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OCV Multifunksjonell truck 
For alle som sikter høyt
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1.1 Produsent STILL
1.2 Produsentens typebetegnelse OCV 01
1.3 Drivverk Elektrisk
1.4 Funksjon Stående
1.5 Nominell kapasitet til løfteplattformen Q1 kg 90

Nominell kapasitet på frontplattformen Q2 kg 110
Nominell kapasitet til ståplattformen Q3 kg 136

1.9 Akselavstand y mm 1095

Ve
kt

2.1 Driftsvekt (inkl. batteri) kg 800
2.2 Akselbelastning, lastet foran/bak kg 590/410
2.3 Akselbelastning, ulastet foran/bak kg 380/420

Hj
ul

3.1 Dekk Polyuretan/gummi
3.2 Dekkstørrelse foran mm ⌀ 210 x 70
3.3 Dekkstørrelse bak mm ⌀ 250 x 100
3.4 Andre hjulstørrelser mm ⌀ 74 x 48
3.5 Antall hjul (x = drevet) 1x+2/2
3.6 Sporbredde foran b10 mm 545
3.7 Sporbredde bak b11 mm 640

Gr
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 m
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4.2 Høyde på mast når nede h1 mm 1375
4.4 Løft h3 mm 3620
4.5 Høyde på mast når hevet h4 mm 4100
4.7 Høyde over takvern (førerhus) h6 mm 1425
4.8 Setehøyde/ståhøyde h7 mm 285
4.14 Plattformhøyde, hevet h12 mm 3000
4.19 Total lengde l1 mm 1440
4.21 Total bredde b1/b2 mm 750
4.32 Bakkeklaring m2 mm 35
4.34 Gangbredde Ast mm 1850
4.35 Svingradius Wa mm 1260
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5.1 Kjørehastighet (h [ståhøyde h12] = 0-500 mm) med/uten last km/t 6,0/6,5
Kjørehastighet (h = 500–1000 mm) med/uten last km/t 3
Kjørehastighet (h = 1000–2000 mm) med/uten last km/t 2
Kjørehastighet (h = 2000–3000 mm) med/uten last km/t 1

5.2 Løftehastighet Q3 (ståplattform) med/uten last m/s 0,22/0,27
Løftehastighet Q1 (løfteplattform) med/uten last m/s 0,038/0,040

5.3 Senkehastighet Q3 med/uten last m/s 0,31/0,25
Senkehastighet Q1 med/uten last m/s 0,040/0,038

5.8 Maksimal klatreevne med/uten last % 1,8/1,8
5.10 Driftsbrems Elektromagnetisk

El-
m

ot
or

6.1 Kjøremotor på S2 = 60 min kW 0,65
6.2 Løftemotor på S3 = 15 % kW 2,2
6.4 Batterispenning/nominell kapasitet K5 V/Ah 24/135
6.5 Batterivekt kg 50
6.6 Energiforbruk ifølge VDI-syklus kWh/t 0,387

An
ne

t 8.1 Kraftoverføring DC kontroll
8.4 Lydtrykknivå ved førerens øre dB(A) 74

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

Den justerbare løfteplattformen muliggjør praktisk og ergonomisk ordreplukking Intuitiv betjening: tohåndsbetjening gir deg nøyaktig kontroll over gods og truck til 
enhver tid

Dørene låses automatisk så snart ståplattformen heves fra gulvet – dette gjør at du 
kan arbeide trygt selv i store høyder

Takket være arbeidshøyden på opptil 4,6 meter er OCV-en også svært godt egnet 
som erstatning for stiger eller rullestillaser

Navigerer trygt i trange områder takket være de kompakte dimensjonene Se kjøretøyet før det er der: en blå flekk projiseres på bakken i kjøreretningen ved 
hjelp av STILL Safety Light

Høy tilgjengelighet takket være integrert laderAlltid klar til bruk takket være litium-ion-batteri som standard og en lader som 
passer til alle 230 V-uttak
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Kompakte dimensjoner muliggjør bruk på de trangeste plassene

Alltid klar til bruk takket være litium-ion-batteri med integrert lader

Optimal beskyttelse for føreren og miljø takket være funksjoner som 
STILL Safety Light

Arbeid på en sikker plattform i høyder på opptil 4,6 meter

Tryggere enn noen stige og mer praktisk enn et hvilket som helst 
mobilstillas: OCV-en er den perfekte trucken for arbeid i høyder på 
opptil 4,6 meter, for trange områder og for alle som ønsker å plukke 
bestillinger i opp til tredje reolnivå.  
Den uttrekkbare ståplattformen løfter deg opp til en ståhøyde på 
3 meter, noe som betyr en effektiv arbeidshøyde på 4,6 meter. Du kan 
transportere 110 kg på multifunksjonstruckens oppbevaringsplattform 
og 90 kg på løfteplattformen. Løftebordet kan også løftes fleksibelt  
opptil 50 cm, noe som gir deg optimal ergonomisk tilgang til varene 
dine til enhver tid. Takket være dens kompakte dimensjoner kan du 
manøvrere OCV enkelt og trygt selv på de trangeste plassene. 

Og den er alltid klar til bruk når du trenger den: Et litium-ion-batteri 
som kan spotlades raskt og en passende lader er integrert som 
standard. Så snart ståplattformen begynner å løfte seg, låses dørene 
til førerplattformen automatisk, slik at du er optimalt beskyttet. Dette 
gjelder også for miljøet ditt: OCV-en er utstyrt med STILL Safety Light 
som standard: et blått spotlys projisert på gulvet foran trucken og 
gir andre personer på lageret tidlig varsel om at trucken kommer. 
Enten du er i smådelslageret, i byggevarebutikker, i arkiver, 
bygningsadministrasjon eller på arrangementer: OCV-en lar deg jobbe 
trygt, ergonomisk og uanstrengt til enhver tid!

„Simply Efficient“-faktorene: Ytelsesattributter som en målestokk på økonomisk effektivitet

 Simply easy

■   Sikker og enkel betjening uten behov for førerkort
■   Mellomlading ved enhver 230 V-kontakt takket være litiumionbatteri 

og integrert lader
■   Lavt innstegspunkt gjør det mulig for føreren å enkelt gå ombord og 

ut av trucken

 Simply powerful

■   Lastekapasitet opptil 90 kg på løfteplattformen og opptil 110 kg på 
transportplattformen

■   Løfter fører og gods enkelt og sikkert til en arbeidshøyde på opptil 
4,6 meter

■   Kjørehastighet på opptil 6,5 km/t 
 
 
 
 
 
 

 Simply safe

■   STILL Safety Light øker sikkerheten for alle på lageret
■   Sikker manøvrering selv i store arbeidshøyder takket være automatisk 

justering av maksimal hastighet
■  Automatisk låsing av døren beskytter føreren når plattformen er 

hevet
■   Plattformen kan også senkes av en annen person fra gulvnivå

 Simply flexible

■   Med en totalvekt på bare 800 kg er trucken ideell for bruk på 
mesaningulv eller i heiser

■   Sikker oppbevaring takket være oppbevaringsmuligheter som 
koppholdere og dokumentholder

■   Egnet for ordreplukkearbeid fra gulv til tredje reolnivå
■   En rekke mulige bruksområder, fra lager for små deler til alternativ for 

stige i bygningsadministrasjon eller arrangementsbransjen
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OCV Multifunksjonell Truck 
Utstyrvarianter

▯ Standard

OCV 01
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Varsellys bak ●
STILL Safety Light foran ●
Automatisk låsing av dører ●
Curve Speed Control ●
Automatisk hastighetsreduksjon ved heving av plattformen ●
Optisk sensor på kontrollpanelet ●
Nøkkelbryter ●
Akustisk varselsignal når plattformen senkes ●

Se
rv

ice

CAN-buss-teknologi ●

Fø
re

rk
ab

in Plattformløft opp til 3 meter ●
Multifunksjonelt display ●
Elektrisk, høydejusterbar oppbevaringsplattform opptil 90 kg ●
Oppbevaringsrom ●

De
kk Drivhjulsdekk, polyuretan ●

Lastehjul av gummi ●

Kj
ør

e-
 o

g 
br
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st

em 0,65 kW DC-motor ●
Elektromagnetisk bremsesystem ●
Li-ion 24 V, 135 Ah ●
Innebygd lader ●
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STILL er sertifisert innen: 
Kvalitetsledelse, sikkert 
arbeidsmiljø, miljøledelse og 
energiledelse.


