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OXV 07/Li-Ion

OXV 08/Li-Ion

OXV 10/Li-Ion

OXV Technische Gegevens 
Verticale Orderverzameltruck
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OXV Verticale orderverzameltruck 
Orderverzamelen op hoog niveau

Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische 
waarden van een standaarduitrusting. Afwijkende bandenmaten, 
andere hefmasten, opties etc. kunnen andere waarden opleveren.

1  Standaarduitvoering met verstelbare vorken; voor platform met vaste vorken h13 = 65 mm; s/e/l = 60/180/1150; b3 = 700 mm; b5 = 560 mm
2  Tot een platformhoogte van 300 mm boven de vloer
3  Vorksnelheid
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1.1 Fabrikant STILL STILL STILL
1.2 Type aanduiding OXV 07/Li-Ion OXV 08/Li-Ion OXV 10/Li-Ion
1.3 Aandrijving Elektro Elektro Elektro
1.4 Bediening Staand Staand Staand
1.5 Draagvermogen/last Q kg 700 800 1000
1.6 Lastzwaartepunt c mm 500 500 600
1.8 Lastafstand x mm 97 121 309
1.9 Wielbasis y mm 1152 1380 1554

Ge
wi

ch
t 2.1 Eigen gewicht (incl. batterij) kg 1264 1576 1266

2.2 Asbelasting met last aandrijfzijde/lastzijde kg 390/1574 512/1864 694/1572
2.3 Asbelasting zonder last aandrijfzijde/lastzijde kg 766/498 892/684 890/376

W
iel

en
/lo

op
wi

ele
n 3.1 Banden Polyurethan Polyurethan Polyurethan

3.2 Bandenmaat aandrijfzijde mm 230 x 90 230 x 90 230 x 90
3.3 Bandenmaat lastzijde mm 120 x 50 120 x 50 85 x 90
3.4 Steunwielen (afmetingen) mm 100 x 40 100 x 40 150 x 50
3.5 Aantal wielen (x = aangedreven) aandrijfzijde/lastzijde 1x - 2 / 4 1x - 2 / 4 1x - 1 / 2
3.6 Spoorbreedte aandrijfzijde/lastzijde b10/b11 mm 552/534 552/534 478/378

Af
m

et
ing

en

4.2 Bouwhoogte h1 mm 1373 1373 1373
4.4 Hefhoogte h3 mm 1050 1050 1050
4.5 Hoogte mast in hoogste stand h4 mm 2423 2423 2423
4.8 Platformhoogte h7 mm 145 145 145
4.9 Hoogte dissel in rijstand min./max. h14 mm 1258 1258 1258
4.10 Hoogte wielarmen h8 mm 80 80 80
4.11 Vrije heffing h9 mm - 762 -
4.14 Platformhoogte, geheven h12 mm 1195 1195 1195
4.15 Vorkhoogte in laagste stand h13 mm 95 50 1 95
4.19 Totale lengte l1 mm 2582 2887 2582
4.20 Lengte incl. vorkrug l2 mm 1432 1687 1432
4.21 Totale breedte b1 mm 800 800 800
4.22 Vorkafmetingen s/e/l mm 57/186/1150 40/80/1200 1 57/186/1150
4.24 Sledebreedte b3 mm - 800 1 -
4.25 Breedte over de vorken b5 mm 564 205/733 1 564
4.26 Breedte tussen de vorken b4 mm - - 253
4.32 Bodemvrijheid midden wielbasis m2 mm 30 30 30
4.34 Gangpadbreedte bij pallets 800 x 1200 diep Ast mm 2902 3149 2919
4.34.1 Gangpadbreedte bij pallets 1000 x 1200 dwars Ast mm 2806 3139 -
4.35 Draaicirkel Wa mm 1345 1569 1742
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5.1 Rijsnelheid met/zonder last km/h 9/10 2 9/10 2 10/10 2

5.1.1 Rijsnelheid achteruit met/zonder last km/h 8/8 2 8/8 2 8/8 2

5.2 Hefsnelheid met/zonder last m/s 0,16/0,23 0,15/0,21 (0,15/0,22) 3 0,15/0,23
5.3 Daalsnelheid met/zonder last m/s 0,34/0,26 0,34/0,33 (0,30/0,13) 3 0,34/0,26
5.8 Max. stijgvermogen met/zonder last % 5/7 7/7 8/10
5.9 Acceleratie met/zonder last s 5,7/5,2 6,2/5,6 6,2/5,4
5.10 Bedrijfsrem Elektromagnetisch Elektromagnetisch Elektromagnetisch

E-
M

ot
or

6.1 Rijmotor, vermogen S2 = 60 min kW 2,3 2,3 2,3
6.2 Hefmotor, vermogen bij S3 kW 2,2/6 % 2,2/6 % 2,2/6 %
6.3 Batterij volgens DIN 43531/35/36 A, B, C, nee Nee Nee Nee
6.4 Batterijspanning, nominale capaciteit K5 V/Ah 24/345-375 24/400-500 24/345-375
6.5 Batterijgewicht ±5 % (afhankelijk van fabrikant) kg 295 377 295
6.6 Energieverbruik volgens VDI-cyclus kWh/h 1,1 0,99 1,61

Di
v. 8.1 Aandrijving AC besturing AC besturing AC besturing

10.7 Geluidsniveau, bestuurdersplaats dB(A) <70 <70 <70
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OXV Verticale orderverzameltruck 
Technische gegevens

Zij-aanzicht OXV 07

Zij-aanzicht OXV 08

Zij-aanzicht OXV 10

Boven-aanzicht OXV 07

Boven-aanzicht OXV 08

Boven-aanzicht OXV 10

Restcapaciteit bij 
maximale hoogte

Lastzwaartepunt c Hoogte bovenkant vorken h13 + h3 + h9

mm mm mm
500 600 -

OXV 07 Qres kg 700 600 1145
OXV 08 Qres kg 800 700 1877
OXV 10 Qres kg 1000 1000 1145

Restcapaciteit
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OXV Verticale orderverzameltruck 
Detailbeelden

Ergonomisch orderverzamelen dankzij de hefbare vorken bij de OXV 08

Continu inzetbaar door de zijdelingse batterij-wissel

Uitstekende rij-eigenschappen en bediening van alle functies zonder van grip te 
veranderen door het unieke STILL Easy Drive stuurwiel

Verhoogde zichtbaarheid van de truck door intelligent LED dag-verlichting, dat ook 
een lage batterijstatus signaleert 

Ergonomisch, rug-ontlastend werken door optioneel verzamelplateau, hier bij een 
OXV 07

Continu inzetbaar door optionele Lithium-Ion batterij

Beter waarnemen van de truck en verhoogde veiligheid dankzij het 
STILL Safety Light

Uitstekende ergonomie door het in hoogte verstelbare stuurwiel
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OXV Verticale orderverzameltruck 
Orderverzamelen op hoog niveau



6 7

OXV Verticale orderverzameltruck 
Orderverzamelen op hoog niveau

Efficiënt en ontlastend orderverzamelen door de lage opstap van 
slechts 145 mm

Rug-ontlastend orderverzamelen door standaard extra heffing

Eenvoudige toegang tot de pallet door aan het voertuig gelaste 
vorken

Flexibel transport doordat meerdere lastdragers opgenomen kunnen 
worden door de verstelbare vorken

Intuïtief werken dankzij STILL Easy Drive stuurwiel en optioneel 
STILL Easy Move extra hendel voor het heffen van het 
bestuurdersplatform 

Orderverzamelen in de krapste ruimten dankzij de compacte bouw

Maximale veiligheid bij het orderverzamelen door de 
tweehandenbediening van de extra heffing

Orderverzamelen op het eerste en tweede liggerniveau tot een 
grijphoogte van 2.800 mm

OXV 08

De OXV 08 doet niet onder voor zijn zustermodel – ook hij is geschikt 
voor alle industrieën en overtuigt door comfort en veiligheid. In 
tegenstelling tot de OXV 07 kan deze truck moeiteloos 100 kg meer 
opnemen, dus in totaal 800 kg. Een extra heffing is toegevoegd aan 
de platformlift, waarmee u een vorkhoogte kunt bereiken van in totaal 
1.877 mm. De bediening door 2 handen van de extra heffing waarborgt 

zelfs bij topdrukte in het magazijn een veilige bediening. Met zijn 
flexibel verstelbare vorken kunt u verschillende lastdragers oppakken 
en een verscheidenheid aan transporttaken met gemak afhandelen. 
In combinatie met de horizontale orderverzamelaar OPX voor de 
vloerposities of als partner van de verticale orderverzamelaar EK-X 
bereikt u orderverzamelprestaties die ongeëvenaard zijn.

OXV 07 en OXV 10

Snel, efficiënt en veilig – drie woorden die het orderverzamelen 
met de OXV 07 en OXV 10 perfect samenvatten. De verticale 
orderverzamelaars blinken uit in alle soorten distributiecentra en 
magazijnen. Ze zijn wendbaar en compact en bewegen zich soepel door 
zelfs de smalste magazijngangen. Ze kunnen tot 700 kg, respectievelijk 
1000 kg, op een pallet heffen tot op het eerste of tweede rekniveau. 
Een echte highlight is de in hoogte verstelbare bestuurdersplatform, 

waarmee u een reikhoogte tot 2.800 mm kunt bereiken. Voor snel 
orderverzamelen kan het bestuurdersplatform tijdens het rijden zelfs 
omhoog en omlaag worden gebracht. Functies zoals het intuïtieve 
stuurwiel en snelheidsreductie bij het nemen van bochten zorgen voor 
plezierig, veilig en comfortabel rijden. U kunt ook kiezen uit een groot 
aantal uitrustingsopties voor elke toepassing - zoals LED-verlichting en 
verschillende batterijsystemen.
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OXV Verticale orderverzameltruck 
De „Simply Efficient“-factoren: prestatie-eigenschappen als maatstaf voor economische efficiëntie

▯ Standaard     ○ Optie     ─ Niet mogelijk

 Simply easy

■   Intuïtieve bediening van alle functies zonder van grip te veranderen 
d.m.v. het STILL Easy Drive stuurwiel

■   Lage opstap voor een comfortabele en hoge orderverzamel prestatie
■   Fijngevoelig en veilig rijgedrag: stuurwiel met automatische rechtuit 

stand
■   Rondom de klok inzetbaar: optionele STILL Lithium-Ion-technologie 

voor optimale beschikbaarheid

 Simply powerful

■   Orderverzamelen op het eerste en tweede liggerniveau: 
orderverzamelhoogte tot 2.800 mm

■   Krachtig: de OXV 10 heft pallets met een gewicht tot 1000 kg
■   Snel rijden: grote acceleratie en snelheden tot 10 km/h

 Simply safe

■   Goed zichtbaar door de optionele LED-dagverlichting, Safety Light en 
Safety Light 4Plus

■   Bescherming tegen onjuiste bediening: optionele toegangscontrole 
met FleetManager 4.x

■  Veilig in de bochten: stuurwielafhankelijke snelheidsregeling Curve 
Speed Control 
 

 

■  Vermijden van schade: meerdere mogelijkheden voor 
botsbescherming

■   Precieze bediening: nauwkeurige hydraulica en wendbaar rijgedrag

 Simply flexible

■   Individueel maatwerk: talrijke opties voor elke inzet
■  Transport van diverse lastdragers: verstelbare vorken op OXV 08
■   Geschikt voor elk magazijn: compacte afmetingen en uiterst 

wendbaar 
■   Lage energiekosten met één druk op de knop: effieciëntiemodus 

Blue-Q voor het laagste energie-verbruik of Boost-modus voor 
maximale orderverzamelprestaties

 Simply connected

■   Netwerkbaar met uw vloot: optionele interface voor integratie in 
fleetmanagement software zoals STILL neXXt fleet

■   Gecontroleerd gebruik: optionele toegangscontrole beschermt tegen 
bedieningsfouten

Uitvoeringen

OXV 07 OXV 08 OXV 10

Be
st
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Platformheffing h12 = 1.195 mm totale hefhoogte van de vorken 1.145 mm ▯ ─ ▯
Platform en extra heffing; totale hoogte van de vorken h3 = 1.877 mm ─ ▯ ─
Foliehouder voor ○ ○ ○
Accessoirehouder laag met plaats voor gepickte items ○ ○ ○
Accessoirehouder laag ○ ○ ○
Verstelbare A4-schrijfplank aan de accessoirehouder aan de aandrijfzijde ○ ○ ○
12-V-Kfz-aansluiting ○ ○ ○

Be
st

ur
ing

STILL Easy Drive stuurwiel ▯ ▯ ▯
In hoogte verstelbaar STILL Easy Drive stuurwiel ○ ○ ○
STILL Easy Move schakelaars voor nog eenvoudiger gebruik van de heffuncties ○ ▯ ○
Meeloopfunctie via vleugelschakelaar aan het stuur en drukknoppen op de zijkant ─ ○ ─
Meeloopfunctie via drukknoppen op de zijkant ─ ○ ─

Vo
rk

en Vorken, niet verstelbaar ▯ ○ ▯
Diverse vorkafmetingen, verstelbaar ─ ▯ ─

Ba
tte

rij
-

sy
st

ee
m Batterijruimte voor batterij tot 375 Ah ▯ ─ ▯

Batterijruimte voor batterij tot 500 Ah ○ ▯ ○
STILL Lithium-Ion batterij tot 410 Ah ○ ○ ○

Ex
tra
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pt

ies

Diepvriesuitvoering – voor wisselende inzet tot –32 °C ○ ○ ○
Lithium-Ion versie ○ ○ ○
Voorbereiding MMS ○ ○ ○
Gegevens-overdracht door Bluetooth ○ ○ ○
Gegevens-overdracht door GPRS ○ ○ ○
Fleetmanager: toegang middels PIN-code, chip, kaart, klantenkaart/-chip ○ ○ ○

Ve
ilig

he
id 

en
 p

re
st

at
ies

Vorkheffing met daalvergrendeling tijdens het rijden ○ ○ ○
Toegangscontrole (sleutel) ▯ ▯ ▯
Toegangscontrole (Digicode) ○ ○ ○
Aanrijbeveiliging in verschillende uitvoeringen ○ ○ ○
Proportionele snelheidsreducering met last ▯ ▯ ▯
LED-dagrijlicht voor ○ ○ ○
LED-dagrijlicht Plus ○ ○ ○
STILL Safety Light of STILL Safety Light 4Plus ○ ○ ○
Voetenbescherming ─ ○ ─
Schokdetectie ○ ○ ○
Schokdetectie en activering van de kruipsnelheid ○ ○ ○
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STILL 

Vosveld 9 

2110 Wijnegem 

België 

Tel: +32 3 360 62 00 

Fax: +32 3 326 21 42 

info@still.be

Meer informatie vindt u op 

www.still.be

STILL Intern Transport B.V. 

Nijverheidsweg 5 

3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht 

Nederland 

Tel: +31 78 684 52 00 

Fax: +31 78 684 52 99 

info@still.nl

Meer informatie vindt u op 

www.still.nl O
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STILL is gecertificeerd in 
kwaliteitsmanagement, 
veiligheid, milieu en 
energiemanagement.


