
first in intralogistics

EK-X 10

PXV/Li-Ion

EK-X och PXV Tekniska data  
Vertikal plocktruck
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1.1 Tillverkare STILL STILL STILL

1.2 Tillverkarens typbeteckning EK-X 10 enkelmast 
utan extra lyft

EK-X 10 enkelmast 
med extra lyft

EK-X 10 
teleskopmast med 
extra lyft

1.3 Drivning Elektrisk 24 V Elektrisk 24 V Elektrisk 24 V

1.4 Manövrering Stående förare/
plocktruck

Stående förare/
plocktruck

Stående förare/
plocktruck

1.5 Kapacitet/belastning Q kg 1000 1000 1000
1.6 Tyngdpunktsavstånd c mm 400 400 400
1.8 Lastavstånd, center av drivaxel till gaffel x mm 180 180 180
1.9 Hjulbas y mm 1270 1260 1415

Vi
kt

2.1 Egenvikt (inkl. batteri) kg 1564 2069 2711
2.2 Axelbelastning med last drivsidan/lastsidan kg 536/2028 688/2381 1050/2661
2.3 Axelbelastning utan last drivsidan/lastsidan kg 1006/558 1168/901 1479/1232

Dä
ck

/c
ha

ss
i 3.1 Däck Polyuretan Polyuretan Polyuretan

3.2 Däckstorlek drivsidan mm ⌀ 250 x 100 ⌀ 250 x 100 ⌀ 250 x 100
3.3 Däckstorlek lastsidan mm ⌀ 125 x 105 ⌀ 125 x 105 ⌀ 150 x 100
3.5 Hjul, nummer (x = drivna) drivsidan/lastsidan 1x/2 1x/2 1x/2
3.7 Spårbredd lastsidan b11 mm 660 850 850

Di
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r

4.2 Höjd stativ sänkt h1 mm 1620 2530 2900
4.4 Lyft h3 mm 1000 1910 4550
4.5 Höjd lyft stativ h4 mm 2395 4170 6810
4.7 Höjd på skyddstak (hytt) h6 mm - 2260 2260
4.8 Plattform höjd sänkt h7 mm 200 200 200
4.11 Extra lyft h9 mm - 800 800
4.14 Plattform höjd upphöjd h12 mm 1200 2110 4750
4.14.1 Plockhöjd (h12 + 1600 mm) upphöjd h28 mm 2800 3710 6350
4.15 Höjd sänkt h13 mm 65 65 65
4.19 Total längd l1 mm 2465 2475 2630
4.20 Längd inklusive gaffelrygg l2 mm 1665 1675 1830
4.21 Total bredd b1/b2 mm 790/790 980/980 980/980
4.22 Gaffeldimensioner s/e/l mm 60/120/800 60/120/800 60/120/800
4.23 Gaffelvagn ISO 2328, klass/typ A, B Svetsade gafflar Svetsade gafflar Svetsade gafflar
4.24 Gaffelvagn bredd b3 mm - 740 740
4.25 Yttre gaffelavstånd min./max. b5 mm 560 640 640
4.27 Bredd över styrhjul b6 mm - 1375 1375
4.31 Markfrigång med last under stativet m1 mm 40 40 38
4.32 Markfrigång, hjulbascentrum m2 mm 40 40 38
4.34.1 Arbetsgångsbredd för pallar 1200 x 800 långsideshantering Ast mm 3122 - -
4.34.2 Arbetsgångsbredd för pallar 1200 x 800 kortsideshantering Ast mm 2834 1380 1380
4.35 Vändradie Wa mm 1485 1495 1650
4.42 Min. transfergångbredd Au mm 2834 2844 2999
4.44 Bredd ingång förarplats mm 460 460 460
4.45 Höjd, inuti förarutrymme mm - 2000 2000

Pr
es

ta
nd

a

5.1 Körhastighet med/utan last km/h 9,0/9,0 10,0/10,0 10,0/10,0
5.2 Lyfthastighet med/utan last m/s 0,15/0,19 0,18/0,25 0,22/0,31
5.3 Sänkhastighet med/utan last m/s 0,30/0,24 0,30/0,24 0,30/0,24
5.9 Accelerationstid (0-10 m) med/utan last s 7/7 7/7 7/7
5.10 Driftbroms Regenerativ Regenerativ Regenerativ

Ele
kt

ris
k m

ot
or 6.1 Drivmotor, S2 vid 60 min kW 3,0 3,0 3,0

6.2 Lyftmotor, S3 15 % kW 3,2 1 4,0 7,6
6.3 Batteri enligt DIN 43535 3PzS 420/B 4PzS 560/B 4PzS 560/B
6.4 Batterispänning/nominell kapacitet K5 V/Ah 24/420 24/560 24/560
6.5 Batterivikt (±5 % beroende på leverantör) kg 385 502 502

Öv
r. 10.7 Ljudtrycksnivå, förarposition dB(A) 61 63 69

Med vårt VNAP-verktyg kommer vi att beräkna truckens tekniska specifikationer med din individuella utrustning. De beräknade hastighetsprofilerna är 
baserade på våra regler för golvkvalitet. Med reservation för ändringar utan föregående meddelande. Värden kan variera ±10 %.

EK-X 10 Vertikal plocktruck 
Den nya dimensionen inom orderplockning

Detta datablad till VDI-riktlinje 2198 visar endast teknisk data 
för utvalda utrustningsvarianter.

1 S3 = 10 %
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EK-X 10 Vertikal plocktruck 
Teknisk ritning

Sidovy EK-X 10 enkelmast med initiallyft

Sidovy EK-X 10 teleskopmast med initiallyft

Sidovy EK-X 10 enkelmast utan initiallyft

Vy ovanifrån EK-X 10 enkelmast med initiallyft

Vy ovanifrån EK-X 10 teleskopmast med initiallyft

Vy ovanifrån EK-X 10 enkelmast utan initiallyft
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PXV Vertikal plocktruck 
Den nya dimensionen inom orderplockning

Vy ovanifrån PXV M upp till 1000 kg med teleskopmast Sidovy PXV upp till 1200 kg med teleskopmastSidovy PXV M upp till 1000 kg med teleskopmast Vy ovanifrån PXV upp till 1200 kg med teleskopmast

Fu
nk
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ne

r

1.1 Leverantör STILL STILL STILL STILL STILL STILL

1.2 Tillverkarens typbeteckning PXV M upp till 1000 kg 
teleskopmast med extra lyft

PXV M upp till 1000 kg 
teleskopmast med extra lyft

PXV M upp till 1000 kg 
teleskopmast med extra lyft

PXV upp till 1200 kg 
teleskopmast med extra lyft

PXV upp till 1200 kg 
triplexmast  med frilyft

PXV upp till 1200 kg 
teleskopmast med extra lyft

1.3 Drivning Elektrisk 24 V Elektrisk 48 V Elektrisk 24 V Elektrisk 48 V Elektrisk 48 V Elektrisk 48 V
1.4 Manövrering Plocktruck Plocktruck Plocktruck Plocktruck Plocktruck Plocktruck
1.5 Kapacitet/belastning Q kg 1000 1000 1000 1200 1200 1200
1.6 Tyngdpunktsavstånd c mm 400 400 600 400 400 400
1.8 Lastavstånd x mm 353 353 345 345 455 345
1.9 Hjulbas y mm 1340 1448 1520 1520 1844 1628

Vi
kt

2.1 Egenvikt (inkl. batteri) kg 3566 3842 2973 3023 5996 4097
2.2 Axelbelastning med last drivsidan/lastsidan kg 1299/3267 1489/3353 952/3022 1053/3170 2389/4806 1627/3670
2.3 Axelbelastning utan last drivsidan/lastsidan kg 1886/1681 2032/1810 1615/1359 1690/1332 2993/3002 2222/1875

Dä
ck

/c
ha

ss
i 3.1 Däck Polyuretan Polyuretan Polyuretan Polyuretan Polyuretan Polyuretan

3.2 Däckstorlek drivsidan mm ⌀ 360/130 ⌀ 360/130 ⌀ 360/130 ⌀ 360/130 ⌀ 360/130 ⌀ 360/130
3.3 Däckstorlek lastsidan mm ⌀ 180/156 ⌀ 180/156 ⌀ 180/156 ⌀ 180/156 ⌀ 180/156 ⌀ 180/156
3.5 Hjul, nummer (x = drivna) drivsidan/lastsidan 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2

Di
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r

4.2 Höjd stativ sänkt h1 mm 3900 3900 2250 2250 5400 3400
4.4 Lyft h3 mm 6000 6000 2825 2825 12660 5125
4.5 Höjd lyft stativ h4 mm 8284 8284 5115 5115 14950 7415
4.7 Höjd på skyddstak (hytt) h6 mm 2284 2284 2290 2290 2290 2290
4.8 Plattform höjd sänkt h7 mm 233 233 240 240 240 240
4.11 Initiallyft h9 mm 800 800 740 740 740 740
4.14 Plattform höjd upplyft h12 mm 6233 6233 3065 3065 12900 5365
4.14.1 Plockhöjd (h12 + 1600) h28 mm 7833 7833 4665 4665 14500 6965
4.15 Höjd i sänkt läge h13 mm 65 65 65 65 65 65
4.19 Total längd l1 mm 2818 2926 3420 2910 3344 3018
4.20 Längd inklusive gaffelrygg l2 mm 2018 2126 2220 2110 2544 2218
4.21 Total bredd b1/b2 mm 1080/1280 1080/1280 880/980 880/980 1080/1580 1080/1580
4.22 Gaffeldimensioner s/e/l mm 60/120/800 60/120/800 60/120/1200 60/120/800 60/120/800 60/120/800
4.23 Gaffelvagn ISO 2328, klass/typ A, B mm ISO I special gaffelvagn ISO I special gaffelvagn ISO I special gaffelvagn ISO I special gaffelvagn ISO I special gaffelvagn ISO I special gaffelvagn
4.24 Gaffelvagn bredd b3 mm 740 740 660 740 740 740
4.25 Total gaffelbredd min./max. b5 mm 640/640 640/640 560/560 640/640 640/640 640/640
4.27 Bredd över styrhjul b6 mm 1375 1375 1075 1375 2000 1995
4.31 Markfrigång med last under stativet m1 mm 50 50 50 50 50 50
4.32 Markfrigång, centrum av hjulbas m2 mm 50 50 50 50 50 50
4.34 Arbetsgångsbredd Ast mm 1380 1380 1080 1380 2100 2000
4.35 Vändradie Wa mm 1801 1902 1951 1765 2190 1999
4.42 Min. transfergångbredd Au mm 3301 3402 3747 3258 3781 3492

Pr
es

ta
nd

a

5.1 Körhastighet med/utan last 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 Lyfthastighet med/utan last 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 Sänkhastighet med/utan last 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 Accelerationshastighet (0-10 m) med/utan last s 6/6 6/6 7/7 7/7 6/6 6/6
5.10 Motorbroms Regenerativ Regenerativ Regenerativ Regenerativ Regenerativ Regenerativ

Ele
kt

ris
k m

ot
or 6.1 Drivmotor, S2 vid 60 min kW 4,0 6,5 4,0 6,5 6,5 6,5

6.2 Lyftmotor, S3 = 15 % kW 7,6 13,0 1 7,6 13,0 1 13,0 1 13,0 1

6.3 Batteri enligt DIN 43531/35/36 A, B, C, nej 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 Batterispänning/nom. kapacitet K5 V/Ah 24/840 48/560 24/840 48/420 48/930 48/560
6.5 Batterivikt (±5 % beroende på leverantör) kg 687 933 687 739 1309 933

Öv
r.

8.1 Typ av styrsystem Mikroprocessor Mikroprocessor Mikroprocessor Mikroprocessor Mikroprocessor Mikroprocessor
8.4 Ljudtrycksnivå, förarposition dB(A) 61 61 61 61 61 61
Värden kan variera ±10 %. De beräknade förarprofilerna är baserade på våra regler för golvkvalitet. Med reservation för tekniska ändringar. 

1 S3 = 20 %
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EK-X 10 och PXV Vertikala plocktruckar 
Lyftstativstabeller

EK
-X

 1
0 

 
en
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ed

 ex
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 ly
ft

Höjd, sänkt mast h1 mm 1620 2120 2530
Total lyft över golv h25 (h3 + h9 + h13) mm 1865 2365 2775
Total lyft h24 (h3 + h9) mm 1800 2300 2710
Nominellt lyft h3 mm 1000 1500 1910
Höjd, sänkt h13 mm 65 65 65
Extra lyft h9 mm 800 800 800
Ståhöjd, upphöjd h12 (h3 + h7) mm 1200 1700 2110
Plockhöjd h28 (h12 + 1600) mm 2800 3300 3710
Höjd, mast förlängd h4 mm 2395 3760 4170
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Höjd, sänkt mast h1 mm 2400 2900
Total lyft över golv h25 (h3 + h9 + h13) mm 4415 5415
Total lyft h24 (h3 + h9) mm 4350 5350
Nominellt lyft h3 mm 3550 4550
Höjd, sänkt h13 mm 65 65
Extra lyft h9 mm 800 800
Ståhöjd, upphöjd h12 (h3 + h7) mm 3750 4750
Plockhöjd h28 (h12 + 1600) mm 5350 6350
Höjd, mast förlängd h4 mm 5810 6810

PX
V 

M
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kg
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t

Höjd, sänkt mast h1 mm 2250 2400 2900 3400 3900
Total lyft över golv h25 (h3 + h9 + h13) mm 4115 4415 5415 5865 6865
Total lyft h24 (h3 + h9) mm 4050 4350 5350 5800 6800
Nominellt lyft h3 mm 3250 3550 4550 5000 6000
Höjd, sänkt h13 mm 65 65 65 65 65
Extra lyft h9 mm 800 800 800 800 800
Ståhöjd, upphöjd h12 (h3 + h7) mm 3483 3783 4783 5233 6233
Plockhöjd h28 (h12 + 1600) mm 5083 5383 6383 6833 7833
Höjd, mast förlängd h4 mm 5534 5834 6834 7284 8284
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m

Höjd, sänkt mast h1 mm 2250 2450 2900 3400 3900 4400
Total lyft över golv h25 (h3 + h9 + h13) mm 3630 4030 4930 5930 6530 7530
Total lyft h24 (h3 + h9) mm 3565 3965 4865 5865 6465 7465
Nominellt lyft h3 mm 2825 3225 4125 5125 5725 6725
Höjd, sänkt h13 mm 65 65 65 65 65 65
Extra lyft h9 mm 740 740 740 740 740 740
Ståhöjd, upphöjd h12 (h3 + h7) mm 3065 4025 4925 5925 6525 7525
Plockhöjd h28 (h12 + 1600) mm 4665 5065 5965 6965 7565 8565
Höjd, mast förlängd h4 mm 5115 5515 6415 7415 8015 9015
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Höjd, sänkt mast h1 mm 2250 2450 2900 3400 3900 4400 4900 5400
Total lyft över golv h25 (h3 + h9 + h13) mm 3630 4030 4930 5930 6530 7530 8530 9330
Total lyft h24 (h3 + h9) mm 3565 3965 4865 5865 6465 7465 8465 9265
Nominellt lyft h3 mm 2825 3225 4125 5125 5725 6725 7725 8525
Höjd, sänkt h13 mm 65 65 65 65 65 65 65 65
Extra lyft h9 mm 740 740 740 740 740 740 740 740
Ståhöjd, upphöjd h12 (h3 + h7) mm 3065 4025 4925 5925 6525 7525 8525 9325
Plockhöjd h28 (h12 + 1600) mm 4665 5065 5965 6965 7565 8565 9565 10365
Höjd, mast förlängd h4 mm 5115 5515 6415 7415 8015 9015 10015 10815
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Höjd, sänkt mast h1 mm 3300 3800 4350 4800 5400
Total lyft över golv h25 (h3 + h9 + h13) mm 7965 9465 10765 11965 13465
Total lyft h24 (h3 + h9) mm 7900 9400 10700 11900 13400
Nominellt lyft h3 mm 7160 8660 9960 11160 12660
Höjd, sänkt h13 mm 65 65 65 65 65
Extra lyft h9 mm 740 740 740 740 740
Ståhöjd, upphöjd h12 (h3 + h7) mm 7400 8900 10200 11400 12900
Plockhöjd h28 (h12 + 1600) mm 9000 10500 11800 13000 14500
Höjd, mast förlängd h4 mm 9490 10990 12290 13490 14990
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Höjd, sänkt mast h1 mm 2250 2450 2900 3200 3700 4200 4700
Frilyft h2 mm 1600 1800 2250 2550 3050 3550 4050
Total lyft över golv h25 (h3 + h9 + h13) mm 5215 5815 7165 7965 9465 10765 11965
Total lyft h24 (h3 + h9) mm 5150 5750 7100 7900 9400 10700 11900
Nominellt lyft h3 mm 4410 5010 6360 7160 8660 9960 11160
Höjd, sänkt h13 mm 65 65 65 65 65 65 65
Extra lyft h9 mm 740 740 740 740 740 740 740
Ståhöjd, upphöjd h12 (h3 + h7) mm 4650 5250 6600 7400 8900 10200 1140
Plockhöjd h28 (h12 + 1600) mm 6250 6850 8200 9000 10500 11800 13000
Höjd, mast förlängd h4 mm 6700 7300 8650 9450 10950 12250 13450
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EK-X 10 och PXV Vertikala plocktruckar 
Den nya dimensionen inom orderplockning

EK-X 10 
Vertikal plocktruck 
med teleskopmast 
upp till 1000 kg

Plockhöjd 
upp till 7,8 meter

Plockhöjd 
upp till 6,3 meter

Plockhöjd 
upp till 14,5 meter

PXV M
Vertikal plocktruck
med teleskopmast

upp till 1000 kg

PXV 
Vertikal plocktruck
med teleskopmast

upp till 1200 kg
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EK-X 10 Vertikal plocktruck 
Detaljbilder

Tiltbart skydd för ergonomisk orderplockning av alla varor på pallen

Beträdbar pall med skydd som tillval för ergonomisk orderplockning av tungt och 
skrymmande gods

Tillval av drift med dataterminal, skrivare och skanner

Enkel och säker beträdning av pall med extra skydd i lastriktningen

Stötskyddat golv med integrerad fotplatta för mer körkomfortEffektiv användning av trucken tack vare körreglage i båda riktningarna som tillval
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PXV Vertikal plocktruck 
Detaljbilder

Maximal säkerhet och flexibilitet vid körning av trucken tack vare display- och 
styrverktyg som kan placeras på lastsida eller mastsidan efter respektive behov

Gott om plats för utrustning och material tack vare det intelligenta 
förvaringskonceptet

Enkel åtkomst till gods oavsett placering långt bak tack vare det tillvalsbara 
sidovippskyddet på förarhytten

Snabbladdning för optimal tillgänglighet: direkt tillgång till laddning av PXV är 
nyckeln till framgång och gör hanteringen av laddningskontakten mycket enklare för 
alla förare

Två backspeglar ger optimal sikt runt trucken hela tiden

Säkerhet är viktigast: med den tillvalsbara skyddsburen på den beträdbara pallen är 
föraren skyddad även i upplyft läge om föraren förflyttar sig på pallen

Säkerhet och effektivitet med allt i synfältet: stativet säkerställer alltid fri sikt i 
körriktningen
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PXV Vertikal plocktruck 
iGo pilot

Rätt system för alla kundkrav: STILL iGo pilot kan läsa RFID-taggar 
och streckkodsetiketter

Anpassad konfiguration: systemet kan anpassas individuellt till alla 
tänkbara lager med mycket smala gångar

Optimala arbetsförhållanden: att avskaffa sökprocesser och 
felaktiga körningar avlastar föraren och möjliggör snabb 
upplärning av nya medarbetare

STILL iGo pilot – en snabbtitt på prestandaprofilen 

iGo pilot navigerings- och säkerhetsfunktioner länkar den 
specifika lagertopografin där truckarna är verksamma. iGo pilot 
navigeringsgränssnitt kommunicerar med lagerhanteringssystemet och 
kombinerar lagerprocesserna till en intelligent helhet. Det resulterar i 
att trucken vet vilken hyllplats den ska köra till härnäst, vilket avlastar 
föraren. När föraren accepterar nästa order hittar trucken en egen 
väg genom lagergångarna. Tack vare iGo pilots säkerhetshjälp och 
varningssystem, vilket kan förkonfigureras individuellt för alla lager, 

anpassar trucken proaktivt sin färdväg efter lokala förhållanden och 
potentiella faror. När trucken har anlänt till sin destination säkerställer 
iGo pilot navigering att gaffeln stannar vid exakt rätt hyllposition. När 
uppdraget är slutfört skickas data tillbaka till lagerhanteringssystemet 
för att förhindra plockfel, felaktig placering eller hämtning av pallar. 
Resultatet är en betydande ökning av hanteringskapaciteten och ökad 
säkerhet tack vare nätverksanslutning.
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PXV Vertikal plocktruck 
iGo pilot

Lätt att använda: destinationer kan matas in via skanner, terminal 
eller online från lagerhanteringssystemet, och processen startas 
med bara en rörelse av körspaken 

Suverän produktivitet: trucken navigerar automatiskt till sin 
destination längs den idealiska rutten, oavsett förarens erfarenhet 
och kunskap

Smart precision: trucken flyttar sig till exakt rätt pallposition och 
kan förhindra gaffelrörelser när det inte behövs för att förhindra 
lagrings- och hämtningsfel

Om iGo pilot safety är installerat förbättras både driftsäkerheten och 
hanteringskapaciteten för STILLs smalgångstruckar för mycket smala 
gångar avsevärt. Dessutom är områden i smalgångslagret, där särskilda 
säkerhetsföreskrifter gäller, definierade i förväg. En tredimensionell 
karta över dessa områden lagras i trucken. Denna kartläggning 
tillhandahålls av STILL. Det gör det möjligt att på ett ypperligt sätt 
hantera hinder i gångarna, nödvändiga bromssträckor i slutet av 

gångarna samt höjdbegränsningar i den vardagliga verksamheten. 
Dessutom identifierar trucken hela tiden sin aktuella position med 
hjälp av kartan. Under sin färd upptäcker trucken varje lagergång 
och dess specifika förhållanden och anpassar sig till dessa utan 
att föraren behöver ingripa. Systemet följer alltid de fördefinierade 
säkerhetsreglerna.

Tack vare olika säkerhetsfunktioner skyddar förarassistenten gods, 
hyllor, byggutrustning och trucken från skador

Alltid redo för action: minskad stilleståndstid genom undvikna 
stötskador och påföljande reparationer

Genom ett förenklat arbetsflöde kan förarna koncentrera sig på 
den viktiga kärnuppgiften, lagerhantering eller orderplockning

iGo pilot navigering leder föraren och smalgångstrucken den 
idealiska vägen till önskad pallposition. Detta är möjligt tack vare en 
tredimensionell plan som kartlägger lagrets specifika topografi. Genom 
att jämföra med den här kartan som finns lagrad i systemet känner 
trucken av sin nuvarande placering i gången samt sin position. iGo pilot 
navigering anpassar sig till aktiviteterna för lagerplacering, hämtning 

och orderplockning. Så snart en beställning kommer in bestämmer 
systemet den optimala horisontella och vertikala vägen till önskad 
hyllplats. Med hjälp av en optisk display kan föraren se sin aktuella 
position i förhållande till destinationen och kan bara flytta trucken i 
den angivna riktningen. Om föraren är i fel gång kommer displayen att 
flagga för detta.
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EK-X 10 och PXV Vertikala plocktruckar 
Modultänk ner till minsta bult

Batterier 

24 V eller 48 V,  
blysyra eller Li-Ion 

Chassibredder

för olika arbetsområden 

Gafflar

svetsade eller FEM-gaffelvagn 

Gaffellängder

passande för olika laster 

Hyttvarianter 

kombinerade och bekväma hytter  
för mer rörelsefrihet 

Olika stativ 

för räckviddshöjder upp till 14,5 meter

Truckkonfigurationer passande för alla lager och varor: Miljontals 
kombinationsalternativ. Vi avgör vilken vertikal orderplockare som är 
lämplig för dig med hjälp av STILL:s konfigurationsprogram.  

Baserat på lagrets dimensioner, typ av gods som ska transporteras, 
varornas rörelse och potentiell tillväxt i framtiden, designar vi den 
perfekta trucken med dig, för dig. 
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EK-X 10 och PXV Vertikala plocktruckar 
Den nya dimensionen inom orderplockning

EK-X 10

Gör orderplockning till en barnlek: EK-X 10 vertikal plocktruck är den 
perfekta kombinationen av effektivitet och ergonomi. Den imponerar 
i lager med både breda och smala gångar med sin förträffliga 
hanteringskapacitet, optimala säkerhet och ergonomiska komfort. 
Den kompakta lagerhjälpen kan lyfta upp till 1000 kg upp till en höjd 
av 6,3 meter. Den fria sikten som säkerställs av stativet ger förarna 
bästa förutsättningar för säkert högprecisionsarbete även i snabb takt. 
När det gäller säkerhet och ergonomi ger den rymliga förarhytten: 

stor rörelsefrihet, bra förvaring och ett stötdämpande golv vilket 
säkerställer maximal komfort, samtidigt som det tippbara sidoskyddet 
minskar avståndet mellan orderplockaren och pallstället vilket möjliggör 
ergonomisk plockning av varor – oavsett placering på pallen. Val av 
utrustningsvarianter – singel- eller teleskopmast, med eller utan extra 
lyft – och individuella konfigurationsmöjligheter gör EK-X 10 till en 
flexibel partner för de otaliga utmaningar som kan uppstå i ett lager.

Bekväm, varierande och säker stående position i den rymliga 
förarhytten med stötdämpande golv 

Bekväm åtkomst vid plockning tack vare tippbart skydd som minskar 
avståndet till ställaget 

Utmärkt plats- och lagringseffektivitet: orderplockhöjd på upp till 
14,5 meter 

Enkel beröring: fingertoppsmanövrering för enkel sänkning av den 
extra lyften vid orderplockning

Samtidig lyftning och sänkning av huvud- och extra lyft

Perfekt konfigurerad för att möta alla utmaningar tack vare det 
modulära systemet 

PXV

Detta är kungen av orderplockning och imponerar med sin 
exceptionella godshantering, maximala räckviddshöjd och erbjuder 
en helt ny nivå av säkerhet och ergonomi. Oavsett om PXV arbetar 
i lager med smala eller breda gångar, använder ingen annan 
orderplocktruck plats och tid så smart som PXV vertikal plocktruck. 
Med en orderplockhöjd på 14,5 meter kan den ”stora” modellen – som 
har en lastkapacitet på 1200 kg – nå även de högsta hyllorna. Dess 
lillebror kan samtidigt arbeta på höjder på upp till 7,8 meter med 
en lastkapacitet på 1000 kg. I båda versionerna garanterar mjuk 
mastövergång inte bara bekvämt arbete utan också imponerande 

godshantering. PXV sätter nya standarder även när det gäller 
användarvänlighet och ergonomi. Föraren stöds av intelligenta 
assistanssystem, såsom STILL OptiSpeed systemet, som säkerställer 
högsta möjliga hastighet utan att äventyra körsäkerheten. Den erbjuder 
också ett utmärkt synfält i last- och körriktningen, plus en rymlig, 
stötdämpande förarhytt med tippbart skydd för enkel åtkomst till gods. 
Ytterligare assistanssystem för ännu större säkerhet och effektivitet 
plus ett flertal utrustningsvarianter kan också väljas individuellt och gör 
PXV till den perfekta, skräddarsydda följeslagaren för varje lager. Det är 
den nya dimensionen inom orderplockning.

Exakt och säkert arbete även i höga hastigheter tack vare bra sikt 
genom stativet 
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EK-X 10 och PXV Vertikala plocktruckar 
"Simply Efficient" faktorerna: Prestanda som ett mått på ekonomisk effektivitet 

 Simply easy

■   Särskilt känslig drift och kontinuerlig kontroll av lyfthastigheten tack 
vare proportionalventiler

■   Intuitiv kontroll genom ratt eller styrenhet gör det enkelt för föraren 
att använda alla funktioner, anpassade efter deras behov 

■   Optimal användarkomfort med den rymliga stötskyddade 
ståplattformen med integrerat död-mans-grepp 

■   Snabb och enkel laddning när som helst tack vare tillvalsbar lösning 
för litium-jon-batterier

 Simply powerful

■   Pålitlig tillgänglighet med kraftfull växelströmsdrift med lågt underhåll 
för både körning och lyft

■   Effektiv och kraftfull prestanda för alla kundbehov tack vare 
individuellt konfigurerbara kör- och lyfthastigheter

■   Oöverträffat utrymmesnyttjande med en räckvidd på upp till 
14,5 meter 

■   Snabb lyft- och sänkhastighet tack vare stativ utan frilyft och utan 
mastövergång 

■   Optimal hanteringsprestanda tack vare smarta OptiSpeed-
assistanssystem med en rad skräddarsydda versioner  
 
 
 
 
 
 

 Simply safe

■   Driftsäkerhet garanterad med den innovativa iGo pilot safety och 
säkerhetsassistans i gångar

■  Tillvalsbara tippskydd tillåter minskat avstånd mellan truck och 
ställage – för snabb, säker och ergonomisk orderplockning

■   Säker, bekväm och hälsosam förarhytt med tillval som knä- och 
stödkuddar 

■   Optimal truck- och driftsäkerhet med elektronisk övervakning av 
batterilåsning 

 Simply flexible

■   Individuellt konfigurerbar för ett brett användningsområde tack vare 
ett modulärt truckkoncept 

■   Beträdbar pall låter föraren gå ut på pallen för att plocka 
skrymmande och tungt gods 

■   Flexibel förarhyttdesign för enkel integrering av verktyg (tillval)

 Simply connected

■   Maximal hantering med intelligent STILL iGo pilot navigeringssystem 
och halvautomatisk stoppfunktion

■   Enkel anslutning till lagerhanteringssystem för optimal kontroll av 
varuflödet med STILL iGo pilot gränssnitt 

■   Optimal trucksäkerhet, åtkomstskydd och skademinimering med 
STILL FleetManager 4.x
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EK-X 10 och PXV Vertikala plocktruckar  
Utrustningsvarianter

▯ Standard     ○ Tillval     ─ Ej tillgängligt

EK-X 10 
b1 = 790 mm

EK-X 10 
b1 = 980 mm

PXV M upp till 1000 kg 
b1 = 1080-1580 mm

PXV upp till 1200 kg 
b1 = 880-1580 mm

Fö
ra

rh
yt

t

Förarhytt för mer rörelsefrihet ○ ○ ○ ─
Skyddstakhöjd 2000/2200 mm ○ ○ ○ ○
Kontrollpanel på mastsida/lastsida med rattknopp/ratt ○ ○ ○ ○
Kontrollpanel med kontinuerlig elektrisk höjdjustering ─ ─ ─ ○
LED-display ▯ ▯ ▯ ─
Tiltbart skydd för att minska avståndet till ställaget ○ ○ ○ ○
Knäkudde på plockplattform med integrerat förvaringsfack ○ ○ ○ ○
Utfällbart och vadderat lutningsstöd monterat på mastsidan ○ ○ ○ ○
LED-lampa för förarhytt ○ ○ ○ ○
LED-strålkastare för att lysa upp hyllorna ○ ○ ○ ○
Flexibelt montagesystem för arbetsplatskonfiguration (mastsida/lastsida) ○ ○ ○ ○
Eluttag 12 V/2 A ○ ○ ○ ○
Elektrisk och mekanisk drift av dataterminal/skrivare/skanner ○ ○ ○ ○
Förarhytt med dämpning av stötar och vibrationer ▯ ▯ ▯ ▯
Olika hyttbredder ○ ○ ○ ○
Mycket låg steghöjd för enkel i- och urstigning ▯ ▯ ▯ ▯
Fläkt på tak ○ ○ ○ ○
Kåpa till tak ○ ○ ○ ○

As
sis

tan
ss

ys
tem

 

Styrvinkelberoende kontinuerlig hastighetsminskning för ökad säkerhet ▯ ▯ ▯ ─
OptiSpeed 3.0: lyfthöjdsberoende hastighetsjustering  ─ ─ ▯ ▯
OptiSpeed 3.3: vikt- och lastdetektering för hastighetsoptimering ─ ─ ─ ○
STILL iGo pilot navigation: halvautomatisk stoppfunktion ─ ─ ─ ○

Dr
ivn

ing

Regenerativ elektrisk bromsning genom drivmotorn för optimal energianvändning ▯ ▯ ▯ ▯

Sä
ke

rh
et

 

STILL iGo pilot safety: skräddarsydd säkerhet och flexibilitet i smala gångar ─ ─ ─ ○
FleetManager: åtkomstbehörighet, stötdetektering, rapporter ○ ○ ○ ○
Larm för avvikande föraraktivitet för att väcka uppmärksamhet ○ ○ ○ ○
Automatisk bromsning i gångslut med PSS, RFID-taggar eller magnetomkopplare ─ ○ ○ ○
PSS/förberedelse av PSS ─ ○ ○ ○
Rälsstyrning med styrhjul ○ ○ ○ ○
Induktiv tvångsstyrning med automatisk slingsökning ─ ○ ○ ○
Ökad restlastkapacitet för tunga laster på höga höjder ─ ─ ○ ○
STILL Safety Light ○ ○ ○ ○
Justerbart lyft- och sänkstopp ○ ○ ○ ○
Kontaktfritt krockskydd på skyddstaket ○ ○ ○ ○
Akustisk varningssignal vid körning ○ ○ ○ ○
Antistatisk design ○ ○ ○ ○
Åtkomst via nyckelbrytare, PIN-kod, chip eller kort ○ ○ ○ ○

Ba
tte

ri 

Rullar för sidobyte av batteri ○ ○ ○ ○
Batteribyte med truck ─ ─ ▯ ▯
Batteribyte med kran ▯ ▯ ─ ─
Olika batteritråg för 24 V batterier ○ ○ ○ ○
Olika batteritråg för 48 V batterier ─ ─ ○ ○
Olika batteritråg för 48 V litiumjonbatterier ─ ─ ○ ○
Li-Ion-redo för 48 V batteritråg ─ ─ ○ ○
Snabbladdningsåtkomst ─ ─ ○ ○

Öv
rig

a t
illb

eh
ör

 

Kylhusmodell för temperaturer ner till –30 °C ○ ○ ○ ○
Beträdbar pall, inklusive skyddsbur ○ ○ ○ ○
Extra lyft ○ ○ ○ ○
Gafflar svetsade eller FEM-gaffelvagn ○ ○ ○ ○
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STILL Sverige AB 

Stenåldersgatan 13 

213 76 Malmö 

Sverige 

Telefon: +46 40 626 71 00 

sales@still.se

Mer information finns på 

www.still.se

STILL är certifierad inom 
följande områden: Kvalitets-
säkring, arbetssäkerhet, 
miljöskydd och energihantering. 




