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OXV 07/Li-Ion

OXV 08/Li-Ion

OXV 10/Li-Ion

OXV Dane Techniczne 
Wózek do kompletacji pionowej
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OXV Wózek do kompletacji pionowej 
Kompletacja na kolejnym poziomie

Niniejsza specyfikacja techniczna zgodna z wytycznymi VDI 2198 prezentuje 
tylko wartości techniczne wózka standardowego. Inne ogumienia, maszty, 
urządzenia dodatkowe itd. mogą wykazywać inne wartości.

1  Wersja standardowa z regulowanymi widłami; dla platformy z widłami stałymi h13 = 65 mm; s/e/l = 60/180/1150 mm; b3 = 700 mm; b5 = 560 mm
2  Do wysokości platformy 300 mm ponad podłożem
3  Prędkość wideł
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1.1 Producent STILL STILL STILL
1.2 Oznaczenie modelu producenta OXV 07/Li-Ion OXV 08/Li-Ion OXV 10/Li-Ion
1.3 Napęd Elektryczny Elektryczny Elektryczny
1.4 Obsługa Wózek z platformą Wózek z platformą Wózek z platformą
1.5 Nośność znamionowa Q kg 700 800 1000
1.6 Odległość środka ciężkości ładunku c mm 500 500 600
1.8 Odległość ładunku x mm 97 121 309
1.9 Rozstaw osi kół y mm 1152 1380 1554
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2.1 Masa własna (z baterią) kg 1264 1576 1266

2.2 Nacisk na oś z ładunkiem od strony napędu/
od strony ładunku kg 390/1574 512/1864 694/1572

2.3 Nacisk na oś bez ładunku od strony napędu/
od strony ładunku kg 766/498 892/684 890/376
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3.1 Ogumienie Poliuretanowe Poliuretanowe Poliuretanowe
3.2 Wymiary koła od strony napędu mm 230 x 90 230 x 90 230 x 90
3.3 Wymiary koła od strony ładunku mm 120 x 50 120 x 50 85 x 90
3.4 Rozmiar kółek podporowych mm 100 x 40 100 x 40 150 x 50

3.5 Liczba kół (x = napędzane) od strony napędu/
od strony ładunku 1x - 2 / 4 1x - 2 / 4 1x - 1 / 2

3.6 Rozstaw kół od strony napędu/
od strony ładunku b10/b11 mm 552/534 552/534 478/378
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4.2 Wysokość masztu (maszt wsunięty) h1 mm 1373 1373 1373
4.4 Podnoszenie h3 mm 1050 1050 1050
4.5 Wysokość masztu (maszt wysunięty) h4 mm 2423 2423 2423
4.8 Wysokość platformy h7 mm 145 145 145
4.9 Wysokość uchwytu dyszla w pozycji do jazdy min./maks. h14 mm 1258 1258 1258
4.10 Wysokość ramion kół h8 mm 80 80 80
4.11 Unoszenie dodatkowe h9 mm - 762 -
4.14 Wysokość platformy, platforma uniesiona h12 mm 1195 1195 1195
4.15 Wysokość wideł, widły opuszczone h13 mm 95 50 1 95
4.19 Długość całkowita l1 mm 2582 2887 2582
4.20 Długość włącznie z grzbietem wideł l2 mm 1432 1687 1432
4.21 Szerokość całkowita b1 mm 800 800 800
4.22 Wymiary wideł s/e/l mm 57/186/1150 40/80/1200 1 57/186/1150
4.24 Szerokość karetki wideł b3 mm - 800 1 -
4.25 Rozstaw zewnętrzny wideł b5 mm 564 205/733 1 564
4.26 Szerokość pomiędzy ramionami kół b4 mm - - 253
4.32 Prześwit od podłoża na środku rozstawu osi kół m2 mm 30 30 30

4.34 Szerokość korytarza roboczego przy palecie  
800 x 1200 umieszczonej wzdłuż Ast mm 2902 3149 2919

4.34.1 Szerokość korytarza roboczego przy palecie  
1000 x 1200 umieszczonej poprzecznie Ast mm 2806 3139 -

4.35 Promień skrętu Wa mm 1345 1569 1742
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5.1 Prędkość jazdy z/bez ładunku km/h 9/10 2 9/10 2 10/10 2

5.1.1 Prędkość jazdy w tył z/bez ładunku km/h 8/8 2 8/8 2 8/8 2

5.2 Prędkość podnoszenia z/bez ładunku m/s 0,16/0,23 0,15/0,21 (0,15/0,22) 3 0,15/0,23
5.3 Prędkość opuszczania z/bez ładunku m/s 0,34/0,26 0,34/0,33 (0,30/0,13) 3 0,34/0,26
5.8 Maks. zdolność pokonywania wzniesień z/bez ładunku % 5/7 7/7 8/10
5.9 Przyspieszenie z/bez ładunku s 5,7/5,2 6,2/5,6 6,2/5,4
5.10 Hamulec eksploatacyjny Elektromagnetyczny Elektromagnetyczny Elektromagnetisch
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6.1 Silnik jazdy, moc S2 = 60 min kW 2,3 2,3 2,3
6.2 Silnik podnoszenia, moc przy S3 kW 2,2/6 % 2,2/6 % 2,2/6 %
6.3 Bateria zgodnie z DIN 43531/35/36 A, B, C, nie nie nie nie
6.4 Napięcie baterii/pojemność znamionowa K5 V/Ah 24/345-375 24/400-500 24/345-375
6.5 Masa baterii ±5 % (zależnie od producenta) kg 295 377 295
6.6 Zużycie energii według cyklu VDI kWh/h 1,1 0,99 1,61
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8.1 Rodzaj sterowania jazdą Sterowanie AC Sterowanie AC Sterowanie AC
10.7 Poziom ciśnienia akustycznego (na wysokości uszu operatora) dB(A) <70 <70 <70
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OXV Wózek do kompletacji pionowej 
Rysunki techniczne

OXV 07 Widok z boku

OXV 08 Widok z boku

OXV 10 Widok z boku

OXV 07 Widok z góry

OXV 08 Widok z góry

OXV 10 Widok z góry

Udźwig resztkowy  
przy maksymalnej 
wysokości

Odległość środka ciężkości ładunku c Wysokość górnej krawędzi wideł 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

Udźwig resztkowy
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OXV Wózek do kompletacji pionowej 
Zdjęcia detali

Kompletacja bez konieczności schylania i nadwyrężania pleców dzięki dodatkowemu 
podnoszeniu wideł w OXV 08

Ciągła dostępność, dzięki standardowej bocznej wymianie baterii

Wyjątkowo komfortowa jazda i obsługa wszystkich funkcji bez potrzeby 
przekładania rąk dzięki jedynej w swoim rodzaju kierownicy STILL Easy Drive

Zwiększona widoczność wózka dzięki inteligentnym światłom LED do jazdy w dzień, 
które sygnalizują także niski poziom naładowania baterii

Opcjonalna, dodatkowa półka do kompletacji zwiększająca ergonomię pracy, 
przykład OXV 07

Stała dostępność dzięki opcjonalnej technologii litowo-jonowej

Lepsza widoczność wózka i większe bezpieczeństwo dzięki opcjonalnemu 
STILL Safety Light

Najwyższa ergonomia dzięki regulacji wysokości kierownicy i lekkiemu kątowi dla 
indywidualnych ustawień wedle preferencji operatora
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OXV Wózek do kompletacji pionowej 
Kompletacja na kolejnym poziomie
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OXV Wózek do kompletacji pionowej 
Kompletacja na kolejnym poziomie

Wydajna i łatwa kompletacja dzięki niskiemu wejściu rzędu zaledwie 
145 mm

Nieobciążająca pleców kompletacja dzięki seryjnemu unoszeniu 
dodatkowemu wideł

Łatwy dostęp do palety dzięki widłom przyspawanym do wózka

Elastyczny transport różnych nośników ładunków dzięki regulowanym 
widłom

Intuicyjna praca dzięki kierownicy STILL Easy Drive i opcjonalnej 
dźwigni dodatkowej STILL Easy Move do podnoszenia stanowiska 
operatora

Komisjonowanie w miejscach o bardzo ograniczonej przestrzeni dzięki 
kompaktowej konstrukcji

Maksymalne bezpieczeństwo podczas kompletacji dzięki dwuręcznej 
obsłudze unoszenia dodatkowego

Kompletacja na pierwszym lub drugim poziomie regałów do 
wysokości (zasięgu) pobierania ładunków rzędu 2800 mm

OXV 08

OXV 08 w niczym nie ustępuje swojemu siostrzanemu modelowi 
– także on nadaje się do zastosowania we wszystkich gałęziach 
przemysłu, przekonując do siebie komfortem i bezpieczeństwem. W 
przeciwieństwie do OXV 07 ten mocny wózek podnosi bez problemu 
100 kg więcej, a więc łącznie 800 kg. Oprócz unoszenia platformy do 
dyspozycji jest unoszenie dodatkowe, dzięki któremu można uzyskać 
łączną wysokość unoszenia wideł rzędu 1877 mm. Dwuręczna 

obsługa unoszenia dodatkowego gwarantuje bezpieczną eksploatację 
nawet podczas dużego spiętrzenia zadań magazynowych. Jego widły 
z elastyczną regulacją umożliwiają pobieranie różnych nośników 
ładunków, pozwalając na łatwą realizację różnorodnych zadań 
transportowych. We współpracy z wózkiem do OPX lub z wózkiem 
do kompletacji pionowej EK-X można uzyskać nową wydajność 
kompletacji, która nie ma sobie równych.

OXV 07 i OXV 10

Szybko, wydajnie i bezpiecznie – trzy słowa, które idealnie 
podsumowują kompletację z wózkami OXV 07 i OXV 10. Wózki do 
kompletacji pionowej sprawdzają się znakomicie w różnego rodzaju 
centrach dystrybucji i magazynach. Zwrotne i kompaktowe, bez 
problemu przemieszczają się nawet po najwęższych korytarzach w 
przestrzeni magazynowej. Mogą unieść odpowiednio do 700 kg lub do 
1000 kg na palecie, na pierwszy lub drugi poziom regału. Prawdziwą 
wisienką na torcie jest podnoszona platforma operatora, dzięki której 

można sięgnąć na wysokość do 2800 mm. Aby umożliwić jeszcze 
szybsze kompletowanie, można unosić i opuszczać platformę operatora 
nawet podczas jazdy. Elementy i funkcje, takie jak intuicyjna w obsłudze 
kierownica czy redukcja prędkości podczas pokonywania zakrętów, 
zapewniają przyjemną, bezpieczną i komfortową jazdę. Istnieje również 
możliwość wyboru spośród wielu opcji wyposażenia przeznaczonych do 
wszelkiego rodzaju zastosowań – jak na przykład światła LED i różne 
systemy akumulatorowe.
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OXV Wózek do kompletacji pionowej 
Współczynniki wydajności: parametry zwiększające efektywność ekonomiczną

▯ Standard     ○ Opcja     ─ Niedostępne

 Simply easy

■   Intuicyjna obsługa wszystkich funkcji bez potrzeby przekładania rąk 
dzięki kierownicy STILL Easy Drive

■   Niskie wejście dla komfortowej i wysokiej wydajności kompletacji
■   Precyzyjne i bezpieczne właściwości jezdne: kierownica z 

automatycznym powrotem do pozycji neutralnej
■   Gotowy do pracy 24 godziny na dobę: opcjonalna technologia litowo-

jonowa marki STILL gwarantująca najlepszą dyspozycyjność

 Simply powerful

■   Komisjonowanie na pierwszym lub drugim poziomie regałów: 
wysokość kompletacji do 2800 mm

■   Duża wydajność przeładunkowa: OXV 10 unosi palety o wadze do 
1000 kg

■  Szybka jazda: silne przyspieszenie i prędkości do 10 km/h

 Simply safe

■   Dobrze widoczny: opcjonalne światła LED do jazdy w dzień, 
Safety Light oraz Safety Light 4Plus

■  Zabezpieczenie przed nieuprawnioną obsługą: opcjonalna kontrola 
dostępu za pomocą FleetManager 4.x 
 
 

■   Bezpieczna jazda na zakrętach: regulacja prędkości zależna od kąta 
wychylenia koła kierownicy Curve Speed Control

■   Unikanie uszkodzeń: różnorodne warianty osłony antykolizyjnej
■   Precyzyjne manewrowanie: precyzyjna hydraulika i znakomite 

właściwości jezdne

 Simply flexible

■   Indywidualne rozwiązania: liczne opcje wyposażenia dla każdego 
profilu eksploatacji

■  Transport różnorodnych nośników ładunków: regulowane widły w 
OXV 08

■   Nadaje się do każdego magazynu: kompaktowe wymiary i najwyższa 
zwrotność

■   Niskie zużycie energii za naciśnięciem przycisku: tryb efektywny 
Blue-Q dla najlepszej oszczędności lub tryb Boost dla maksymalnej 
wydajności kompletacji

 Simply connected

■   Możliwość połączenia z Twoja flotą: opcjonalny interfejs do 
podłączenia do oprogramowania do zarządzania flotą, jak np. 
STILL neXXt fleet

■   Kontrolowane użytkowanie: opcjonalna kontrola dostępu chroni przed 
błędną obsługą

Warianty wyposażenia

OXV 07 OXV 08 OXV 10
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Unoszenie platformy h12 = 1195 mm; łączna wysokość unoszenia wideł 1145 mm ▯ ─ ▯
Platforma i unoszenie dodatkowe; łączna wysokość unoszenia wideł h3 = 1877 mm ─ ▯ ─
Uchwyt na rolkę z folią z przodu ○ ○ ○
Nisko położony pałąk osprzętowy z półką do komisjonowania ○ ○ ○
Nisko położony pałąk osprzętowy ○ ○ ○
Regulowana podkładka do pisania A4 na pałąku osprzętowym po stronie napędu ○ ○ ○
Gniazdo zasilania typu zapalniczka samochodowa 12 V ○ ○ ○
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y Kierownica STILL Easy Drive ▯ ▯ ▯

Kierownica STILL Easy Drive z regulacją wysokości ○ ○ ○
Przełącznik skrzydełkowy STILL Easy Move dla jeszcze łatwiejszego korzystania z funkcji podnoszenia ○ ▯ ○
Tryb obsługi z pozycji operatora idącego obok wózka poprzez przełączniki skrzydełkowe umieszczone na kierownicy i przyciski boczne ─ ○ ─
Tryb obsługi z pozycji operatora idącego obok wózka poprzez przyciski umieszczone z boku na oparciu ─ ○ ─

W
idł

y Widły, bez regulacji ▯ ○ ▯
Różne wymiary wideł, możliwość regulacji w różnych wymiarach-14 ─ ▯ ─

Sy
st
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te

rii Komora baterii na baterię do 375 Ah ▯ ─ ▯
Komora baterii na baterię do 500 Ah ○ ▯ ○
Bateria litowo-jonowa STILL do 410 Ah ○ ○ ○
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e Wersja do chłodni – do eksploatacji mieszanej do –32 °C ○ ○ ○

Wersja litowo-jonowa ○ ○ ○
Przygotowanie do montażu MMS ○ ○ ○
Transmisja danych przez Bluetooth ○ ○ ○
Transmisja danych przez GPRS ○ ○ ○
FleetManager: dostęp za pomocą kodu PIN, chipa, karty, karty/chipa klienta ○ ○ ○
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Unoszenie wideł z blokadą opuszczania podczas jazdy ○ ○ ○
Uprawnienie dostępu (kluczyk) ▯ ▯ ▯
Uprawnienie dostępu (kod cyfrowy) ○ ○ ○
Osłona antykolizyjna w różnych wersjach ○ ○ ○
Proporcjonalna redukcja prędkości z ładunkiem ▯ ▯ ▯
Światła LED do jazdy w dzień z przodu ○ ○ ○
Światła LED do jazdy w dzień Plus ○ ○ ○
STILL Safety Light lub STILL Safety Light 4Plus ○ ○ ○
Osłona stóp ─ ○ ─
Detekcja wypadków ○ ○ ○
Detekcja wypadków i aktywacja trybu jazdy pełzającej ○ ○ ○
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STILL Polska Sp. z o.o. 

ul. Składowa 6, Żerniki 

62-023 Gądki 

Telefon: +48 61 668 61 00 

Infolinia serwisowa: 801 055 501 

info@still.pl

Więcej informacji znajdą  

Państwo na  

www.still.pl O
XV
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STILL posiada certyfikaty w 
następujących obszarach: 
zarządzanie jakością, 
bezpieczeństwo pracy, ochrona 
środowiska oraz zarządzanie energią.


