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EXH-SF og EXH-S Lavtløftende palletruck med førerplattform 
Innovasjon i bevegelse

I henhold til VDIs retningslinjer 2198, gjelder denne spesifikasjonen bare standardmodellen.  
Andre dekk, masttyper og tilleggsutstyr kan medføre ulike resultater.

1 Med tandem lastruller
2 Forhøyet initialløft, senket initialløft +70 mm
3 Med Power Plus
4 Med 4PzS/400–500-Ah-batteri +75 mm; med 2PzS-/250-Ah-batteri -75 mm
5 For seksjon 70: +75 mm for 4PzS, +150 mm for 5PzS
6 +75 mm for bakstøtte/sidetilgang
7 +55 mm for bakstøtte/sidetilgang
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1.1 Produsent STILL STILL STILL STILL
1.2 Produsentens typebetegnelse EXH-SF 20/Li-Ion EXH-SF 25/Li-Ion EXH-S 20/Li-Ion EXH-S 25/Li-Ion

Plattformtype Hengslet førerplattform Hengslet førerplattform Tilgang bakfra/bakstøtte/sidetilgang Tilgang bakfra/bakstøtte/sidetilgang
1.3 Drivverk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk
1.4 Operasjon Stående/fotgjenger Stående/fotgjenger Stående Stående
1.5 Kapasitet/last Q kg 2000 2500 2000 2500
1.6 Avstand til lastens senter c mm 600 600 600 600
1.8 Lasteavstand x mm 895 2 895 2 905 2 905 2

1.9 Akselavstand y mm 1408 2 1408 2 1408 2 1408 2
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er 2.1 Servicevekt (inkl. batteri) kg 875 875 870 870
2.2 Akselbelastning, lastet drivverkende/lastende kg 983/1920 983/1920 1175/1695 1288/2082
2.3 Akselbelastning, ulastet drivverkende/lastende kg 710/165 710/165 720/150 720/150
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3.1 Dekk Polyuretan Polyuretan Polyuretan Polyuretan
3.2 Dekkstørrelse drivverkende mm ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90
3.3 Dekkstørrelse lastende mm ⌀ 85 x 110 (⌀ 85 x 85) 1 ⌀ 85 x 110 (⌀ 85 x 85) 1 ⌀ 85 x 110 (⌀ 85 x 85) 1 ⌀ 85 x 110 (⌀ 85 x 85) 1

3.4 Støttehjul drivverkende mm 2x ⌀ 125 x 60 2x ⌀ 125 x 60 2x ⌀ 125 x 60 2x ⌀ 125 x 60
3.5 Antall hjul (x = drevet) drivverkende/lastende 1x + 2/4 1x + 2/4 1x + 2/2 (1x + 2/4) 1x + 2/2 (1x + 2/4)
3.6 Sporbredde drivverkende/lastende b10/b11 mm 502/380 502/380 502/380 502/380
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4.4 Løft h3 mm 125 125 125 125
4.8 Ståhøyde (plattform) h7 mm 220 220 220 220
4.9 Ledearm høyde i kjøreposisjon min./max. h14 mm 1210/1440 1210/1440 1030/1115 1030/1115
4.15 Gaffelhøyde, senket h13 mm 86 86 86 86
4.19 Total lengde uten last lukket/åpen plattform l1 mm 1957/2395 4 1957/2395 4 2320 5, 6 2320 5, 6

4.20 Lengde til forsiden av gaffelen lukket/åpen plattform l2 mm 800/1238 4 800/1238 4 1170 5, 6 1170 5, 6

4.21 Total bredde b1 mm 720 720 720 720
4.22 Gaffeldimensjoner DIN ISO 2331 s/e/l mm 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150
4.25 Total gaffelbredde b5 mm 560 560 560 560
4.32 Bakkeklaring til senteraksling m2 mm 30 30 35 35
4.34 Gangbredde for paller 800 x 1200 på langs åpen plattform Ast3 mm 2844 2, 4 2844 2, 4 2793 2, 4 2793 2, 4

4.34.1 Gangbredde for palle 1000 x 1200 på tvers åpen plattform Ast mm 2926 2, 4 2926 2, 4 2876 2, 4 2876 2, 4

4.35 Svingradius åpen plattform Wa mm 2140 2, 4 1700/2140 2, 4 2095 2, 5, 7 2095 2, 5, 7
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5.1 Kjørehastighet med/uten last km/t 6/6 (8/8, 10/10) 3 10/12 (10/14) 3 8/8 (10/12) 3 10/12 (10/14) 3

5.2 Løftehastighet med/uten last m/s 0,05/0,06 0,05/0,06 0,036/0,046 0,028/0,036
5.3 Senkehastighet med/uten last m/s 0,1/0,08 0,1/0,08 0,09/0,089 0,066/0,072
5.8 Maksimal klatreevne med/uten last % 12/20 12/20 13/20 11/20
5.10 Driftsbrems Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk
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6.1 Kjøremotor på S2 60 min kW 2,3 3,0 3,0 3,0
6.2 Løftemotor på S3 15 % kW 1,2 2,2 1,2 1,5
6.3 Batteri i henhold til DIN 43531/35/36; A, B, C, no DIN 43535 3PzS DIN 43535 3PzS DIN 43535 3PzS DIN 43535 3PzS
6.4 Batterispenning/nominell kapasitet K5 V/Ah 24/375 24/375 24/375 // Li-Ion 24/410 24/375 // Li-Ion 24/410
6.5 Batterivekt ±5 % (avhengig av produsenten) kg 290 290 290 290
6.6 Energiforbruk i henhold til VDIs syklus kWh/h 0,45 0,5 (0,56) 3 0,43 0,51

Di
v. 8.1 Drivverkkontroll Vekselstrømkontroll Vekselstrømkontroll Vekselstrømkontroll Vekselstrømkontroll

8.4 Støynivå ved førerens øre dB(A) 62 62 69 69
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EXH-SF Lavtløftende palletruck med førerplattform 
Målskisser
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EXH-S Lavtløftende palletruck med førerplattform 
Målskisser
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Sideriss EXH-S, tilgang bakfra Oppriss EXH-S, tilgang bakfra

Sideriss EXH-S, sidetilgang Oppriss EXH-S, sidetilgang

EXH-S bakstøtte sett fra siden EXH-S bakstøtte sett ovenfra
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EXH-SF Lavtløftende palletruck med førerplattform 
Detaljerte bilder

Optimal sikt mot gaffelspissene gir høy, og sikker håndtering

Opptil 2500 kg løftekapasitet og lynrask topphastighet på 14 km/t

Innovativ batteriplugglås muliggjør raskt batteribytte, uten risiko for fastkjøring

Flere driftstimer takket være rask mellomlading med STILL li-ion-teknologi 
(tilleggsutstyr)

Justerbare sidearmer og luftfjæret førerplattform som er justerbar etter førervekten

Fargedisplay med språkuavhengige symboler viser alle viktige funksjoner under et
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EXH-S Lavtløftende palletruck med førerplattform  
Detaljerte bilder

På rampestasjon: skrå chassisdesign muliggjør strømintensive oppkjøringsramper Mange forskjellige tilgangsalternativer og ståplattformer med puter som kan 
justeres av en vippebryter (+/-)

Takket være det høydejusterbare rattet STILL Easy Drive, kan både venstrehendte 
og høyrehendte brukere betjene alle truckfunksjonene med ergonomiske 
kontrollelementer, og dette fjerner behovet for å strekke seg for å nå ting

Bakstøtte for hyppig ordreplukking pluss, som alternativ, en individuelt justerbar, 
ståplattform med luftputer for alle modeller

Tilgang bakfra for ekstra sikkerhet ved lasting og lossing og ved kjøring opp på 
ramper

Sidetilgang for lengre transportdistanser
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EXH-SF Lavtløftende palletruck med førerplattform 
Rask og kompakt

Fremragende håndtering: topphastighet på 14 km/t og maksimal 
løftekapasitet på 2500 kg

Ryggvennlig: luftfjæret førerplattform som kan justeres etter egen 
vekt, med justerbare sidearmer

Kraftfull kjøring på ramper: støttehjul med hydraulisk fjæring gir 
suveren grep

EXH-SF

Hastighet, ergonomi, kompakt design – EXH-SF palletrucken med 
hengslet førerplattform er den perfekte kombinasjon av alle disse 
egenskapene. Med en maksimal løftekapasitet på 2500 kg og en 
imponerende topphastighet på 14 km/t overbeviser EXH-SF med 
overlegen håndtering. Den luftfjærede førerplattformen med integrert 
kompressor gjør at arbeidet er skånsomt mot ryggen til enhver tid. 
Takket være de fjærede støttehjulene kan den smarte lagertrucken 
takle ramper komfortabelt, trygt og med optimalt grep. I tillegg hjelper 

EXH-SF deg med å spare verdifull lagerplass: Med en totalbredde 
på bare 720 mm er palletrucken smalere enn en europall og kan 
manøvreres nøyaktig gjennom de smaleste gangene. Trenger du en 
truck som kan være i drift 24 timer i døgnet? Takket være STILL li-ion-
teknologi er selv de korteste pauser nok til å lade EXH-SF. Ettersom det 
finnes ulike batteristørrelser avhengig av hva du trenger, kan vi møte 
alle behovene til kundene, i tillegg til å oppnå drift med flere skift.
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EXH-S Lavtløftende palletruck med førerplattform 
Bestemmer tempoet og sørger for sikkerhet

EXH-S

Effektiv ytelse, sikker og praktisk drift, pålitelig fleksibilitet – 
palletrucken EXH-S kombinerer alle disse egenskapene på en perfekt 
måte.  
Med maksimum løftekapasitet på 2500 kg, en lynrask topphastighet på 
14 km/t og evnen til å flytte to paller samtidig med de lange gaflene, 
gir EXH-S en uovertruffen ytelse. Med det intuitive driftskonseptet 
kan du alltid stole på det høydejusterbare rattet STILL Easy Drive 
med integrert display og vippebrytere. Denne egenskapen sikrer at 
både venstre- og høyrehendte operatører alltid har full kontroll over 

alle funksjoner uten at de må strekke seg. Den valgfrie, individuelt 
justerbare ståplattformen med luftputer gir også optimal beskyttelse 
for operatørens rygg, også i svært vanskelige bruksområder. Når vi 
snakker om bruk, utstyrer EXH-S deg for alle lagersituasjoner og sikrer 
deg fordelene med fleksibilitet når det gjelder konfigurasjonsvarianter. 
Alle truckvarianter har et ultrarobust chassis. Dette gir ekstra 
beskyttelse for krevende rampebruk, f. eks. De som velger litium-ion-
varianten som et alternativ, kan mellomlade batteriet når som helst og 
dra nytte av maksimal fleksibilitet.

Ergonomisk ryggbeskyttelse med individuelt justerbar, luftputedekket 
ståplattform for føreren

Høy og fleksibel håndteringskapasitet: topphastighet på 14 km/t og 
løftekapasitet på 2500 kg

Sikker håndtering i trange omgivelser med et smalt chassis på bare 
720 mm

Intuitivt driftskonsept: det høydejusterbare rattet STILL Easy Drive gir 
lett tilgangskontroll uten behov for å strekke seg
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EXH-SF og EXH-S Lavtløftende palletruck med førerplattform 
„Rett og slett effektivt“-faktorene: Ytelsesattributter som en målestokk på økonomisk effektivitet

 Simply easy

■  Jevn styring og intuitiv betjening av alle funksjoner for venstre- og 
høyrehendte operatører med rattet STILL Easy Drive

■   Lett tilgang og optimal beskyttelse for operatørens rygg og ledd: lavt 
tilgangspunkt og justerbar ståplattform med luftputer med integrert 
kompressor tilgjengelig som ekstrautstyr

■  Valgfri innebygd lader for desentralisert lading i alle stikkontakter
■   Optimal utnyttelse av lagerplass: kompakte dimensjoner og høy 

manøvrerbarhet gjør det mulig å jobbe i små ganger

 Simply powerful

■   Rask varebehandling: opp til 2500 kg løftekapasitet og valgfri 
topphastighet på 14 km/t for EXH-S 25

■   Bygd for kontinuerlig drift: pålitelig drev med lavt behov for 
vedlikehold

■   Raske, trygge bevegelser på ramper: høyeffektdrev og liftmotor og 
5-hjuls chassis med fjærede stabiliseringshjul

■   Lynrask lading: litium-ion-modellen oppnår 50 % ladenivå på bare 
30 minutter og er fulladet på bare 90 minutter

■  Tåler ekstremt røff bruk: robust, holdbart chassis laget av massivt stål

 Simply safe

■   Lett og nøyaktig arbeid med et uhindret synsfelt: frisiktmast og 
sentralt plassert styrespak

■   Uønsket tilbakerulling eliminert: automatisk stoppfunksjon, selv på 
ramper

■   Rask og trykk runding av hjørner: Curve Speed Control tilpasser 
hastigheten automatisk til styrevinkelen ved runding av hjørner

■   Kjører bare i gang hvis operatøren står trygt: valgfrie fotsensorer 
registrerer om føttene er innenfor truckens kontur

■   Sikker lasthåndtering i trange omgivelser med kompakte dimensjoner

 Simply flexible

■   Egnede kjøreprogrammer for all bruk, fra maksimum håndteringskraft 
til optimal effekt: ECO, BOOST eller Blue-Q

■  Alltid klar for bruk: en batterikapasitet på opp til 500 Ah og et STILL 
litium-ion-batteri som ekstrautstyr betyr at trucken er tilgjengelig 
døgnet rundt

■   Desentralisert og fleksibel lading i alle stikkontakter med den 
innebygde laderen (tilleggsutstyr)

■   Fleksibelt konfigurerbart førerhus for forskjellige typer hovedbruk, fra 
hyppig kjøring på rampe til lange transportdistanser: tilgang bakfra, 
sidetilgang eller bakstøtte

 Simply connected

■  Versatil, fleksibel tilgangskontroll med FleetManager 4.x
■   Rask serviceanalyse og parametrisering av innstillinger takket være 

CAN-bussgrensesnitt
■   Enkel integrering i materialstrøm-administrasjonssystemet med 

MMS-provisjon
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▯ Standard     ○ Valgfritt     ─ Ikke tilgjengelig

EXH-SF og EXH-S Lavtløftende palletruck med førerplattform 
Utstyrsvarianter

EXH-SF 20 EXH-SF 25 EXH-S 20 EXH-S 25
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Integrerte oppbevaringsalternativer ▯ ▯ ▯ ▯
Styreelementmontering egnet både for venstre- og høyrehendte operatører ▯ ▯ ▯ ▯
LED-batterinivåindikator og drifttimeteller ○ ○ ○ ○
Fargedisplay og styreenhet for valg av kjøreprogram, inkludert Blue-Q ▯ ▯ ─ ─
Kjølelagerversjon ○ ○ ○ ○
Kraftig vekselstrømmotor for meget lave vedlikeholdskostnader ▯ ▯ ▯ ▯
Sidebeskyttelsesstenger ○ ▯ ─ ─
Sidebeskyttelsespanel ─ ─ ▯ ▯
Ekstrautstyrsbrakett på førersiden ○ ○ ○ ○
Hengslet plattform ▯ ▯ ─ ─
Mekanisk fjæret førerplattform ▯ ─ ▯ ─
Luftfjæret førerplattform ○ ▯ ○ ▯
Mekanisk fjæret førerplattform med innebygd kompressor for fjæringsjustering ○ ○ ○ ○
Startløft ▯ ▯ ▯ ▯
Justerbart DIN-A4-skriveunderlag ○ ○ ○ ○
Klargjøring materialhåndteringssystem og dataoverføring ○ ○ ○ ○

De
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Drivhjuldekk, polyuretan ▯ ▯ ▯ ▯
Drivhjuldekk, polyuretan, profilert ○ ○ ○ ○
Drivhjuldekk, solid gummi ○ ○ ○ ○
Drivhjuldekk, solid gummi, profilert ○ ○ ○ ○
Lasterullehjul, polyuretan, singel ▯ ▯ ▯ ▯
Lasterullehjul, polyuretan, tandem ○ ○ ○ ○
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Tilgangsautorisering (nøkkel) ▯ ▯ ▯ ▯
Tilgangsautorisering (digitalkode) ○ ○ ○ ○
FleetManager: tilgangautorisasjon, sjokkdeteksjon, rapporter ○ ○ ○ ○
Svinghastighetskontroll: hastighetsreduksjon når du kjører rundt hjørner ▯ ▯ ▯ ▯
Kombistyrespak: variabel spaklengde for tilstrekkelig avstand mellom føreren og utstyret ○ ○ ─ ─
Frontlykter ○ ○ ○ ○
STILL Safety Light ○ ○ ○ ○
Ryggstøtte ○ ○ ○ ○
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Batterideksel i stål ▯ ▯ ▯ ▯
Batterirom for batterier på opptil 250 Ah, for bytte av batterier med kran ○ ○ ─ ─
Batterirom for batterier på 300–375 Ah, for bytte av batterier med kran ▯ ▯ ▯ ▯
Batterirom for batterier på 400–500 Ah, for bytte av batterier med kran ○ ○ ○ ○
Batterirom for batterier på opptil 250 Ah, for bytte av batterier med rulleskinne og utskiftingsramme ○ ○ ─ ─
Batterirom for batterier på 300–375 Ah, for bytte av batterier med rulleskinne og utskiftingsramme ○ ○ ○ ○
Batterirom for batterier på 400–500 Ah, for bytte av batterier med rulleskinne og utskiftingsramme ○ ○ ○ ○
Batterirom for batterier på opptil 620 Ah, for bytte av batterier med rulleskinne og utskiftingsramme ─ ─ ○ ○
205 Ah STILL Li-Ion-batteri ○ ○ ○ ○
410 Ah STILL Li-Ion-batteri ○ ○ ○ ○
Innebygd lader for li-ion-batterier ○ ○ ○ ○
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STILL NORGE AS 

Heggstadmyra 8 

7080 Heimdal 

Norge 

Tlf: +47 810 35 035 

Epost: info@still.no

For mer informasjon, vennligst besøk  

www.still.no

STILL er sertifisert innen: 
Kvalitetsledelse, sikkert 
arbeidsmiljø, miljøledelse og 
energiledelse.




