Elektrické vysokozdvižné vozíky.
Mistři chytré efektivity.

first in intralogistics
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INTRO

Společnost STILL již více než 100 let poskytuje vysoce výkonné produkty
nejvyšší kvality v kombinaci s rychlým a spolehlivým servisem a je spolehlivým
a kompetentním partnerem v oblasti intralogistiky.
Dnes máme po celém světě více než 9 000 zaměstnanců, kteří usilovně pracují
na vývoji a realizaci inovativních konceptů a jedinečných vnitropodnikových
logistických řešení. Díky tomu je náš tým schopen vytvářet systémově
orientované a na míru šité inovace, které jsou nejen uživatelsky přívětivé, ale
udávají také nejnovější trendy.
Vznikají tak systémové, individuální, uživatelsky příjemné a moderní inovace.
Jsou základem nabídky produktů, jenž nabízí vhodné řešení pro jakýkoli
požadavek. Expedicí vozíku ale naše zodpovědnost zdaleka nekončí – STILL vám
aktivně a partnersky stojí po boku po celou dobu používání. Tým regionálních
servisních manažerů a techniků STILL je vám k dispozici na všech komunikačních
kanálech po celý den a díky rozsahu naší servisní sítě je vám vždycky nablízku.
To zaručuje vysokou disponibilitu vaší vnitropodnikové logistiky.
STILL – vždy o krok napřed.

3

STILL – Vždy o krok napřed.
Od roku 1920.
Elektrizující.
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STILL PARTNERPLAN
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Elektrické čelní vysokozdvižné vozíky STILL.
Správné řešení pro každé nasazení.
STILL PartnerPlan – Ukazujeme cestu.
STILL PartnerPlan je přehledná a transparentně členěná orientační pomůcka

Elektrické vysokozdvižné vozíky STILL jsou na prvním místě všude tam, kde je potřeba provoz bez

na cestě k individuálnímu řešení vnitropodnikové logistiky. Zahrnuje rozmanitou nabídku

výfukových plynů a nízká hlučnost. Každá konstrukční řada je navíc snadno ovladatelná (simply easy),

našich vozíků, systémových řešení, servisních služeb a možností financování. Na základě

výkonná (simply powerful), flexibilní (simply flexible), propojitelná (simply connected) a bezpečná

STILL PartnerPlan speciálně pro vás sestavíme kombinací jednotlivých součástí naší

(simply safe). Díky těmto atributům je „simply efficient“ a měřítkem hospodárné efektivity.

nabídky služeb balíček úspěchu na míru.

Elektrické vozíky STILL vám již dnes poskytují efektivitu pro zvládání budoucích výzev. Díky široké

Od vysokozdvižných vozíků, řešení automatizace a softwarových řešení přes servisní

paletě nosností, modulární stavebnicové koncepci a výkonným trakčním bateriím se můžete

služby včetně našich osvědčených originálních dílů až po vhodné financování –

spolehnout na to, že dostanete vysokozdvižný vozík, který bude přesně splňovat vaše potřeby.

STILL PartnerPlan umožňuje společně nalézt řešení, které bude přesně odpovídat vašim

Elektrické vysokozdvižné vozíky STILL jsou sériově vybaveny režimem zvýšení efektivity Blue-Q a

požadavkům a potřebám.

nastavují měřítka v ohleduplnosti k životnímu prostředí a hospodárnosti.

Profitujete z toho, že všechny produkty STILL jsou vzájemně dokonale sladěny

STILL – first in intralogistics

a zaručují maximální efektivitu. Optimální souhra je zaručena.
Úspěch je možné naplánovat – ukážeme vám jak.

Přehled čelních elektrických vysokozdvižných vozíků.

STILL PartnerPlan
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RXE
Tříkolový čelní
vysokozdvižný vozík
LC 500 mm

RX 20
Tříkolový čelní
vysokozdvižný vozík
LC 500 mm

Čtyřkolový čelní
vysokozdvižný vozík
LC 500 mm

RX 60
Čtyřkolový čelní
vysokozdvižný vozík
LC 500 mm

Čtyřkolový čelní
vysokozdvižný vozík
LC 600 mm

RX 60
Čtyřkolový čelní
vysokozdvižný vozík
LC 600 mm

Blue-Q/Li-Ion

Blue-Q/Li-Ion

Blue-Q/Li-Ion

Blue-Q/Li-Ion

Blue-Q/Li-Ion

Blue-Q/Li-Ion

1,0

RXE 10

1,3

RXE 13

1,5

RXE 15

1,6

RXE 16C

Čtyřkolový čelní
vysokozdvižný vozík
LC 900 mm
Blue-Q

RX 20-14C

RX 20-16/C/L

RX 20-16P/PL

1,8

RX 20-18/L

RX 20-18P/PL

2,0

RX 20-20L

RX 20-20P/PL

2,5

RX 60-25

RX 60-25/600
RX 60-25L/600

3,0

RX 60-30/L

RX 60-30L/600

3,5

RX 60-35L

RX 60-35/600

4,0

RX 60-40

RX 60-40/600

4,5

RX 60-45

RX 60-45/600

4,99

RX 60-50

RX 60-50/600

6,0

RX 60-60

7,0

RX 60-70

8,0

RX 60-80

RX 60-80/900

Režim zvýšení efektivity Blue-Q: až 20 % úspora spotřeby energie // Varianty vozíků: C = kompaktní, L = dlouhý rozvor kol, P = čtyřkolový (klasická náprava) //
LC = těžiště nákladu
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RXE 10-16C

STILL RXE 10-16C – The zippy one.
Největší na minimálním prostoru.
Tříkolový vozík s nosností 1,0 až 1,6 t.

Můžete s ním otáčet a manipulovat, jak chcete: RXE 10-16C se prostě vejde všude.
Vždy. Nejmladší a současně nejmenší člen rodiny elektrických vysokozdvižných
vozíků RX patří výkonnostně k těm největším: Náš kompaktní paket se pyšní
dokonalým poměrem jízdního komfortu, obratnosti a bezpečnosti – a to i tam, kde
je skutečně těsno. Bez ohledu na to, zda v nákladních automobilech, kontejnerech
nebo v úzkých pracovních uličkách, vozík RXE 10-16C je díky kompaktním
rozměrům a jemnému řízení v malém prostoru nepřekonatelně efektivní a
pohyblivý. A právě proto je tak všestranně použitelný. Ať v potravinářském
průmyslu, v logistických společnostech, při zásobování výroby nebo v centrálních
skladech velkých obchodních společností – kompaktní tříkolový vysokozdvižný
vozík s protizávažím je efektivním pomocníkem při nakládání a vykládání
nákladních automobilů nebo kontejnerů i při přepravě palet ve skladu. S maximální
rychlostí jízdy 12,5 km/h zvládne velmi rychle dlouhé trasy. A aby se přitom z
bezpečnostních důvodů nepřišlo ani o jediný moment jeho elektrizující dynamiky, je
sériově vybaven osvědčeným systémem Curve Speed Control. Vždy tak zůstáváte
bezpečně ve stopě – i v ostřeji řezaných zatáčkách. Pokud je tedy potřeba přepravit
s nízkými nároky na prostor břemena o hmotnosti 1,0 až 1,6 tuny, je vozík
RXE 10-16C tou nejlepší volbou! S rozmanitými možnostmi vybavení a asistenčními
systémy představuje navíc atraktivní přechod z vysokozdvižného vozíku – s
lepším komfortem a vyšší bezpečností. To vše z něj dělá perfektního nástupce
legendárního vozíku STILL RX 50, nejprodávanějšího elektrického vysokozdvižného
vozíku ve své třídě. A dokazuje: Vozík RXE 10-16C se vejde všude. Vždy.
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DETAILY RXE 10-16C
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A

B

C

Krátký a obratný. RXE 10-16C prokáže své silné stránky na malém prostoru.

D

Přehled výhod RXE 10-16C

/ A Zvenčí kompaktní, uvnitř komfortní: Ergonomické a

/ D Snadná údržba: Vynikající přístup ke všem součástem

/ F + G Úzký sklad. Krátký a obratný – protože potřebuje

+ Senzačně malé rozměry, výška téměř 2 metry a šířka 1 metr.

přehledně strukturované místo řidiče pro pohodlnou práci.

pohonu vyžadujícím údržbu a k baterii.

menší šířku pracovní uličky, šetří RXE 10-16C místo pro

+ Bezpečné zaskladňování a vyskladňování v maximální výšce díky

přepravní trasy a umožňuje lepší využití skladové plochy.

velmi tuhé konstrukci zvedacího zařízení, nízkému těžišti vozíku
a moderním asistenčním systémům.

/ B Pohodlný přístup. Aby bylo zajištěno ergonomické

/ E Ze skladu na nákladní automobil. Vozík RXE 10-16C

Všude tam, kde je velmi těsno, se uplatní RXE 10 Compact. Je

pracoviště a pohodlný přístup, nabízí vozík RXE navzdory svým

se výborně hodí do všech skladů a výrobních provozů, které

nejobratnějším ze všech vysokozdvižných vozíků RXE.

kompaktním rozměrům velký prostor pro nohy.

kvůli omezeným nebo úzkým přepravním trasám vyžadují

+ Jezděte jako po kolejích, díky Curve Speed Control i při
dynamickém projíždění zatáček.

flexibilitu nasazení, například v zásobování skladů, při nakládání
/ C Optimální výhled do všech stran díky štíhlému sloupu a

+ Inovativní koncepce ovládání rodiny RX a inteligentní palubní

a vykládání nákladních automobilů nebo kontejnerů.

počítač STILL Easy Control.

ochranným střešním tyčím optimalizovaným s ohledem na dobrý
výhled.

1,0 / 1,3 / 1,5 / 1,6 t
E

24 V
F

G
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RX 20
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STILL RX 20 – Naše energické řešení.
Nechte se elektrizovat.
Tří- a čtyřkolové čelní vysokozdvižné vozíky
s nosností 1,4 až 2,0 t.
Vyšší výkon překládky, delší nasazení, vyšší obratnost – vozík STILL RX 20 nastavuje
měřítka. Nejnovější generace nejprodávanějšího elektrického vysokozdvižného
vozíku STILL je nejlepší ve své třídě v několika ohledech: žádný jiný vysokozdvižný
vozík v této třídě nemá delší dojezd na jedno nabití baterie, žádný nenabízí vyšší
výkon překládky, žádný není obratnější.
Tento výjimečně silný vozík rychle akceleruje až na rychlost 20 km/h a zvedá až dvě
tuny do výšky až 7,90 metru. Díky komunikačnímu panelu STILL Easy Control má
přitom řidič veškeré informace stále na očích a všechny funkce bezpečně pod
kontrolou. A technologie STILL Li-Ion (kterou lze vozík kdykoli dovybavit) přináší
díky krátkým průběžným dobíjením možnost nepřetržitého používání vozíku.

K dispozici s technologií Li-Ion:
Optimalizujte disponibilitu vozíku
využitím vysoké hustoty energie
a možnosti průběžného dobíjení.
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DETAILY RX 20
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B

C

D

Flexibilní všestranný génius.

E

Přehled výhod RX 20

/ A Maximální výkon překládky. Vozík RX 20 přesvědčí

/ C Maximální dojezd na jedno nabití baterie. Vozík RX 20

/ E Prostorná kabina řidiče s chytrou ovládací jednotkou.

+ Nízké TCO (Celkové provozní náklady).

vynikajícími rychlostmi zdvihu a dokáže zrychlit až na 20 km/h.

přesvědčuje díky řadě variant baterií největší disponibilitou

Tak příjemná může být práce. U vozíku RX 20 na obsluhu čeká

+ Režim efektivity Blue-Q ušetří až 20 % energie.

Dle zvoleného jízdního programu přitom dosahuje maximální

na trhu. Pokud je potřeba výměna baterie, nadchne

velmi komfortní kabina. Je dostatečně prostorná, poskytuje

+ Vysoký výkon překládky a maximální disponibilita.

výkonnosti nebo maximální efektivity. Díky zvýšení výkonnosti v

nejjednodušší boční výměnou baterie ve své třídě a inovativní

velký prostor pro nohy a nabízí mnoho odkládacích přihrádek.

+ K dispozici s Li-Ion technologií pro nepřetržitá nasazení díky

režimu Sprint zvládá i vysoká krátkodobá zatížení. Není divu, že

Li-Ion technologie umožňuje dokonce díky možnosti krátkých

S inteligentní zobrazovací a ovládací jednotkou (STILL Easy

RX 20 dosahuje nejvyššího výkonu překládky ve své třídě.

průběžných dobíjení používání vozíku 24 hodin denně.

Control) je možné navíc pohodlně kontrolovat veškeré

/ B + F Vysoká obratnost a precizní manévrovatelnost.

/ D Nejlepší výhled do všech stran zajišťující maximální

bezpečnostní a výkonnostní funkce. Pro ovládání hydrauliky je na

Kdo chce ve skladu přesvědčit, musí být výkonný i v těsných

bezpečnost práce. Bezpečnost především. I u vozíku RX 20. Je

výběr vícepákové ovládání, minipáky, nebo Joystick 4Plus.

prostorách. Pro vozík RX 20 to není problém. Jeho kompaktní

proto vybaven velmi úzkým zvedacím zařízením a velkými okny,

+ Režim Sprint: rychlost jízdy až 20 km/h.

rozměry umožňují vysokou obratnost a přesné řízení. S novou

která umožňují volný výhled do všech stran. Vypadá to nejen

+ Komunikační panel STILL Easy Control: přehled o všech

kombinovanou nápravou u čtyřkolového provedení dosahuje

dobře, ale pomáhá to i včas předejít možným rizikům.

krátkým průběžným dobíjením.
+ Kombinovaná náprava s nejmenším poloměrem otáčení ve třídě
čtyřkolových vozíků.
+ Bezpečná a rychlá výměna baterie z boku.

výkonnostních a bezpečnostních funkcích.

nejmenšího poloměru otáčení ve své třídě.

1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,0 t
A

48 V
F
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RX 60-25/35
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STILL RX 60 – Pro opravdu těžkou práci.
Experience your RX 60 seconds.
Čtyřkolový vozík s nosností 2,5 až 3,5 t.

Od první sekundy nadchne vozík RX 60-25/35 dokonalou vyvážeností síly,
komfortu, obratnosti a spotřeby energie. Jeho výkon je více než vysoký – je
nejvyšší: vozík RX 60-25/35 přesvědčuje celosvětově nejvyšším výkonem překládky
ve své třídě! Zároveň je elektrický vysokozdvižný vozík, který jezdí rychlostí až
21 km/h, skutečným zázrakem při přepravě na dlouhé vzdálenosti. Žádný jiný
vysokozdvižný vozík v tomto segmentu nedojede na jedno nabití baterie dál. V
Li-Ion provedení zvládne dokonce třísměnný provoz bez náhradní baterie.
V jakémkoli profilu nasazení: překvapivě kompaktní elektrický vysokozdvižný vozík
je snadno a precizně ovladatelný v každé situaci. A díky režimu rychlého startu je
obratný vozík připraven k provozu, jakmile se řidič posadí do prostorné kabiny. Zde
čeká další trumf: palubní počítač STILL Easy Control. Díky němu má řidič přímý
přístup ke všem funkcím a přehled o všech relevantních informacích o vozíku. Toto
všechno a mnohé další dělá z vozíku RX 60-25/35 jeden z nejvýkonnějších vozíků v
každé sekundě.

K dispozici s technologií Li-Ion:
Optimalizujte disponibilitu vozíku
využitím vysoké hustoty energie
a možnosti průběžného dobíjení.
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DETAILY RX 60-25/35
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A

B

C

The RX 60-25/35. Využívejte svůj čas co nejlépe.

E

Přehled výhod RX 60-25/35

/ A + B Pracoviště řidiče. Velký prostor pro nohy, dokonale

/ C Boční výměna baterie. Při zastávce v boxech ve formuli 1

/ E Celosvětově nejlepší výkon překládky. Bezkonkurenční

+ Obrovský výkon: Nejsilnější manipulační schopnosti ve své třídě.

uspořádané ovládací prvky a výhled do všech stran, jaký se jen

záleží na každé sekundě – to platí i pro intralogistiku! Je

ve svém segmentu: vozík RX 60-25/35 nabízí nejvyšší výkon

+ Maximální disponibilita: nejdelší dojezd na jedno nabití baterie.

tak nevidí: pracoviště řidiče nového vozíku RX 60 nastavuje

vynikající, že lze baterii vozíku RX 60 rychle a snadno vyměnit

překládky ve své třídě.

+ Nejlepší pracoviště: prostorná kabina řidiče s palubním

měřítka. Vždy na palubě: STILL Easy Control, jedinečný,

z boku: otevřete boční kryt, vysunete vybitou baterii, zasunete

/ F Zázrak v dojezdu. Jezdí a jezdí a jezdí: díky nejdelšímu

inovativní palubní počítač. Poskytuje přehled o veškerých

nabitou baterii, zaklopíte kryt, hotovo. Zaručeně v nejlepším

dojezdu na jedno nabití baterie ve své třídě pohodlně zvládne

relevantních datech vozíku a umožňuje ovládání všech

čase.

jezdit po celou směnu – a pořád má ještě rezervu.

výkonnostních funkcí.

/ D Výhled do všech stran. Volný výhled do všech stran. Díky

pořizovací cena, ale i výdaje vznikající vlastnictvím stroje =

úzkému stožáru a extra velkým oknům nabízí kabina vynikající

náklady na pohonné hmoty, případně spotřebu elektřiny, po

výhled.

dobu používání a náklady na servis (technické kontroly, údržby,

počítačem STILL Easy Control.
+ Nízké TCO (Total Cost of Ownership) – celkové náklady spojené
s vlastnictvím = náklady na investici a její provoz –nejen

opravy) po dobu provozu.
+ Režim efektivity Blue-Q, s úsporou energie až 20 %.
+ Dynamické a jemné jízdní vlastnosti.
+ Malý poloměr otáčení a pracovní ulička.
2,5 / 3,0 / 3,5 t
E

80 V
F
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RX 60-35/50

19

STILL RX 60 – Vrcholový sportovec.
Ten umí všechno.
Kromě výfukových plynů.
Čtyřkolový čelní vysokozdvižný vozík
s nosností 3,5 až 5,0 t.
Zvedání, zrychlení a jízda v nejlepším čase – vozík RX 60-35/50 dokazuje své
schopnosti od první sekundy. Nabízí neuvěřitelně intuitivní interakci s obsluhou a
prostřednictvím chytrých asistenčních systémů aktivně podporuje řidiče a řidičky
při práci.
Dlouhá životnost akumulátorů a možnost rychlého a decentralizovaného
dobíjení zajišťují dostupnost bez kompromisů. Na přání se vozík dodává rovnou s
nabíječkou. Díky tomu všemu je RX 60-35/50 energickým rekordmanem ve váhové
kategorii 3,5 až 5,0 tun, který navzdory obrovskému výkonu spotřebuje méně
energie než jiné vozíky této třídy.
Vzhledem k velké rozmanitosti variant i vybavení je navíc možné nakonfigurovat
dokonalý vysokozdvižný vozík pro každý způsob použití.
RX 60 totiž umí všechno – kromě výfukových plynů.

K dispozici s technologií Li-Ion:
Optimalizujte disponibilitu vozíku
využitím vysoké hustoty energie
a možnosti průběžného dobíjení.
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A

B

C

Vozík RX 60-35/50. Váš rekordman v každé disciplíně.

D

Přehled výhod RX 60-35/50

/ A Průhled zvedacím stožárem. RX 60-35/50 poskytuje

/ C STILL Easy Control & a ovládání Fingertip. Stačí se

/ E Enormní výkon překládky. RX 60-35/50 uvádí do hry

+ Intralogistická elektrárna: výkon překládky na nejvyšší úrovni.

plný výhled, protože zvedací zařízení s mimořádně štíhlými

usadit a hned máte všechno pod kontrolou: Díky chytrému

pohyb – a stará se o to, aby všechno zboží bylo vzápětí tam, kde

+ Optimální využití energie: vysoký dojezd na jedno nabití baterie.

stožárovými profily zaručuje nejlepší výhled na vidlice i kolem po

palubnímu počítači mají řidiči a řidičky přímý přístup ke všem

má být.

+ Nejlepší pracoviště: prostorná kabina s palubním počítačem

stranách. Mrtvé úhly tak už nejsou žádný problém.

funkcím a výkonnostním údajům. A ovládání Fingertip nabízí

/ F Specialista na dlouhé tratě. Tento intralogistický

/ B Panoramatická střecha. Při uskladňování veškerého zboží

snadné a precizní řízení pouhým přejetím prstem – jedna z

rekordman boduje minimální spotřebou energie při maximálním

ve výšce poskytuje panoramatická střecha volný výhled nahoru.

mnoha inovativních variant řízení.

výkonu. Dvě směny bez přestávky na nabíjení? Žádný problém.

Řidiči a řidičky tak mají zboží na očích, dokud není bezpečně

/ D Klimatizace. Horký je u našeho rekordmana jenom výkon.

Díky lithium-iontové baterii a možnosti krátkého dobíjení je

+ Inteligentní podpora: kontrola trakce a další asistenční funkce.

naskládané v regálu nebo připravené k odvozu.

Klimatizace, elegantně zasazená do designu vozíku, naopak

možné dokonce i celodenní nasazení. Tady se dvakrát vyplatí, že

+ Super rozhled: štíhlý stožár a mimořádně velká okna.

zajišťuje, že řidiči a řidičky si vždy zachovají chladnou hlavu.

palubní nabíječka je pohotově po ruce.

3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 t
E

STILL Easy Control.
+ Bezpečnost se systémem: počítačový Pre-Shift Check na
displeji.

80 V
F
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RX 60-60/80

STILL RX 60 – Aby těžké bylo lehké.
Čtyřkolový vozík s nosností 6,0 až 8,0 t.

Elektrické vysokozdvižné vozíky konstrukční řady RX 60-60/80 jsou nejsilnější
vozíky pracující bez vytváření emisí. Jsou velmi výkonné a zároveň extrémně
kompaktní a obratné. Vlajková loď, vozík RX 60-80/900, zvedá v šířkách pracovní
uličky pouhých 4 999 mm až osm tun při vzdálenosti těžiště břemene 900 mm.
Bezemisní a silné elektrické vysokozdvižné vozíky jsou jak uvnitř budov, tak venku
velmi efektivním řešením přepravy břemen o hmotnosti šest až osm tun. Další
výhoda: v porovnání s dieselovými a plynovými vozíky jsou velmi ekonomicky
atraktivní, protože náklady na energie, údržbu a servis jsou výrazně nižší než
u vozíků se spalovacím motorem.
Vysokého výkonu překládky je vedle intuitivního a jemného ovládání dosahováno
také maximální rychlostí jízdy až 20 km/h s baterií s vlastním chlazením a také
boční výměnou baterie, která zajišťuje maximální disponibilitu. Ve spedici nebo
ve výrobě, při manipulaci s těžkými rolemi papíru nebo při rychlém nakládání a
vykládání nákladních automobilů ve strojírenství nebo v nápojovém průmyslu:
vysoká výkonnost, precizní hydraulika a promyšlená ergonomie vozíku činí
z nejsilnějších modelů RX 60 nenahraditelné pomocníky ve skladu.

23
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A

B

The RX 60-60/80. Bezemisní paket síly pro využití uvnitř budov a venku.

C

D

/ E Strojírenství a automobilový průmysl. Díky preciznímu

Přehled výhod RX 60-60/80

/ A Boční výměna baterie. Připraven 24 hodin denně –

/ C Stupačky. Nikdy nebylo nastupování a vystupování tak

řízení, kompaktním rozměrům a malému poloměru otáčení se

+ Jemné ovládání pojezdu a zdvihu.

ve vícesměnném provozu. Baterii je možné kdykoli rychle

bezpečné a snadné: vozík RX 60-60/80 je vybaven velkými,

vozík RX 60-60/80 cítí ve vysoce zhuštěných výrobních halách a

+S
 ilný elektrický pohon: minimální zatížení životního prostředí

a bezpečně vyměnit z boku, jeřáb není potřeba.

neklouzavými a shora viditelnými stupačkami a madly na

úzkých pracovních uličkách jako ryba ve vodě. Tento elektrický

/ B Koncepce vozíku. Optimalizovaný pro těžká a rozměrná

ochranné stříšce řidiče a krytu baterie.

vysokozdvižný vozík je přitom velmi všestranný: jeho vybavení

břemena – vozík RX 60-60/80 nabízí vynikající výhled na

/ D Pracoviště řidiče. Vývoj koncepce kabiny byl zaměřen

lze individuálně přizpůsobit vašim potřebám, například pro

břemeno a je možné jej na přání individualizovat. Speciální

na co nejvyšší komfort obsluhy – pro dosažení maximální

přepravu částí strojů, čerpadel, cívek nebo velkých nákladových

přídavná zařízení od vidlic s více rameny přes chapadla na role

bezpečnosti práce a co největší motivaci a pracovní výkon řidiče.

jednotek.

posunutá kabina, velké střešní okno a optimalizované sloupky

papíru až po zařízení pro přestavění vidlic umožňují flexibilní

Údaje o vozících a řidičích mohou být bezdrátově přenášeny

/ F Nápojový průmysl. Díky extra vysokému pracovišti

ochranné stříšky vzadu.

nasazení a kabina řidiče posunutá do strany umožňuje volný

prostřednictvím Fleet Data Services – včetně online poskytování

řidiče a dokonalému výhledu do všech stran i v případě

výhled vlevo kolem břemene. Díky optimálnímu výhledu tak ve

a permanentní dostupnosti.

přepravy vysokých břemen se vozík RX 60-60/80 dokonale

+V
 ynikající výhled, který přináší zvýšené sedadlo řidiče, do strany

+R
 ežim efektivity Blue-Q šetří stiskem tlačítka až 20 % energie

hodí k přepravě palet s nápoji a optimální výhled přes břemeno

být.

zajišťuje maximální bezpečnost.

E

+P
 rostorná, komfortní kabina řidiče s možností individuálního
vybavení.

skladu zůstane i při maximálním výkonu překládky vše, jak má

6,0 / 7,0 / 8,0 t

spojené s maximálním výkonem překládky.

bez negativního vlivu na výkon.
+N
 ízké provozní náklady a náklady na údržbu díky nízké spotřebě
energie a dlouhým intervalům údržby.

80 V
F
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Elektrizující!
Rodina STILL RX.
Když jde o spojení zrychlení, ergonomie a bezpečnosti v

efektivní a vysoce dostupný. A nezáleží na tom, zda chcete

dokonalé souhře s inteligentními asistenčními systémy, pak

převézt jednu tunu nebo osm tun: Rodina elektrických vozíků

je jedinou volbou elektrický vozový park od společnosti STILL.

STILL zaručuje, že pro každou aplikaci najdete ten správný

Chytrý způsob řešení přepravních úkolů v interní logistice: čistý,

model.

V centru pozornosti: pracoviště
V prostorné kabině s palubním
Ten, kdo je zodpovědný za intralogistiku ve firmě, potřebuje

Při vývoji se řídíme pěti kategoriemi výhod, které se opírají

a velkým displejem může mít řidič

řešení, která mu umožní úkoly přepravy zvládnout co nejlépe a

o analýzu potřeb našich zákazníků, abychom vám mohli

pohodlně přehled o všem. Jednotná

maximálně hospodárně. Nové technologie, funkce a systémy

poskytnout rychlý a transparentní přehled o konkrétní přidané

koncepce ovládání RX usnadňuje rychlé

ovšem zvyšují náročnost a časové nároky na posouzení, které

hodnotě.

seznámení s jakýmkoli vozíkem.

produkty vyhovují rostoucím nárokům.

Užitečné vlastnosti jsou vždy vzájemně optimálně sladěné,

Díky principu Simply Efficient přehledně identifikujete přidanou

abyste vždy získali řešení, které je „simply efficient“ – a poskytne

hodnotu všech vozíků, softwarových řešení a služeb STILL:

vám maximální hospodárnost.

počítačem STILL Easy Control

Dokonalá přesnost: možnosti
ovládání pro vaši aplikaci
Každý vysokozdvižný vozík RX

Simply ea sy

lze modulárně konfigurovat, např. doplnit

Simply flexible

různé možnosti ovládání pro optimální

Pokud se řešení využívá snadno, profitujete z nízkých nároků

Když se změní požadavky, potřebujete produkty, se kterými

manipulaci s nákladem. Možnosti jsou tak

na školení a zabráníte škodám a časovým ztrátám způsobeným

můžete rychle reagovat. Proto vám řešení STILL pomáhají zůstat

široké, jak široké jsou vaše požadavky.

případným nesprávným ovládáním. Zajistíte tak, že obsluha

flexibilní. Například tím, že je vozíky možné jednoduše používat

může rychle plně a dlouhodobě dosahovat svého potenciálu

pro různá nasazení nebo je na ně lze upravit.

produktivity.

Simply connected

Elektrická DNA

Simply powerful

v ceně: energetické

Pro hospodárnost vaší intralogistiky jsou rozhodující efektivní

Je jedno, jestli na rampách nebo na rovném povrchu, na dlouhé

procesy. Do sítí propojitelné vozíky, snadno přístupná softwarová

Všechny vysokozdvižné vozíky STILL RX

vzdálenosti nebo v úzkých regálových uličkách, jestli v podobě

řešení s daty získávanými v reálném čase a automatizované

jsou „Li-Ion Ready“. Následný přechod z

vysokoobrátkových vozíků nebo inovativního softwaru, vždy se

kontrolní mechanismy vám pomáhají v tom, abyste ze své flotily

olověné na lithium-iontovou technologii je

můžete spolehnout na spolehlivá řešení, která jsou výkonná

vytěžili vždy to nejlepší.

systémy na míru

možný bez jakýchkoli problémů.

a propracovaná a která vám pomohou zvládnout výrazně více

Působivé po všech stránkách:
pracoviště řidiče s optimálním

Bezdrátové propojení:

výhledem

digitální správa vozového

nákladu.

Simply safe

Dostanete vše: chytří

Mimořádně velká okna, možnosti

asistenti, kteří splňují

konfigurace štíhlého sloupu a volitelná

Mějte přehled o celém svém vozovém

Nejrychlejší překládka zboží neznamená nic, pokud není

nejvyšší očekávání

panoramatická skleněná střecha zajišťují

parku prostřednictvím aplikace STILL

bezpečná: Spolehněte se na chytré asistenční systémy,

Množství inteligentních asistenčních

z elektrických vozíků STILL široký výhled

neXXt fleet nebo STILL FleetManager.

skladovací procesy navržené odborníky a bezpečnostní školení,

systémů řidiče maximalizuje bezpečnost,

do všech směrů.

Bezpečnostní prvky, jako jsou přístupová

se kterými efektivně zabráníte poranění osob a škodám na zboží,

komfort a jízdní vlastnosti každého

oprávnění, lze snadno individuálně

datech a infrastruktuře.

modelu RX.

nastavit.

parku

Štěrboholská 102

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

102 19 Praha 10 - Hostivař
Telefon: +420 274 001 411
info@still.cz
Další informace naleznete na
www.still.cz
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