
DAJ SIĘ 

ZELEKTRYZOWAĆ



1. Najwyższa wydajność przeładunkowa

2. Najlepsza zwrotność  

3. Najlepszy zasięg  

4. Najlepsza widoczność w każdym kierunku 

5. Obszerna kabina operatora

NOWY WÓZEK

STILL RX 20



4 5WPROWADZENIE

Dla wszystkich, którzy są przyzwyczajeni do ciężkich zadań. 

Oczekujesz więcej? My też. STILL RX 20 oferuje więcej w każdym obszarze: większą wydajność, większą dynamikę 

i większą dostępność. Najnowsza generacja najlepiej sprzedającego się wózka elektrycznego STILL to najlepszy 

RX 20, jaki dotychczas stworzyła firma STILL.

W magazynie wszystko musi być na swoim miejscu. Pakiet energetyczny RX 20 oferuje wysoką wydajność oraz 

zwrotność, będąc w stanie szybko dostarczyć Ciebie i Twoje towary w wymagane miejsce. Dobra widoczności i 

wygodna kabina zapewnią Ci możliwość precyzyjnej pracy. A wszystko dzięki szerokiej ofercie różnych wariantów 

akumulatorów zapewniających długą żywotność.

Rozwiązanie do najcięższych zadań.

NASZ NOWY PAKIET 

ENERGETYCZNY.
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Indywidualne warianty podnośników gwarantujące wydajność 
na najwyższym poziomie.

SZYBKI TRANSPORT TOWARÓW Z PUNKTU A DO

BCDEFGHIJKL
MNOPQRSTUVWXYZ.

Najwyższa wydajność przeładunkowa w tej klasie. 

Nowy wózek RX 20 zapewnia doskonałą prędkość podnoszenia 

i może rozwijać prędkość do 20 km/h. Jednocześnie oferuje on 

maksymalne parametry obsługi i najlepszy poziom efektywności 

w każdym trybie jazdy. Zwiększająca osiągi funkcja Boost 

pozwala poradzić sobie nawet z obciążeniami szczytowymi 

w trybie Sprint. Nic dziwnego, że wózek RX  20 charakteryzuje 

się najlepszą wydajnością przeładunkową w swojej klasie – 

zapewniając dodatkowo najniższe zużycie energii w przeliczeniu 

na tonę przeładunku.

WYDAJNOŚĆ PRZEŁADUNKOWA
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Szybszy, boczny dostęp do akumulatora zapewnia maksymalną dostępność. Bezpieczna i łatwa wymiana akumulatora z użyciem elektrycznego 

wózka unoszącego.

302 ŁADUNKI BEZ KONIECZNOŚCI 

ŁADOWANIA AKUMULATORA.

Wynik, jakim nie może pochwalić się inny wózek. 

Nowy wózek RX 20 imponuje największym zasięgiem bez doładowywania akumulatora. Ponadto może być używany z różnorodnymi 

wariantami akumulatorów i zapewnia najszybszą boczną wymianę akumulatora w swojej klasie. A jeśli chcemy całkowicie wykreślić 

„wymianę akumulatora”, z listy operacji roboczych, technologia akumulatorów Li-Ion firmy STILL umożliwia zrealizowanie tego celu, 

oferując najwyższą możliwą dostępność: krótkie doładowywanie wystarcza, aby zapewnić całodobową gotowość do pracy wózka 

RX 20 – przy wykorzystaniu tylko jednego akumulatora.
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TAKŻE W CIASNYCH PRZESTRZENIACH 

ROBOCZYCH.

Duża zwrotność i precyzyjna manewrowość. 

Przestrzeń magazynowa wymaga efektywnej pracy nawet w ciasnych miejscach. W przypadku nowego wózka RX 20 nie stanowi to 

najmniejszego problemu. Kompaktowe wymiary i precyzyjny układ sterowania zapewniają wyjątkową zwrotność. Zastosowanie nowej 

sprzęganej osi w wózkach czterokołowych zapewnia najmniejszy promień skrętu w tej klasie!

Obydwa koła mogą obracać się o 90 stopni w lewo i prawo.Wózek RX 20 oferuje doskonałą zwrotność w ciasnych przestrzeniach.

BEZKONKURENCYJNA WYDAJNOŚĆ
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PEŁNA WIDOCZNOŚĆ 

W KAŻDYM KIERUNKU.

Optymalna widoczność poprawia bezpieczeństwo pracy. 

Przede wszystkim bezpieczeństwo. Także w przypadku nowego wózka RX 20. Zastosowanie wyjątkowo smukłego masztu i dużej 

szyby kabiny zapewnia dobrą widoczność w każdą stronę oraz do góry. Oprócz walorów czysto wizualnych pomaga to także wcześniej 

wychwycić zagrożenia.

Wszystkie podzespoły są umieszczone w taki sposób, aby zapewniać 

operatorowi możliwie najlepszą widoczność.

Duża szyba kabiny zapewnia niczym nieograniczoną widoczność 

nawet w kierunku wysoko położonych półek regałów.

WIDOCZNOŚĆ Z KABINY OPERATORA
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JAKBY SIEDZIAŁO SIĘ W ODRZUTOWCU —

TYLKO Z WIĘKSZĄ ILOŚCIĄ 
MIEJSCA NA NOGI.

Przestronna kabina operatora i inteligentny moduł sterowania. 

W ten sposób można pracować: kabina nowego wózka RX 20 zapewnia bezkonkurencyjny poziom komfortu. Jest ona wyjątkowo 

przestronna, oferuje dużo miejsca na nogi oraz posiada liczne schowki i miejsca na przedmioty robocze. Inteligentny moduł wskaźników 

i sterowania (STILL Easy Control) umożliwia wygodna kontrolę wszystkich funkcji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i wydajność.

Nowoczesny moduł wskaźników i sterowania (STILL Easy Control) ułatwia 

codzienną pracę operatora i poprawia bezpieczeństwo.

Gumowa mata antypoślizgowa i stabilny stopień wejściowy zwiększają 

bezpieczeństwo operatora.
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WYSOKA WYDAJNOŚĆ I NIŻSZE KOSZTY DZIĘKI 

TECHNOLOGII LI-ION.

Stała wysoka wydajność: 

Największa pojemność akumulatora 

Li-Ion oraz szybsza boczna wymiana 

akumulatora.

Permanentna dostępność: 

Krótkie doładowywanie zapewnia 

gotowość przez całą dobę.

Stabilne osiągi: 

Udźwig do 2 ton przy środku ciężkości 

ładunku równym 500 mm.

Funkcja Boost zwiększająca osiągi 

przez naciśnięcie jednego przycisku: 

Najlepsza wydajność przeładunkowa 

na rynku pozwalająca rozładowywać 

obciążenia szczytowe.

Stosowana w każdym nowoczesnym telefonie komórkowym. Technologia litowo-jonowa szturmem zdobywa 

nowe obszary zastosowań. 

Akumulatory litowo-jonowe sprawdzają się szczególnie tam, gdzie dotychczas stosowane były akumulatory kwasowo-ołowiowe, 

wymagające wymiany na potrzeby pracy wielozmianowej. W przypadku akumulatorów litowo-jonowych wymiana nie jest konieczna: 

szybkie doładowywanie pozwala efektywnie wykorzystać przestoje w pracy. Czas pracy i dostępność pojazdów ulega znacznemu 

zwiększeniu dzięki możliwości doładowywania w przerwach oraz zastosowaniu akumulatorów o dwukrotnie większej pojemności. 

Technologię Li-Ion wyróżnia także fakt, że zapewnia stałe napięcie podczas całego okresu użytkowania. 

Podsumowując: akumulatory są w stanie pomieścić dużą ilość energii, zajmując niewiele miejsca, zapewniają bardzo dużą 

żywotność, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań wymagających maksymalnego czasu pracy.

WYDAJNOŚĆ AKUMULATORA
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„Pracownicy są bardzo zadowoleni z nowego urządzenia. 

Pojazd jest użytkowany w systemie 3-zmianowym 

i pracownicy niemal sprzeczają się, kto ma nim kierować”.

„Promień skrętu jest bardzo dobry, widoczność jest znacznie 

lepsza w porównaniu do starszych modeli, a pojemność 

akumulatora jest o wiele, wiele większa, co sprawia, że nie 

trzeba go tak często wymieniać“.

Uwe Schumacher, Kierownik ds. logistyki, Polytec Group

„Właściwości jezdne pojazdu są bardzo dobre. Jest dynamiczny, 

szybko się rozpędza, ma krótką trasę hamowania, wygodnie 

się prowadzi”.

„Stanowisko operatora jest komfortowe, bardzo wygodne, 

bardzo przejrzyste. Operator czuje się tam dobrze i ma wszystko 

w swoim zasięgu“.

Marco Morgado, pracownik magazynowy, Schenker Deutschland AG

Pozwól się zelektryzować.

NASI KLIENCI DOCENILI 

JUŻ NOWE ROZWIĄZANIA.



fi rst in intralogistics

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


