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EK-X 10

PXV/Li-Ion

EK-X și PXV Date tehnice 
Selector vertical
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1.1 Producător STILL STILL STILL

1.2 Denumirea de tip a producătorului
EK-X 10 cu catarg 
simplu, fără 
echipament de 
ridicare auxiliar

EK-X 10 cu 
catarg simplu, cu 
echipament de 
ridicare auxiliar

EK-X 10 cu catarg 
telescopic, cu 
echipament de 
ridicare auxiliar

1.3 Acţionare Electric 24 V Electric 24 V Electric 24 V
1.4 Tip operator În picioare/selector În picioare/selector În picioare/selector
1.5 Capacitate nominală/sarcină nominală Q kg 1000 1000 1000
1.6 Distanţa până la centrul de greutate al sarcinii c mm 400 400 400
1.8 Centrul de greutate, de la centrul punții motoare la furcă x mm 180 180 180
1.9 Ampatament y mm 1270 1260 1415

Gr
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2.1 Greutate proprie (incl. baterie) kg 1564 2069 2711

2.2 Încărcare pe punte, cu sarcină partea de acţionare/
partea de încărcare kg 536/2028 688/2381 1050/2661

2.3 Încărcare pe punte, fără sarcină partea de acţionare/
partea de încărcare kg 1006/558 1168/901 1479/1232
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3.1 Anvelope Poliuretan Poliuretan Poliuretan
3.2 Dimensiunea anvelopei partea de acţionare mm ⌀ 250 x 100 ⌀ 250 x 100 ⌀ 250 x 100
3.3 Dimensiunea anvelopei partea de încărcare mm ⌀ 125 x 105 ⌀ 125 x 105 ⌀ 150 x 100

3.5 Număr de roţi (x = acţionate) partea de acţionare/
partea de încărcare 1x/2 1x/2 1x/2

3.7 Suprafaţa de rulare partea de încărcare b11 mm 660 850 850
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4.2 Înălţime catarg coborât h1 mm 1620 2530 2900
4.4 Ridicare h3 mm 1000 1910 4550
4.5 Înălţime catarg ridicat h4 mm 2395 4170 6810
4.7 Înălţimea plafonului de protecţie (cabină) h6 mm - 2260 2260
4.8 Înălţimea la niv. operatorului coborât h7 mm 200 200 200
4.11 Echipament de ridicare auxiliar h9 mm - 800 800
4.14 Înălţimea la niv. operatorului ridicat h12 mm 1200 2110 4750

4.14.1 Înălțimea de selectare a comenzii  
(h12 + 1600 mm) ridicat h28 mm 2800 3710 6350

4.15 Înălţime coborât h13 mm 65 65 65
4.19 Lungime totală l1 mm 2465 2475 2630
4.20 Lungimea până în faţa furcilor l2 mm 1665 1675 1830
4.21 Lăţimea totală b1/b2 mm 790/790 980/980 980/980
4.22 Dimensiuni furcă s/e/l mm 60/120/800 60/120/800 60/120/800
4.23 Cărucior furci ISO 2328, clasă/tip A, B Furci sudate Furci sudate Furci sudate
4.24 Lăţime cărucior furci b3 mm - 740 740
4.25 Distanţa între braţele furcilor min./max. b5 mm 560 640 640
4.27 Lățimea peste rolele de ghidare b6 mm - 1375 1375
4.31 Garda la sol, cu încărcătură, sub catarg m1 mm 40 40 38
4.32 Garda la sol, centrul distanţei dintre axe m2 mm 40 40 38
4.34.1 Lăţimea culoarului pentru paleţi 800 x 1200 longitudinal Ast mm 3122 - -
4.34.2 Lăţimea culoarului pentru paleţi 1000 x 1200 transversal Ast mm 2834 1380 1380
4.35 Raza de bracare Wa mm 1485 1495 1650
4.42 Lățimea minimă a culoarului de transfer Au mm 2834 2844 2999
4.44 Lățime liberă, treapta de acces în compartimentul operatorului mm 460 460 460
4.45 Înălțime liberă, interiorul compartimentului operatorului mm - 2000 2000
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5.1 Viteza de deplasare cu/fără încărcătură km/h 9,0/9,0 10,0/10,0 10,0/10,0
5.2 Viteza de ridicare cu/fără încărcătură m/s 0,15/0,19 0,18/0,25 0,22/0,31
5.3 Viteză de coborâre cu/fără încărcătură m/s 0,30/0,24 0,30/0,24 0,30/0,24
5.9 Timp de accelerare (pe distanţa de 10 m) cu/fără încărcătură s 7/7 7/7 7/7
5.10 Frână de serviciu Regenerativă Regenerativă Regenerativă
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c 6.1 Puterea motorului de acţionare S2 60 min kW 3,0 3,0 3,0
6.2 Puterea motorului de ridicare la S3 15 % kW 3,2 1 4,0 7,6
6.3 Baterie conform DIN 43531 3PzS 420/B 4PzS 560/B 4PzS 560/B
6.4 Tensiunea bateriei/capacitate nominală K5 V/Ah 24/420 24/560 24/560
6.5 Greutate baterie (în funcție de producător ±5 %) kg 385 502 502

Di
ve

rs
e 10.7 Nivelul de zgomot perceput de operator dB(A) 61 63 69

Cu instrumentul nostru VNAP vom calcula specificațiile tehnice ale utilajului cu echipamentul dumneavoastră individual. 
Profilurile de viteză calculate se bazează pe standardele noastre privind calitatea podelei. Acestea pot fi supuse modificărilor fără notificare prealabilă. 
Valorile pot varia cu ±10 %.

EK-X 10 Selector vertical  
Noua dimensiune în selectarea comenzilor

Această fișă tehnică conform ghidului VDI 2198 oferă doar 
datele tehnice pentru modelele de echipamente selectate.

1 S3 = 10 %
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EK-X 10 Selector vertical  
Desene tehnice

Vedere laterală EK-X 10 cu catarg simplu, cu echipament de ridicare auxiliar

Vedere laterală EK-X 10 cu catarg telescopic, cu echipament de ridicare auxiliar

Vedere laterală EK-X 10 cu catarg simplu, fără echipament de ridicare auxiliar

Vedere de sus EK-X 10 cu catarg simplu, cu echipament de ridicare auxiliar

Vedere de sus EK-X 10 cu catarg telescopic, cu echipament de ridicare auxiliar

Vedere de sus EK-X 10 cu catarg simplu, fără echipament de ridicare auxiliar
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PXV Selector vertical  
Noua dimensiune în selectarea comenzilor

M
ar

ca
je

 d
ist

inc
tiv

e

1.1 Producător STILL STILL STILL STILL STILL STILL

1.2 Denumirea de tip a producătorului
PXV M cu catarg telescopic 
până la 1000 kg cu 
echipament de ridicare auxiliar

PXV M cu catarg telescopic 
până la 1000 kg cu 
echipament de ridicare auxiliar

PXV M cu catarg telescopic 
până la 1000 kg cu 
echipament de ridicare auxiliar

PXV cu catarg telescopic până 
la 1200 kg cu echipament de 
ridicare auxiliar

PXV cu catarg triplex până la 
1200 kg cu ridicare liberă

PXV cu catarg telescopic până 
la 1200 kg cu echipament de 
ridicare auxiliar

1.3 Acționare Electric 24 V Electric 48 V Electric 24 V Electric 48 V Electric 48 V Electric 48 V
1.4 Operare Selector comenzi Selector comenzi Selector comenzi Selector comenzi Selector comenzi Selector comenzi
1.5 Capacitate nominală/sarcină nominală Q kg 1000 1000 1000 1200 1200 1200
1.6 Distanța până la centrul de greutate al sarcinii c mm 400 400 600 400 400 400
1.8 Centrul de greutate, de la centrul punții motoare la furcă x mm 353 353 345 345 455 345
1.9 Ampatament y mm 1340 1448 1520 1520 1844 1628

Gr
eu
tă
ți 2.1 Greutate proprie (incl. baterie) kg 3566 3842 2973 3023 5996 4097

2.2 Încărcare pe punte, cu sarcină partea de acționare/partea de încărcare kg 1299/3267 1489/3353 952/3022 1053/3170 2389/4806 1627/3670
2.3 Încărcare pe punte, fără sarcină partea de acționare/partea de încărcare kg 1886/1681 2032/1810 1615/1359 1690/1332 2993/3002 2222/1875
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3.1 Anvelope Poliuretan Poliuretan Poliuretan Poliuretan Poliuretan Poliuretan
3.2 Dimensiunea anvelopei partea de acționare mm ⌀ 360/130 ⌀ 360/130 ⌀ 360/130 ⌀ 360/130 ⌀ 360/130 ⌀ 360/130
3.3 Dimensiunea anvelopei partea de încărcare mm ⌀ 180/156 ⌀ 180/156 ⌀ 180/156 ⌀ 180/156 ⌀ 180/156 ⌀ 180/156
3.5 Număr de roți (x = acționate) partea de acționare/partea de încărcare 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2
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4.2 Înălțime catarg coborât h1 mm 3900 3900 2250 2250 5400 3400
4.4 Cursă h3 mm 6000 6000 2825 2825 12660 5125
4.5 Înălțime catarg extins h4 mm 8284 8284 5115 5115 14950 7415
4.7 Înălțimea plafonului de protecție (cabină) h6 mm 2284 2284 2290 2290 2290 2290
4.8 Înălțimea platformei coborât h7 mm 233 233 240 240 240 240
4.11 Echipament de ridicare auxiliar h9 mm 800 800 740 740 740 740
4.14 Înălțimea platformei ridicat h12 mm 6233 6233 3065 3065 12900 5365
4.14.1 Înălțimea de selectare a comenzii (h12 + 1600) h28 mm 7833 7833 4665 4665 14500 6965
4.15 Înălțime, coborât h13 mm 65 65 65 65 65 65
4.19 Lungime totală l1 mm 2818 2926 3420 2910 3344 3018
4.20 Lungimea până în fața furcilor l2 mm 2018 2126 2220 2110 2544 2218
4.21 Lățime totală b1/b2 mm 1080/1280 1080/1280 880/980 880/980 1080/1580 1080/1580
4.22 Dimensiuni furcă s/e/l mm 60/120/800 60/120/800 60/120/1200 60/120/800 60/120/800 60/120/800
4.23 Cărucior furci ISO 2328, clasă/tip A, B mm ISO I cărucior furci special ISO I cărucior furci special ISO I cărucior furci special ISO I cărucior furci special ISO I cărucior furci special ISO I cărucior furci special
4.24 Lățime cărucior furci b3 mm 740 740 660 740 740 740
4.25 Distanța între brațele furcilor min./max. b5 mm 640/640 640/640 560/560 640/640 640/640 640/640
4.27 Lățimea peste rolele de ghidare b6 mm 1375 1375 1075 1375 2000 1995
4.31 Garda la sol sub catarg, cu încărcătură m1 mm 50 50 50 50 50 50
4.32 Garda la sol, centrul distanței dintre axe m2 mm 50 50 50 50 50 50
4.34 Lățimea culoarului de lucru Ast mm 1380 1380 1080 1380 2100 2000
4.35 Raza de bracare Wa mm 1801 1902 1951 1765 2190 1999
4.42 Lățimea minimă a culoarului de transfer Au mm 3301 3402 3747 3258 3781 3492
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5.1 Viteza de deplasare cu/fără încărcătură km/h 10,0/10,0 10,0/10,0 10,0/10,0 11,0/11,0 13,0/13,0 13,0/13,0
5.2 Viteză de ridicare cu/fără încărcătură m/s 0,26/0,30 0,50/0,50 0,24/0,30 0,36/0,36 0,40/0,40 0,49/0,50
5.3 Viteză de coborâre cu/fără încărcătură m/s 0,28/0,28 0,45/0,45 0,28/0,28 0,32/0,32 0,45/0,45 0,45/0,45
5.9 Timp de accelerare (pe distanța de 10 m) cu/fără încărcătură s 6/6 6/6 7/7 7/7 6/6 6/6
5.10 Frână de serviciu Regenerativă Regenerativă Regenerativă Regenerativă Regenerativă Regenerativă

M
ot

or
 el

ec
tri

c 6.1 Puterea motorului de acționare S2 = 60 min kW 4,0 6,5 4,0 6,5 6,5 6,5
6.2 Puterea motorului de ridicare S3 = 15 % kW 7,6 13,0 1 7,6 13,0 1 13,0 1 13,0 1

6.3 Baterie conform DIN 43531/35/36 A, B, C, nu 6PzS 840 A 4 PzS 560 A 6 PzS 840 A 3 PzS 420 A 6 PzS 930 A 4 PzS 560 A
6.4 Tensiune baterie/capacitate nominală K5 V/Ah 24/840 48/560 24/840 48/420 48/930 48/560
6.5 Greutate baterie (±5 % în funcție de producător) kg 687 933 687 739 1309 933

Di
ve

rs
e 8.1 Comanda acționării Microprocesor Microprocesor Microprocesor Microprocesor Microprocesor Microprocesor

8.4 Nivelul presiunii fonice, poziția operatorului dB(A) 61 61 61 61 61 61
Valorile pot varia cu +/-10 %. Profilurile de șofer calculate se bazează pe regulile noastre de calitate a podelei. Sub rezerva modificărilor tehnice.

1 S3 = 20 %

Vedere de sus PXV M până la 1000 kg cu catarg telescopic Vedere laterală PXV până la 1200 kg cu catarg telescopicVedere laterală PXV M până la 1000 kg cu catarg telescopic Vedere de sus PXV până la 1200 kg cu catarg telescopic
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EK-X 10 și PXV Selector vertical  
Tabele cu date despre catarge

EK
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r d
e r

idi
ca

re Înălţime, catarg coborât h1 mm 1620 2120 2530
Înălțimea totală de ridicare deasupra podelei h25 (h3 + h9 + h13) mm 1865 2365 2775
Înălțimea totală de ridicare h24 (h3 + h9) mm 1800 2300 2710
Înălțimea de ridicare nominală h3 mm 1000 1500 1910
Înălțime, coborât h13 mm 65 65 65
Echipament auxiliar de ridicare h9 mm 800 800 800
Înălțime la niv. operatorului, platformă ridicată h12 (h3 + h7) mm 1200 1700 2110
Înălțimea de selectare h28 (h12 + 1600) mm 2800 3300 3710
Înălţime, catargul extins h4 mm 2395 3760 4170
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iar Înălţime, catarg coborât h1 mm 2400 2900
Înălțimea totală de ridicare deasupra podelei h25 (h3 + h9 + h13) mm 4415 5415
Înălțimea totală de ridicare h24 (h3 + h9) mm 4350 5350
Înălțimea de ridicare nominală h3 mm 3550 4550
Înălțime, coborât h13 mm 65 65
Echipament auxiliar de ridicare h9 mm 800 800
Înălțime la niv. operatorului, platformă ridicată h12 (h3 + h7) mm 3750 4750
Înălțimea de selectare h28 (h12 + 1600) mm 5350 6350
Înălţime, catargul extins h4 mm 5810 6810
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Înălţime, catarg coborât h1 mm 2250 2400 2900 3400 3900
Înălțimea totală de ridicare deasupra podelei h25 (h3 + h9 + h13) mm 4115 4415 5415 5865 6865
Înălțimea totală de ridicare h24 (h3 + h9) mm 4050 4350 5350 5800 6800
Înălțimea de ridicare nominală h3 mm 3250 3550 4550 5000 6000
Înălțime, coborât h13 mm 65 65 65 65 65
Echipament auxiliar de ridicare h9 mm 800 800 800 800 800
Înălțime la niv. operatorului, platformă ridicată h12 (h3 + h7) mm 3483 3783 4783 5233 6233
Înălțimea de selectare h28 (h12 + 1600) mm 5083 5383 6383 6833 7833
Înălţime, catargul extins h4 mm 5534 5834 6834 7284 8284

PX
V 

cu
 ca

ta
rg

 te
les

co
pic

  
pâ

nă
 la

 1
20

0 
kg

 – 
 

lăț
im

i d
e ș

as
iu 

b 1
 =

 8
80

 m
m

Înălţime, catarg coborât h1 mm 2250 2450 2900 3400 3900 4400
Înălțimea totală de ridicare deasupra podelei h25 (h3 + h9 + h13) mm 3630 4030 4930 5930 6530 7530
Înălțimea totală de ridicare h24 (h3 + h9) mm 3565 3965 4865 5865 6465 7465
Înălțimea de ridicare nominală h3 mm 2825 3225 4125 5125 5725 6725
Înălțime, coborât h13 mm 65 65 65 65 65 65
Echipament auxiliar de ridicare h9 mm 740 740 740 740 740 740
Înălțime la niv. operatorului, platformă ridicată h12 (h3 + h7) mm 3065 4025 4925 5925 6525 7525
Înălțimea de selectare h28 (h12 + 1600) mm 4665 5065 5965 6965 7565 8565
Înălţime, catargul extins h4 mm 5115 5515 6415 7415 8015 9015
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m Înălţime, catarg coborât h1 mm 2250 2450 2900 3400 3900 4400 4900 5400
Înălțimea totală de ridicare deasupra podelei h25 (h3 + h9 + h13) mm 3630 4030 4930 5930 6530 7530 8530 9330
Înălțimea totală de ridicare h24 (h3 + h9) mm 3565 3965 4865 5865 6465 7465 8465 9265
Înălțimea de ridicare nominală h3 mm 2825 3225 4125 5125 5725 6725 7725 8525
Înălțime, coborât h13 mm 65 65 65 65 65 65 65 65
Echipament auxiliar de ridicare h9 mm 740 740 740 740 740 740 740 740
Înălțime la niv. operatorului, platformă ridicată h12 (h3 + h7) mm 3065 4025 4925 5925 6525 7525 8525 9325
Înălțimea de selectare h28 (h12 + 1600) mm 4665 5065 5965 6965 7565 8565 9565 10365
Înălţime, catargul extins h4 mm 5115 5515 6415 7415 8015 9015 10015 10815
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Înălţime, catarg coborât h1 mm 3300 3800 4350 4800 5400
Înălțimea totală de ridicare deasupra podelei h25 (h3 + h9 + h13) mm 7965 9465 10765 11965 13465
Înălțimea totală de ridicare h24 (h3 + h9) mm 7900 9400 10700 11900 13400
Înălțimea de ridicare nominală h3 mm 7160 8660 9960 11160 12660
Înălțime, coborât h13 mm 65 65 65 65 65
Echipament auxiliar de ridicare h9 mm 740 740 740 740 740
Înălțime la niv. operatorului, platformă ridicată h12 (h3 + h7) mm 7400 8900 10200 11400 12900
Înălțimea de selectare h28 (h12 + 1600) mm 9000 10500 11800 13000 14500
Înălţime, catargul extins h4 mm 9490 10990 12290 13490 14990
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Înălţime, catarg coborât h1 mm 2250 2450 2900 3200 3700 4200 4700
Cursă inițială h2 mm 1600 1800 2250 2550 3050 3550 4050
Înălțimea totală de ridicare deasupra podelei h25 (h3 + h9 + h13) mm 5215 5815 7165 7965 9465 10765 11965
Înălțimea totală de ridicare h24 (h3 + h9) mm 5150 5750 7100 7900 9400 10700 11900
Înălțimea de ridicare nominală h3 mm 4410 5010 6360 7160 8660 9960 11160
Înălțime, coborât h13 mm 65 65 65 65 65 65 65
Echipament auxiliar de ridicare h9 mm 740 740 740 740 740 740 740
Înălțime la niv. operatorului, platformă ridicată h12 (h3 + h7) mm 4650 5250 6600 7400 8900 10200 1140
Înălțimea de selectare h28 (h12 + 1600) mm 6250 6850 8200 9000 10500 11800 13000
Înălțimea de selectare h4 mm 6700 7300 8650 9450 10950 12250 13450
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EK-X 10 și PXV Selector vertical  
Noua dimensiune în selectarea comenzilor

EK-X 10 
Selector vertical 
cu catarg telescopic 
până la 1000 kg

Înălțime de lucru 
de până la  
7,8 metri

Înălțime de lucru 
de până la 6,3 metri

Înălțime de lucru 
de până la 14,5 metri

PXV M
Selector vertical 

cu catarg telescopic 
până la 1000 kg

PXV
Selector vertical 

cu catarg telescopic 
până la  1200 kg
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EK-X 10 Selector vertical  
Imagini de detaliu

Barieră rabatabilă pentru selectarea ergonomică inclusiv a ultimului articol de pe 
palet

Palet pe care se poate păși, cu barieră de protecție opțională pentru selectarea 
ergonomică a mărfurilor grele și voluminoase

Operare opțională cu terminal de date, imprimantă și scaner

Introducere simplă și sigură a paleților cu bariere suplimentare în direcția 
încărcăturii

Podea cu protecție împotriva șocurilor, cu comutator de deplasare integrat pentru 
un confort sporit la condus, fără obstacole în interiorul cabinei operatorului

Utilizare eficientă a echipamentului datorită funcționării opționale bidirecționale
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PXV Selector vertical  
Imagini de detaliu

Siguranță și flexibilitate maximă la operarea stivuitorului datorită elementelor 
de afișare și control care pot fi poziționate pe partea de încărcare sau pe partea 
catargului, după cum este necesar

Spațiu suficient pentru echipamente și materiale datorită conceptului inteligent de 
depozitare

Acces facil la mărfuri, indiferent cât de în spate sunt pe raft, datorită barierelor 
opționale basculante laterale de pe cabina operatorului

Încărcare rapidă pentru disponibilitate optimă: accesul direct la încărcare pe PXV 
este esențial și facilitează manipularea ușoară a conectorului de încărcare de către 
operatori

Două oglinzi retrovizoare asigură o vedere optimă asupra împrejurimilor în orice 
moment

Siguranța este esențială: cușca de protecție opțională pentru palet, operatorul este 
protejat chiar și atunci când se deplasează pe palet la înălțime

Siguranță și eficiență cu vizibilitate foarte bună: catargul asigură o vedere clară în 
direcția de deplasare în orice moment
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PXV Selector vertical  
iGo pilot

Sistemul potrivit pentru cerințele fiecărui client: STILL iGo pilot 
poate citi etichete RFID și etichete cu coduri de bare

Configurație personalizată: sistemul poate fi adaptat individual la 
orice depozit imaginabil cu culoare foarte înguste

Condiții optime de lucru: eliminarea proceselor de căutare și 
de deplasare inutile ușurează sarcina operatorului și permite 
integrarea rapidă a noilor angajați

STILL iGo pilot - Profilul de performanță dintr-o privire 

Funcțiile iGo pilot navigation și iGo pilot safety conectează topografia 
specifică a depozitului la echipamentele care operează în interior.  
Interfața de iGo pilot navigation comunică cu sistemul de management 
al depozitului și combină procesele din depozit într-un ansamblu 
inteligent. Drept urmare, echipamentul știe în ce poziție a raftului 
înalt să se îndrepte, ușurând astfel sarcina operatorului. Când 
operatorul acceptă următoarea comandă, echipamentul își găsește 
drumul pe culoarele depozitului. Datorita sistemelor de asistenta si 
avertizare iGo pilot safety, care pot fi preconfigurate individual pentru 

orice depozit, echipamentul se adaptează în mod proactiv la traseul 
său, precum și la condițiile locale și pericolele potențiale. Odată ce 
echipamentul a ajuns la destinație, sistemul iGo pilot navigation 
oprește furca exact în poziția potrivită pe raft pentru sarcina de 
efectuat. Odată finalizată sarcina, datele sunt trimise înapoi la sistemul 
de management al depozitului pentru a preveni erorile de selectare 
a comenzilor și depozitarea sau extragerea incorectă a paleților. 
Rezultatul este o creștere semnificativă a capacității de manipulare, 
precum și o siguranță sporită datorită agilității în rețea.
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PXV Selector vertical  
iGo pilot

Ușor de utilizat: destinațiile pot fi introduse prin scanner, terminal 
sau online din sistemul de management al depozitului și procesul 
este inițiat cu o singură mișcare a manetei de acționare

Productivitate maximă: echipamentul navighează automat la 
destinație pe traseul ideal, indiferent de experiența și cunoștințele 
operatorului

Precizie inteligentă: echipamentul se deplasează exact în poziția 
corectă a paletului, cu posibilitatea de a preveni mișcările furcii, 
atunci când nu este necesar, pentru a evita erorile de depozitare și 
extragere

Dacă este instalat sistemul iGo pilot safety, siguranța operațională și 
capacitatea de manipulare a echipamentelor STILL pentru culoare 
foarte înguste sunt îmbunătățite semnificativ. În plus, zonele din 
depozitul cu culoare foarte înguste în care se aplică reguli speciale de 
siguranță sunt stabilite în prealabil. O hartă tridimensională a acestor 
zone este stocată în echipament. Această hartă este furnizată de 
STILL. Aceasta vă permite să gestionați cu măiestrie obstacolele de 

pe culoarele din sistemele de rafturi, distanțele de frânare necesare 
la capătul culoarelor și restricțiile de înălțime în timpul operațiunilor 
zilnice. Mai mult decât atât, echipamentul își identifică în mod constant 
locația actuală folosind harta. În timpul deplasării, echipamentul 
detectează fiecare culoar al depozitului și condițiile sale specifice și 
se adaptează la acestea fără ca operatorul să fie nevoit să intervină. 
Sistemul respectă întotdeauna regulile de siguranță predefinite.

Datorită numeroaselor funcții de siguranță, sistemul de asistență 
pentru operator protejează mărfurile, rafturile, echipamentele de 
construcții și echipamentul împotriva deteriorării

Întotdeauna gata de acțiune: reducerea timpului de nefuncționare 
prin evitarea daunelor cauzate de impact și a reparațiilor ulterioare

Printr-un flux de lucru simplificat, șoferii se pot concentra pe 
deplin la activitatea lor de bază, stocarea și preluarea sau ridicarea 
comenzilor

Sistemul de iGo pilot navigation ghidează operatorul cu echipamentul 
său pentru culoare foarte înguste pe traseul ideal către poziția 
dorită a paletului. Acest lucru este posibil datorită unei hărți 
tridimensionale a sistemelor de rafturi care cartografiază topografia 
specifică a depozitului. Comparând cu această hartă stocată în sistem, 
echipamentul își detectează poziția actuală în culoar, precum și poziția 
sa. Sistemul de iGo pilot navigation se adaptează la activitățile de 

depozitare, extragere și selectare a comenzilor. De îndată ce sosește 
o comandă, sistemul determină traseul optim pe orizontală și verticală 
către poziția dorită în raft. Prin intermediul unui afișaj, operatorul 
își poate vedea poziția actuală în raport cu destinația. Acesta poate 
deplasa echipamentul doar în direcția indicată. Dacă se află într-un 
culoar greșit, afișajul va semnala acest lucru.
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EK-X 10 și PXV Selector vertical  
Modularitate până la cel mai mic șurub

Baterii

24 V sau 48 V, 
Plumb-acid sau Li-ion

Lățimi șasiu

pentru diverse aplicații

Cărucior furci

sudate sau cărucior furci FEM

Lungimi furcă

pentru diferite tipuri de mărfuri

Modele de cabină

cabine confort și combinate pentru  
o mai mare libertate de mișcare

Diferite tipuri de catarg

pentru înălțimi de depozitare de  
până la 14,5 metri

Configurații ale echipamentului potrivite pentru fiecare depozit și 
pentru toate mărfurile: milioane de opțiuni de combinare. Utilizând 
software-ul de configurare STILL, determinăm care selector vertical 
este potrivit nevoilor dvs. În funcție de dimensiunea depozitului 

dvs., mărfurile care trebuie transportate, circulația necesară a 
mărfurilor și potențialul de dezvoltare în viitor, realizăm împreună cu 
dumneavoastră, pentru dumneavoastră stivuitorul perfect.
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EK-X 10 și PXV Selector vertical  
Noua dimensiune în selectarea comenzilor

EK-X 10

Selectarea comenzilor devine o joacă de copii: selectorul vertical 
EK-X 10 este combinația perfectă între eficiență și ergonomie. 
Funcționează impresionant atât în depozitele cu culoare largi, cât și în 
cele cu culoare înguste, oferind o capacitate excelentă de manipulare, 
siguranță optimă și confort ergonomic. Utilajul pentru depozitare 
compact poate ridica maxim 1.000 kg până la o înălțime de 6,3 metri. 
Linia de vizibilitate clară oferită de catarg asigură operatorilor cea mai 
bună vedere pentru o muncă de înaltă precizie în condiții de siguranță, 
chiar și atunci când se lucrează într-un ritm alert. În ceea ce privește 

siguranța și ergonomia, cabina spațioasă a operatorului oferă multă 
libertate de mișcare, are un spațiu de depozitare variabil și o podea cu 
absorbție a șocurilor, asigurând un confort maxim, în timp ce barierele 
laterale basculante reduc distanța dintre selector și rafturi și permit 
preluarea ergonomică a mărfurilor – indiferent cât de în spate sunt pe 
raft. Selecția variantelor de echipament (de exemplu catarg simplu 
sau telescopic, cu sau fără echipament de ridicare auxiliar) și opțiunile 
individuale de configurare fac din EK-X 10 un partener flexibil pentru 
nenumăratele provocări care pot apărea într-un depozit.

Poziție în picioare confortabilă, variabilă și sigură în cabina spațioasă 
a operatorului și podea cu absorbție a șocurilor

Acces facil la mărfuri datorită barierelor basculante care reduc 
distanța până la rafturi

Spațiu excelent și eficiență în depozitare: înălțimea de preluare a 
comenzilor de până la 14,5 metri

Atingere ușoară: operare cu vârful degetelor pentru coborârea ușoară 
a echipamentului de ridicare auxiliar în timpul ridicării comenzilor

Ridicarea și coborârea simultană a echipamentului de ridicare 
principal și auxiliar

Perfect configurat pentru a face față oricărei provocări datorită 
sistemului modular

PXV

Este lider în sectorul de selectare a comenzilor, impresionează prin 
manipularea excepțională a mărfurilor și înălțimile maxime la care 
poate opera și oferă un nou nivel de siguranță și ergonomie. Indiferent 
dacă este folosit în depozite cu culoare largi sau înguste niciun alt 
selector de comenzi nu folosește spațiul și timpul la fel de inteligent 
ca selectorul vertical PXV. Cu o înălțime de selectare de 14,5 metri, 
varianta „mare”, care are o capacitate de încărcare de 1.200 kg, poate 
ajunge chiar și la cele mai înalte rafturi. Varianta mai mică poate 
lucra la înălțimi de până la 7,8 metri cu o capacitate de încărcare 
de 1.000 kg. În ambele versiuni, tranziția ușoară a catargului asigură 
condiții de muncă confortabile și o manipulare impresionantă a 

mărfurilor. PXV stabilește noi standarde și în ceea ce privește ușurința 
de utilizare și ergonomia. Operatorul este ajutat de sisteme inteligente 
de asistență, precum sistemul STILL OptiSpeed care asigură cea mai 
mare viteză posibilă fără a pune în pericol siguranța la condus. Oferă, 
de asemenea, un câmp vizual excelent în direcția de condus și spre 
încărcătură, plus o cabină a operatorului spațioasă, care amortizează 
șocurile, cu bariere basculante pentru acces facil la mărfuri. Pot fi 
selectate individual sisteme suplimentare de asistență pentru o mai 
bună siguranță și eficiență și numeroase variante de echipamente, 
făcând din PXV însoțitorul perfect, personalizat pentru fiecare depozit. 
Este noua dimensiune în selectarea comenzilor.

Se lucrează precis și sigur chiar și la viteze mari datorită vizibilității 
clare oferite de catarg
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EK-X 10 și PXV Selector vertical  
Factori „Simply Efficient”: Atribute de performanţă, ca o măsură a eficienţei economice

 Simply easy

■   Manevrare deosebit de precisă și control continuu al vitezei de 
ridicare datorită celei mai noi tehnologii cu supapă proporțională

■   Controlul intuitiv prin volan sau butonul de direcție permite 
operatorului să utilizeze cu ușurință toate funcțiile, adaptate nevoilor 
sale

■   Confort optim pentru utilizator asigurat de platforma spațioasă cu 
sistem de amortizare, cu comutator de prezență integrat

■   Încărcare simplă și rapidă în orice moment datorită opțiunilor de 
încărcare la modelele cu baterii Li-Ion

 Simply powerful

■   Disponibilitate în mod fiabil cu motoare c.a. puternice, care necesită 
o întreținere redusă pentru deplasare și ridicare

■   Performanță solidă și eficientă pentru toate nevoile clientului datorită 
vitezelor de conducere și de ridicare configurabile individual

■   Utilizare maximă a spațiului cu o înălțime de lucru de până la 
14,5 metri

■  Viteză rapidă de ridicare și coborâre datorită catargului fără ridicare 
liberă și fără tranziții ale catargului

■   Performanță optimă de manipulare datorită sistemului de asistență 
inteligent OptiSpeed într-o gamă de versiuni personalizate

 

 Simply safe

■  Siguranță operațională asigurată cu ajutorul sistemului de asistență 
iGo pilot safety pentru protejarea operatorului în culoare

■   Barierele rabatabile opționale permit reducerea distanței dintre 
echipament și raft pentru o selectare rapidă, sigură și ergonomică a 
comenzilor

■   Cabina operatorului sigură, confortabilă și ergonomică, cu capitonaj 
pentru genunchi și pernă de sprijin opționale

■  Siguranță optimă a echipamentului și a manevrării cu monitorizare 
electronică a blocării bateriei

 Simply flexible

■  Configurabil individual pentru o gamă largă de utilizări datorită 
conceptului de echipament modular

■   Paletul accesibil permite operatorului să intre pe palet pentru a ridica 
mărfuri voluminoase și grele

■   Design flexibil al cabinei operatorului folosind un sistem de bare de 
montare pentru o integrare ușoară a echipamentelor (opțional)

 Simply connected

■  Capacitate maximă de manipulare datorită sistemului de asistență 
inteligent pentru iGo pilot navigation și apropiere semi-automată de 
zona de rafturi

■   Conectare simplă la sistemul de management al depozitului pentru 
un control optim al fluxului de mărfuri cu interfața STILL iGo pilot

■   Siguranță optimă a echipamentului, protecție a accesului și 
minimizarea daunelor cu STILL FleetManager 4.x
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EK-X 10 și PXV Selector vertical  
Variante de echipare

▯ Standard     ○ Opţional     ─ Nu este disponibil

EK-X 10 
b1 = 790 mm

EK-X 10 
b1 = 980 mm

PXV M până la 1000 kg 
b1 = 1080-1580 mm

PXV până la 1200 kg 
b1 = 880-1580 mm

Ca
bin

a o
pe

ra
to

ru
lui

Cabina operatorului pentru o mai mare libertate de mișcare ○ ○ ○ ─
Înălțimea plafonului de protecție 2000/2200 mm ○ ○ ○ ○
Panou de comandă pe partea cu catargul/pe partea de încărcare cu buton de 
direcție/volan ○ ○ ○ ○
Panou de comandă cu   reglare electrică continuă a înălțimii ─ ─ ─ ○
Afișaj cu LED ▯ ▯ ▯ ─
Bariere rabatabile pentru reducerea distanței față de raft ○ ○ ○ ○
Capitonaj genunchi pe platforma de selectare cu compartiment de depozitare 
integrat ○ ○ ○ ○
Suport de sprijin rabatabil, capitonat montat pe partea cu catargul ○ ○ ○ ○
Sistem de iluminat cu LED pentru cabina operatorului ○ ○ ○ ○
Faruri cu LED pentru a ilumina rafturile ○ ○ ○ ○
Sistem de bare flexibile pentru configurarea stației de lucru (partea cu catargul/
partea de încărcare) ○ ○ ○ ○
Priză 12 V/ 2 A ○ ○ ○ ○
Operare electrică și mecanică a terminalului de date/imprimantei/scanerului ○ ○ ○ ○
Cabina operatorului cu amortizare a șocurilor și vibrațiilor ▯ ▯ ▯ ▯
Diverse lățimi de cabină ○ ○ ○ ○
Înălțimea treptei foarte mică pentru intrare și ieșire ușoară ▯ ▯ ▯ ▯
Ventilator pe plafonul de protecție ○ ○ ○ ○
Acoperire pentru plafonul de protecție ○ ○ ○ ○

Sis
tem

 de
 as

ist
en

ță Reducerea continuă a vitezei în funcție de unghiul de bracare pentru o siguranță 
sporită ▯ ▯ ▯ ─

OptiSpeed 3.0: reglarea vitezei în funcție de înălțimea de ridicare ─ ─ ▯ ▯
OptiSpeed 3.3: detectarea greutății și a sarcinii pentru optimizarea vitezei ─ ─ ─ ○
Sistem de iGo pilot navigation: apropiere semi-automată de zona de rafturi ─ ─ ─ ○

Ac
ţio

nă
ri

Frânare electrică regenerativă prin motorul de acționare pentru utilizarea optimă a 
energiei ▯ ▯ ▯ ▯

Si
gu

ra
nţ

ă

Sistem STILL iGo pilot safety: siguranță și flexibilitate adaptate pentru culoarele 
înguste ─ ─ ─ ○
FleetManager: autorizare acces, detectare șocuri, rapoarte ○ ○ ○ ○
Alarmă de salvare pentru acțiuni neobișnuite ale operatorului pentru a atrage atenția ○ ○ ○ ○
Frânare automată la capătul culoarului cu PSS, etichetă RFID sau întrerupător 
magnetic ─ ○ ○ ○
PSS/pregătirea sistemului PSS ─ ○ ○ ○
Șină de ghidare cu role de introducere ○ ○ ○ ○
Ghidare forțată inductivă cu detector de circuit automat ─ ○ ○ ○
Capacitate de încărcare reziduală crescută pentru mărfuri grele la înălțimi mari ─ ─ ○ ○
STILL Safety Light ○ ○ ○ ○
Opritor de ridicare și coborâre reglabil ○ ○ ○ ○
Protecție împotriva coliziunii fără contact pe plafonul de protecție ○ ○ ○ ○
Semnal sonor de avertizare la deplasarea în direcția încărcăturii și/sau la deplasare ○ ○ ○ ○
Design antistatic ○ ○ ○ ○
Acces prin intermediul unui întrerupător cu cheie, cod PIN, cip sau card ○ ○ ○ ○

Ba
te

rie

Ghidaj cu role pentru schimbarea prin lateral a bateriei ○ ○ ○ ○
Schimbarea bateriei cu un stivuitor ─ ─ ▯ ▯
Schimbarea bateriei cu o macara ▯ ▯ ─ ─
Diverse compartimente pentru baterii de 24 V ○ ○ ○ ○
Diverse compartimente pentru baterii de 48 V ─ ─ ○ ○
Diverse compartimente pentru baterii Li-Ion de 48 V ─ ─ ○ ○
Compartiment pentru baterii de 48 V pregătit pentru Li-Ion ─ ─ ○ ○
Acces la încărcare rapidă ─ ─ ○ ○

Ac
ce

so
rii

 
su

pli
m

en
ta

re Versiune pentru depozit frigorific la temperaturi de până la –30 °C ○ ○ ○ ○
Palet pe care se poate păși, inclusiv cușcă de protecție ○ ○ ○ ○
Echipament de ridicare auxiliar ○ ○ ○ ○
Cărucior furci sudat sau FEM ○ ○ ○ ○
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STILL este certificată în 
următoarele domenii: 
managementul calității, siguranţa 
la locul de muncă protecția 
mediului și managementul energiei.




