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RXE 10-16C Elektrický vidlicový vozík 
Skvelý v najmenších priestoroch

Tento zoznam technických informácií, ktorý je v súlade so smernicou VDI 2198, obsahuje 
technické údaje len pre štandardné vybavenie. Použitie iných pneumatík, iných stožiarov, 
príslušenstva a pod. môže viesť k iným hodnotám.

Vl
as

tn
os

ti

1.1 Výrobca STILL STILL STILL STILL
1.2 Typové označenie od výrobcu RXE 10 RXE 13 RXE 15 RXE 16C
1.2.1 Číslo modelu výrobcu 5510 5513 5515 5516
1.3 Pohon Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický
1.4 Obsluha V sede V sede V sede V sede
1.5 Nosnosť Q kg 1000 1300 1500 1600
1.6 Ťažisko c mm 500 500 500 500
1.8 Vzdialenosť zaťaženia x mm 355 355 355 355
1.9 Rázvor kolies y mm 974 1136 1190 1190

Hm
ot

no
st

i

2.1 Vlastná hmotnosť vrátane batérie kg 2455 2717 2867 3022
2.2 Zaťaženie nápravy, s bremenom vpredu/vzadu kg 2953/502 3459/557 3803/563 3950/672
2.3 Zaťaženie nápravy, bez bremena vpredu/vzadu kg 1075/1380 1181/1536 1226/1641 1200/1822
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3.1 Pneumatiky Superelastické Superelastické Superelastické Superelastické
3.2 Veľkosť pneumatík vpredu mm 180/70-8 180/70-8 180/70-8 180/70-8
3.2 Veľkosť pneumatík vzadu mm 180/60-10 180/60-10 180/60-10 180/60-10
3.5 Počet kolies (x = poháňané) vpredu/vzadu 2/1x 2/1x 2/1x 2/1x
3.6 Rozchod vpredu b10 mm 840 840 840 840
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4.1 Náklon stožiara dopredu/dozadu ° 3/5 3/5 3/5 3/5
4.2 Výška stožiara pri spustení h1 mm 2155 2155 2155 2155
4.3 Voľný zdvih h2 mm 150 150 150 150
4.4 Zdvih h3 mm 3170 3170 3170 3170
4.5 Výška stožiara pri zdvihnutí h4 mm 3732 3732 3732 3811
4.7 Výška nad ochrannou strechou h6 mm 1980 2050 2050 2050
4.8 Výška sedadla vzhľadom na SIP h7 mm 1045 1045 1045 1045
4.19 Celková dĺžka l1 mm 2384 2546 2600 2635
4.20 Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc l2 mm 1584 1746 1800 1835
4.21 Celková šírka b1 mm 990 990 990 990
4.22 Rozmery vidlíc s/e/l mm 40/80/800 40/80/800 40/80/800 40/80/800
4.23 Nosič vidlíc ISO 2328, trieda ISO II A ISO II A ISO II A ISO II A
4.24 Šírka nosiča vidlíc b3 mm 980 980 980 980
4.31 Svetlá výška, pod stožiarom, s nákladom m1 mm 84 84 84 84
4.32 Svetlá výška, stred rázvoru kolies m2 mm 94 94 94 94
4.34.1 Šírka pracovnej uličky s paletami 1000 x 1200 priečne Ast mm 2911 3073 3127 3162
4.34.2 Šírka pracovnej uličky s paletami 800 x 1200 pozdĺžne Ast mm 3035 3197 3251 3286
4.35 Polomer otáčania Wa mm 1229 1391 1445 1480
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5.1 Rýchlosť jazdy s bremenom/bez bremena km/h 12,0/12,5 12,0/12,5 12,0/12,5 12,0/12,5
5.2 Rýchlosť zdvíhania s bremenom/bez bremena m/s 0,42/0,52 0,36/0,52 0,33/0,52 0,32/0,52
5.3 Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena m/s 0,51/0,51 0,51/0,51 0,51/0,51 0,51/0,51
5.5 Ťažná sila s bremenom/bez bremena N 1911/2121 1947/2216 1729/2032 1676/2004
5.6 Max. ťažná sila s bremenom/bez bremena N 2399/6919 3529/7062 3498/7008 4329/7033
5.7 Stúpavosť s bremenom/bez bremena % 6,1/9,5 4,95/8,4 4,4/7,8 4/7,3
5.8 Max. stúpavosť s bremenom/bez bremena % 20,9/31 17,6/27,6 16/25,8 14,9/24,4
5.9 Čas akcelerácie v úseku 15 m s bremenom/bez bremena s 6,9/6 7/6,2 7,7/6,3 7,7/6,6
5.10 Prevádzková brzda Hydraulická Hydraulická Hydraulická Hydraulická
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6.1 Hnací motor, výkon pri S3 60 min kW 4,9 4,9 4,9 4,9
6.2 Zdvíhací motor, výkon pri S3, 15 % kW 7,6 7,6 7,6 7,6
6.3 Batéria podľa DIN 43531/35/36 A, B, C, nie DIN 43535 A DIN 43535 A DIN 43535 A DIN 43535 A
6.4 Napätie batérie U V 24 24 24 24
6.4.1 Kapacita batérie K5 Ah 500 875 1000 1000
6.5 Hmotnosť batérie kg 372 600 676 676
6.6 Spotreba energie podľa EN 16796 kWh/h 1,9 2,2 2,4 2,5
6.7 Produktivita pri manipulácii t/h 62,6 80,1 90,7 99,4
6.8 Spotreba energie podľa produktivity pri manipulácii kWh/h 3,61 4 4,2 4,39
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10.1 Prevádzkový tlak pre prídavné zariadenia bar 170 200 220 220
10.2 Objem oleja pre prídavné zariadenia l/min 23 20 18 18
10.7 Hladina akustického tlaku LpAZ (pozícia obsluhy) 1 dB(A) 60 60 60 60
10.7.1 Ľudské vibrácie: zrýchlenie podľa normy EN 13059 m/s² 0,54 0,54 0,54 0,54

1 Bez kabíny; hodnoty s kabínou sa líšia
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RXE 10-16C Elektrický vidlicový vozík  
Technické výkresy

Šírka vozíka

RXE pohľad zhora

RXE pohľad zboku

Pn
eu
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iky Šírka vozíka b1 Rozchod kolies vpredu b10

Superelastické 180/70-8 mm 990 840

Superelastické 180/70-8 mm 1028 872

Rozmery zodpovedajú vertikálnej 
polohe stožiara
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RXE 10-16C Elektrický vidlicový vozík 
Tabuľky stožiarov

RX
E 

10
 / 

RX
E 

13
 / 

RX
E 

15

Teleskopický stožiar NiHo stožiar Trojitý stožiar
Nominálny zdvih h3 mm 2770 2970 3170 3470 3870 4170 4670 5370 2950 3150 3350 3550 3950 4310 4610 4910 5210 5610 6060 4 6810 5

Konštrukčná výška h1 mm 1955 2055 2155 2305 2505 2655 2905 3255 1950 2050 2150 2250 2450 1950 2050 2150 2250 2450 2600 4 2850 5

Voľný zdvih 1, 2 h2 mm 150 150 150 150 150 150 150 150 1406 1506 1606 1706 1906 1406 1506 1606 1706 1906 2056 2306
Výška, zdvihnutý stožiar 1, 2 h4 mm 3332 3532 3732 4032 4432 4732 5232 5932 3508 3708 3908 4108 4508 4874 5174 5474 5774 6174 6624 7374
Náklon stožiara dopredu/dozadu α/β ° 3/5 3/5 3/5
Poloha pre zaistenie vidlice (stred vidlíc) mm 216/368/445/521/673/760
Pneumatiky vpredu/vzadu 180/70-8 / 180/60-10 180/70-8 / 180/60-10 180/70-8 / 180/60-10
Rozchod kolies vpredu/vzadu b10/b11 mm 840/0 840/0 840/0
Maximálna šírka b1 mm 990 990 990

RX
E 

16
C

Teleskopický stožiar NiHo stožiar Trojitý stožiar
Nominálny zdvih h3 mm 2770 2970 3170 3470 3870 4170 4670 5370 2950 3150 3350 3550 3950 4310 4610 4910 5210 5610 6060 6810
Konštrukčná výška h1 mm 1955 2055 2155 2305 2505 2655 2905 3255 1950 2050 2150 2250 2450 1950 2050 2150 2250 2450 2600 2850
Voľný zdvih 1, 2 h2 mm 150 150 150 150 150 150 150 150 1352 1452 1552 1652 1852 1352 1452 1552 1652 1852 2002 2252
Výška, zdvihnutý stožiar 1, 2 h4 mm 3411 3611 3811 4111 4511 4811 5311 6011 3562 3762 3962 4162 4562 4928 5228 5528 5828 6228 6678 7428
Náklon stožiara dopredu/dozadu α/β ° 3/5 3/5 3/5
Poloha pre zaistenie vidlice (stred vidlíc) mm 216/368/445/521/673/760
Pneumatiky vpredu/vzadu 180/70-8 / 180/60-10 180/70-8 / 180/60-10 180/70-8 / 180/60-10
Rozchod kolies 3 vpredu/vzadu b10/b11 mm 840/0 840/0 840/0
Maximálna šírka b1 mm 990 990 990

1 Nosič vidlíc ISO II A štandard 
2 Odchýlky v závislosti od vidlicových vozíkov so 4/6 valcami 
3 Širší rozchod dostupný pre vyššiu základnú nosnosť, rozchod 872 so šírkou vozíka b1 = 1028 mm 
4 Len pre RXE 13 a RXE 15 
5 Len pre RXE 15

Teplota okolia vozíka a teplota vysokozdvižného vozíka T = 20 °C  
Suchá drsná betónová vozovka, koeficient trenia μ = 0,8 
Premenlivá rýchlosť  
Napájanie energiou musí byť neustále zachované

Štandardny vykon Stúpanie Maximálna vzdialenosť v m
RXE 10 RXE 13 RXE 15 RXE 16C

17 % 454 259 - -
15 % 573 475 397 321
10 % 1620 983 740 523
5 % 6614 4103 3354 2672

25 % 475 354 338 321
20 % 675 586 492 420
15 % 1620 983 847 720
10 % 4146 2915 2598 2295
5 % 10528 9.718 9313 8908

So záťažou

Bez záťaže

Stúpanie

Maximálna vzdialenosť, ktorá sa dá prejsť za 60 minút pri teplote okolia 20 °C, ak je zachované napájanie vozíka energiou. 
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RXE 10 Teleskopický stožiar - superelastické pneumatiky 180/70-8,  
Šírka vozíka 990 mm + 1028 mm

RXE 13 Teleskopický stožiar - superelastické pneumatiky 180/70-8,  
Šírka vozíka 990 mm + 1028 mm

RXE 10 Trojitý stožiar - superelastické pneumatiky 180/70-8,  
Šírka vozíka 990 mm + 1028 mm

RXE 13 Trojitý stožiar - superelastické pneumatiky 180/70-8,  
Šírka vozíka 990 mm + 1028 mm

Ťažisko c = 500 mm

Ťažisko c = 500 mm

Ťažisko c = 500 mm

Ťažisko c = 500 mm

Ťažisko c = 500 mm

Ťažisko c = 500 mm
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Výška zdvihu v mm

Výška zdvihu v mm

Výška zdvihu v mm

Výška zdvihu v mm

Ťažisko c = 500 mm
Ťažisko c = 500 mm
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Výška zdvihu v mm

Výška zdvihu v mm

Výška zdvihu v mm

Výška zdvihu v mm

RXE 16C Teleskopický stožiar - superelastické pneumatiky 180/70-8,  
Šírka vozíka 990 mm + 1028 mm

RXE 15 Teleskopický stožiar - superelastické pneumatiky 180/70-8,  
Šírka vozíka 990 mm + 1028 mm

RXE 16C Trojitý stožiar - superelastické pneumatiky 180/70-8,  
Šírka vozíka 990 mm + 1028 mm

RXE 15 Trojitý stožiar - superelastické pneumatiky 180/70-8,  
Šírka vozíka 990 mm + 1028 mm

RXE 10-16C Elektrický vidlicový vozík 
Základné nosnosti

  So štandardnými vidlicami           S integrovaným bočným posuvom a štandardnými vidlicami  
Uvedené hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od vybavenia vozíka.

 990 mm + LC 500 
 990 mm + LC 600 
 990 mm + LC 800

 990 mm + LC 500 
 990 mm + LC 600 
 990 mm + LC 800

 1028 mm + LC 500 
 1028 mm + LC 600 
 1028 mm + LC 800

 1028 mm + LC 500 
 1028 mm + LC 600 
 1028 mm + LC 800
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RXE 10-16C Elektrický vidlicový vozík 
Detailné obrázky

Zvonku kompaktný, zvnútra pohodlný: ergonomický a prehľadný pracovný priestor 
vodiča zabezpečuje príjemné pracovné prostredie

Všetko bezpečne na očiach: štíhly stožiar umožňuje obsluhe najlepší možný výhľad 
na vidlice a tovar

Optimálna viditeľnosť do všetkých strán vďaka štíhlemu stožiaru a ochranným 
strešným tyčiam s optimalizáciou viditeľnosti

Dokonalosť v stiesnených priestoroch: kompaktné rozmery vozíka a extrémne 
vysoká manévrovateľnosť umožňujú prácu v úzkych uličkách

Batéria aj motor sú ľahko prístupné – pre maximálnu dostupnosť a jednoduchú 
údržbu

RXE má napriek kompaktným rozmerom široký priestor na chodidlá, čo poskytuje 
ergonomický pracovný priestor
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RXE 10-16C Elektrický vidlicový vozík 
Skvelý v najmenších priestoroch
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RXE 10-16C Elektrický vidlicový vozík 
‘Simply Efficient’ faktory: Atribúty výkonnosti ako meradlo ekonomickej efektívnosti

 Simply easy

■  Známe, intuitívne ovládanie vďaka jednotnej koncepcii ovládania 
v celej rade elektrických vysokozdvižných vozíkov

■   Dôležité informácie a výkonnostné funkcie sú prehľadne dostupné 
v palubnom počítači STILL Easy Control

■   Dokonalosť v stiesnených priestoroch: kompaktné rozmery vozíka 
a extrémne vysoká manévrovateľnosť umožňujú prácu v úzkych 
uličkách

■  Vždy k dispozícii vďaka bočnému prístupu k rýchlemu nabíjaniu 
voliteľných lítiovo-iónových batérií

 Simply powerful

■  Výkonný a spoľahlivý vďaka bezúdržbovému rotačnému prúdovému 
pohonu v 24 V technológii

■   Pôsobivá produktivita vďaka nosnosti do 1,6 tony s ťažiskom 500 mm
■   Efektívna manipulácia s tovarom vďaka maximálnej jazdnej rýchlosti 

12 km/h pri zaťažení
■   Podporuje vodiča so smart asistenčnými funkciami
■  Vždy pripravený vďaka voliteľnej lítiovo-iónovej technológii

 Simply safe

■   Bezpečná a presná manipulácia: vysoko presná hydraulika a agilná 
jazdná dynamika

■   Optimálna viditeľnosť do všetkých strán vďaka štíhlemu stožiaru 
a ochranným strešným tyčiam s optimalizovanou viditeľnosťou

■  Systematická ochrana vďaka (voliteľnej) funkcii pre-shift check na 
displeji 
 
 
 

 
 

■   Maximálna bezpečnosť v práci vďaka individuálne konfigurovateľným 
možnostiam vybavenia - od indikátorov bezpečnostného osvetlenia 
Safety Light 4Plus a Curve Speed Control

■   Bezpečná manipulácia s tovarom vďaka početným asistenčným 
funkciám, ako sú zobrazenie výšky zdvihu a detekcia preťaženia

 Simply flexible

■   Individuálne možnosti kontroly pre optimálny komfort vodiča: 
viacpákové ovládanie, mini páka, Fingertip alebo Joystick 4PLus

■   Perfektný pre akékoľvek použitie vďaka flexibilnému portfóliu so 
širokou škálou voliteľného príslušenstva

■   Flexibilné použitie vo vozových parkoch vďaka jednotnej koncepcii 
ovládania v celej rade RX: vodiči môžu jednoducho a bez školenia 
striedať RXE 10-16C, RX 20 a RX 60

 Simply connected

■   Môže byť optimálne pripojený do siete prostredníctvom voliteľného 
rozhrania, ktoré umožňuje nekomplikovanú integráciu do systémov 
správy vozového parku, ako je napríklad STILL neXXt fleet

■   Kontrola používania a ochrana pred nesprávnou prevádzkou vďaka 
voliteľnej kontrole prístupu
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RXE 10-16C Elektrický vidlicový vozík 
Skvelý v najmenších priestoroch

Senzačne štíhle rozmery s výškou necelé 2 metre a šírkou 1 meter 

Bezpečné skladovanie a vyberanie v maximálnej výške vďaka 
mimoriadne stabilnej konštrukcii stožiara, nízkemu ťažisku a 
moderným asistenčným systémom

Jazdite ako po koľajniciach, dokonca aj pri dynamickom zatáčaní, 
vďaka regulácii rýchlosti v zákrutách

Nová koncepcia ovládania rady elektrických vysokozdvižných vozíkov 
RX a inteligentný palubný počítač STILL Easy Control

Otočte ho ľubovoľným smerom, RXE 10-16C sa prispôsobí. Vždy. 
Najmladší a najmenší člen rady elektrických vysokozdvižných vozíkov 
STILL je jedným z najväčších z hľadiska výkonu: je kompaktný, vyniká 
skvelou rovnováhou medzi komfortom jazdy, manévrovateľnosťou 
a bezpečnosťou, a to aj vo veľmi vypätých situáciách. Či už ide 
o nákladné vozidlá, kontajnery alebo úzke uličky, RXE 10-16C je vďaka 
svojim kompaktným rozmerom a citlivému riadeniu neporovnateľne 
výkonný a obratný aj v najmenších priestoroch. A práve preto je 
taký všestranný. Či už v potravinárskom priemysle, u poskytovateľov 
logistických služieb, pri zásobovaní výroby alebo v spoločných skladoch 
veľkých maloobchodných predajcov, kompaktný trojkolesový čelný 
vysokozdvižný vozík nadchne ako efektívny pomocník pri nakladaní 
a vykladaní nákladných vozidiel alebo kontajnerov, ako aj pri preprave 

paliet v sklade. S maximálnou rýchlosťou 12,5 km/h zvládne v krátkom 
čase veľa práce. A aby sa z bezpečnostných dôvodov nestratil ani 
okamih z jeho elektrizujúcej dynamiky, je štandardne vybavený 
osvedčeným systémom Curve Speed Control. Vďaka tomu budete 
vždy bezpečne na trati - aj v tých najtesnejších zákrutách. Keď teda 
ide o presúvanie 1,0 až 1,6 tony priestorovo úsporným spôsobom, 
RXE 10-16C je ideálnou voľbou! Vďaka širokej škále možností výbavy a 
asistenčných systémov je tiež atraktívnym vylepšením vysokozdvižných 
zakladačov s vyšším komfortom a vyššou bezpečnosťou. To všetko 
z neho robí dokonalého nástupcu legendárneho modelu STILL RX 50, 
jedného z najpredávanejších elektrických vysokozdvižných vozíkov vo 
svojej triede vôbec. Dôkaz, že model RXE 10-16C vyhovuje. Vždy.
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RXE 10-16C Elektrický vidlicový vozík  
Varianty vybavenia

▯ Štandardne     ○ Voliteľne     ─ Nie je k dispozícii

RXE 10 RXE 13 RXE 15 RXE 16C

Ka
bín

a v
od

iča

Štandardná ochranná strieška (bez okna) ▯ ▯ ▯ ▯
Výška ochrannej striešky 1980 mm pre nízke priechody ▯ ○ ○ ○
Výška ochrannej striešky 2050 mm pre nakladanie kontajnerov ─ ▯ ▯ ▯
Ochrana proti poveternostným vplyvom alebo plachtová kabína ─ ○ ○ ○
Tónované predné sklo, strešné okná zo zeleného alebo vrstveného bezpečnostného skla Makrolon a systém stieračov/
ostrekovačov čelného skla ○ ○ ○ ○
Vjazdová ochranná strieška ─ ○ ○ ○
Jednopedálové ovládanie, zmena smeru jazdy pomocou hydraulického ovládania ▯ ▯ ▯ ▯
Dvojpedálové ovládanie ○ ○ ○ ○
Vstavané úložisko na mobilný telefón a držiak pohárov ▯ ▯ ▯ ▯
12 V pripojenie napájania a 5 V pripojenie USB ○ ○ ○ ○
Písacia podložka s klipom, osvetlená (odnímateľná) ○ ○ ○ ○
Sedadlo MSG 65 Grammer s koženkovým poťahom ▯ ▯ ▯ ▯
MSG 65 Grammer Exclusiv Plus s koženkovým poťahom; extra široký sedák, vysoké odpruženie, bedrová opierka, výškovo 
nastaviteľné operadlo a vyhrievané sedadlo ○ ○ ○ ○
Vrecko na dokumenty na operadle sedadla ○ ○ ○ ○
Horizontálna pružinová doska pre sedadlo vodiča, ktorá minimalizuje vibrácie tela ○ ○ ○ ○
Držadlo na prednej a zadnej strane ochrannej strechy ▯ ▯ ▯ ▯
STILL Easy Control farebný displej odolný voči striekajúcej vode s intuitívnou navigáciou v menu ▯ ▯ ▯ ▯
Úložný box nad protizávažím ─ ─ ○ ○
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Ochranná mriežka bremena ○ ○ ○ ○
Vertikálna poloha stožiara ○ ○ ○ ○
Stožiar so systémom "Silent Zdvíhacia plošina" s koncovým tlmením a mechanickou alebo elektrickou ochranou proti 
opotrebeniu vidlice ○ ○ ○ ○
Senzorický displej výšky zdvihu a indikácia na displeji STILL Easy Control ○ ○ ○ ○
Displej ukazujúci uhol naklonenia a tlmené spúšťanie v koncových polohách naklonenia ○ ○ ○ ○
Meranie záťaže a detekcia preťaženia s potlačením funkcie zdvíhania ○ ○ ○ ○

Hy
dr

au
lik

a

Technológia proporcionálnych ventilov pre mimoriadne citlivé pohyby ○ ○ ○ ○
Viacpákové ovládanie ▯ ▯ ▯ ▯
Opierka ruky s mini pákami (2, 3 alebo 4 páky), prvkom Fingertip alebo Joystick 4Plus ○ ○ ○ ○
Potravinársky variant so špeciálnym hydraulickým olejom ○ ○ ○ ○
Chladiarenský variant so špeciálnym nízkoteplotným olejom ○ ○ ○ ○

Po
ho

n

Nízke prevádzkové náklady vďaka nízkej spotrebe energie ▯ ▯ ▯ ▯
Režim úspory energie Blue-Q ▯ ▯ ▯ ▯
Displej zobrazujúci spotrebu energie a zostávajúci jazdný čas na základe aktuálneho nabitia ▯ ▯ ▯ ▯
Bezúdržbový pohon pre jazdu, riadenie a zdvíhanie ▯ ▯ ▯ ▯
Uzavreté komponenty aby boli chránené pred prachom a vlhkosťou ▯ ▯ ▯ ▯
Počítadlo prevádzkových hodín funkčné len s pohonom a zdvíhacím motorom ▯ ▯ ▯ ▯
Lítiovo-iónová batéria s rýchlym nabíjaním a prístupom zboku ○ ○ ○ ○

Br
zd

y Rekuperácia energie pri brzdení ▯ ▯ ▯ ▯
Mechanická parkovacia brzda ▯ ▯ ▯ ▯

Be
zp

eč
no

sť

Zadržiavací systém EasyBelt umožňujúci rýchle a bezpečné upevnenie a uvoľnenie ○ ○ ○ ○
Svetlomety a LED osvetlenie ○ ○ ○ ○
LED reflektory na stožiari ○ ○ ○ ○
Obmedzenie rýchlosti ovládané vodičom ○ ○ ○ ○
Výstražné zariadenie STILL Safety Light 4Plus ○ ○ ○ ○
Svetlo bezpečnostnej zóny: výstražné svetelné lišty naľavo, napravo a v zadnej časti vozíka ○ ○ ○ ○
Curve Speed Control ▯ ▯ ▯ ▯
Obmedzená rýchlosť pri zdvihnutom nosiči vidlíc ○ ○ ○ ○
Panoramatické zrkadlo ○ ○ ○ ○
Možnosť zmeny smeru prostredníctvom mini konzoly vľavo aj vpravo ○ ○ ○ ○
FleetManager: oprávnenie na prístup, detekcia otrasov, hlásenia ○ ○ ○ ○
Funkcia Pre-shift check na displeji pre riadenú bezpečnostnú kontrolu pred začiatkom jazdy ○ ○ ○ ○
Inteligentné ovládanie bezpečnostných pásov ▯ ▯ ▯ ▯
Asistenti stability Dynamic Load Control 1 a 2 pre bezpečnú manipuláciu s nákladom ○ ○ ○ ○
Predkonfigurované pre používanie na verejných komunikáciách ○ ○ ○ ○
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STILL je certifikovaný v 

nasledovných oblastiach: riadenie 

kvality, bezpečnosť pri práci, 

ochrana životného prostredia a 

energetické hospodárstvo.




