub lewej stronie oraz po obu stronach ○ ○ ○
Podkładka do pisania DIN A4 ○ ○ ○
Przygotowanie do terminala danych ○ ○ ○
Transmisja danych przez Bluetooth lub GPRS ○ ○ ○
Niskie wejście i uchwyt ● ● ●
Unoszenie wstępne ● ● ●

Ma
sz

t

Maszt teleskopowy ○ ○ ○
Maszt NiHo ○ ○ ○
Krata ochronna masztu ● ● ●
Szyba masztu z poliwęglanu ○ ○ ○

Og
um

ien
ie

Rolki wideł poliuretanowe/pojedyncze ● ● ─
Rolki wideł poliuretanowe/podwójne ○ ○ ●
Rolki wideł poliuretanowe/podwójne, smarowane ○ ○ ○
Koło napędowe poliuretanowe ● ● ●
Koło napędowe poliuretanowe, profilowane ○ ○ ○
Koło napędowe poliuretanowe, miękkie ○ ○ ○
Koło napędowe z pełnej gumy ○ ○ ○
Koło napędowe z pełnej gumy, profilowane ○ ○ ─

Be
zp

iec
ze

ńs
tw

o

Automatyczna kompensacja nierówności ○ ○ ○
Autoryzacja dostępu (kluczyk) ● ● ●
Autoryzacja dostępu (kod cyfrowy) ○ ○ ○
Autoryzacja dostępu FleetManager (kod cyfrowy) ○ ○ ○
Autoryzacja dostępu FleetManager (chip STILL/karta klienta/chip klienta) ○ ○ ○
FleetManager: wykrywanie kolizji ○ ○ ○
Curve Speed Control: redukcja prędkości podczas pokonywania zakrętów ● ● ●
Redukcja prędkości zależna od wysokości podnoszenia ● ● ●
Redukcja prędkości do 8 km/h ○ ○ ○
Krata ochronna ładunku ○ ○ ○
Osłona dachu operatora ─ ● ●

Ba
ter

ia

Boczna wymiana baterii za pomocą platformy rolkowej ○ ● ●
Komora dla baterii do 375 Ah ● ● ●
Komora dla baterii do 500 Ah ○ ○ ○
Komora dla baterii do 620 Ah ─ ─ ○
Bateria Li-Ion 205 h ○ ○ ○
Bateria Li-Ion 410 h ○ ○ ○
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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.




