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Wartości mogą różnić się o ±10 %. Prędkości jazdy zostały obliczone dla przyjętych przez STILL parametrów nawierzchni. Z zastrzeżeniem zmian technicznych.
* Wartości zmienne zależą od indywidualnych wymagań klienta

GX-X Wózek wysokiego składowania z obrotową karetką wideł
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1.1 Producent STILL STILL

1.2 Typoszereg GX-X
maszt teleskopowy

GX-X
maszt potrójny

1.3 Napęd Elektryczny Elektryczny
1.4 Obsługa Prowadzenie/fotel Prowadzenie/fotel
1.5 Udźwig/ładunek Q kg 1350 1350
1.6 Środek ciężkości ładunku c mm 600 600
1.9 Rozstaw osi kół y mm 1811 1943

Ma
sy

2.1 Masa własna (wraz z baterią) kg 5987* 6938*
2.2 Nacisk na oś z ładunkiem od strony napędu/ładunku kg 1740/5597* 2103/6185*
2.3 Nacisk na oś bez ładunku od strony napędu/ładunku kg 2280/3707* 2596/4343*
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3.1 Ogumienie Poliuretanowe
3.2 Rozmiar ogumienia/szerokość od strony napędu mm ∅ 360/140 ∅ 360/140
3.3 Rozmiar ogumienia/szerokość od strony ładunku mm ∅ 370/160 ∅ 370/160
3.5 Liczba kół (x=napędowe) od strony napędu/ładunku 1x/2 1x/2
3.6 Rozstaw kół, przód b10 mm 1290 1290
3.7 Rozstaw kół, tył b11 mm 0 0
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4.2 Wysokość masztu w stanie złożonym h1 mm 3400 3400
4.3 Wolny skok wideł h2 mm - 2150
4.4 Wysokość podnoszenia h3 mm 4200 6350
4.5 Wysokość masztu w stanie wysuniętym h4 mm 5650* 7800*
4.7 Wysokość osłony operatora (kabiny) h6 mm 2200 2200
4.8 Wysokość siedzenia, w stanie złożonym h7 mm 1050 1050
4.15 Wysokość opuszczonych wideł h13 mm 60 60
4.19 Długość całkowita (z grzbietem wideł) l1 mm 3100* 3232*
4.21 Szerokość całkowita b1/b2 mm 1250/1500 1250/1500
4.22 Grubość wideł s/e/l mm 50/120/1200 50/120/1200
4.24 Szerokość karetki wideł b3 mm 710 710
4.25 Rozstaw zewnętrzny wideł min./max. b5 mm 470/640 470/640
4.27 Zewnętrzny rozstaw rolek prowadzących b6 mm 1645 1645
4.29 Przesuw boczny b7 mm 1308 1308
4.31 Prześwit dolny z ładunkiem pod masztem m1 mm 40 40
4.32 Prześwit dolny centralnie między osiami m2 mm 80 80
4.34 Szerokość robocza Ast mm Zmienna* Zmienna*
4.35 Promień skrętu Wa mm Zmienna* Zmienna*
4.38 Odległość między osią obrotu wideł a przednią osią wózka l8 mm Zmienna* Zmienna*
4.39 Długość ramienia karetki wideł A mm Zmienna* Zmienna*
4.40 Szerokość ramy przesuwu bocznego B mm Zmienna* Zmienna*
4.41 Szerokość ramienia karetki wideł F mm Zmienna* Zmienna*
4.42 Szerokość korytarza przy zawracaniu, min. Au mm Zmienna* Zmienna*
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iąg

i

5.1 Prędkość jazdy z/bez ładunku km/h Zmienna* Zmienna*
5.2 Prędkość podnoszenia z/bez ładunku m/s Zmienna* Zmienna*
5.3 Prędkość opuszczania z/bez ładunku m/s Zmienna* Zmienna*
5.4 Prędkość przesuwu bocznego z/bez ładunku m/s Zmienna* Zmienna*
5.9 Przyspieszenie (na 10 m) z/bez ładunku s Zmienna* Zmienna*
5.10 Hamulec roboczy Prądnica

Sil
nik
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ny 6.1 Silnik napędowy kW 6,5 kW/S2 = 60 min
6.2 Silnik układu podnoszenia kW 24 kW/S3 = 15 %*
6.3 Akumulator według IEC 254-2 A, B, C, nie IEC 254-2; C
6.4 Typ akumulatora, napięcie, pojemność znamionowa C5 V/Ah PzS, 48 V, 1120 Ah
6.5 Masa akumulatora ±5 % (zależnie od producenta) kg 1688
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8.1 Rodzaj sterowania jazdą Mikroprocesor

8.4 Poziom hałasu na wysokości uszu operatora dB(A) 68

GX-X DANE TECHNICZNE
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Maszt teleskopowy „lekki“ z obrotową karetką wideł 
(wszystkie wysokości podane w mm)

Typ 1
Całkowita wysokość 

podnoszenia od 
podłoża

Całkowita wysokość 
podnoszenia

Główna wysokość 
podnoszenia

Wysokość 
opuszczonych wideł

Dodatkowa wysokość 
podnoszenia wideł 2 Maks. wysokość 3

Wysokość całkowita h1 h25 (h3 + h9 + h13) h24 (h3 + h9) h3 h13 h9 h4 (h3 + 2200)
4900 8655 8595 7600 60 995 9800
4400 7655 7595 6600 60 995 8800
3900 6655 6595 5600 60 995 7800
3400 5655 5595 4600 60 995 6800
2900 4655 4595 3600 60 995 5800
2400 3655 3595 2600 60 995 4800
2200 3255 3195 2200 60 995 4400

Maszt teleskopowy z obrotową karetką wideł
(wszystkie wysokości podane w mm)

Typ 1
Całkowita wysokość 

podnoszenia od 
podłoża

Całkowita wysokość 
podnoszenia

Główna wysokość 
podnoszenia

Wysokość 
opuszczonych wideł

Dodatkowa wysokość 
podnoszenia wideł 2 Maks. wysokość 3

Wysokość całkowita h1 h25 (h3 + h9 + h13) h24 (h3 + h9) h3 h13 h9 h4 (h3 + 2200)
4900 8255 8195 7200 60 995 9400
4400 7255 7195 6200 60 995 8400
3900 6255 6195 5200 60 995 7400
3400 5255 5195 4200 60 995 6400
2900 4255 4195 3200 60 995 5400
2400 3255 3195 2200 60 995 4400
2200 2855 2795 1800 60 995 4000

Maszt Triplex z obrotową karetką wideł
(wszystkie wysokości podane w mm)

Typ 1
Całkowita wysokość 

podnoszenia od 
podłoża

Całkowita wysokość 
podnoszenia

Główna wysokość 
podnoszenia Wolny skok wideł

Wysokość 
opuszczonych 

wideł 1 1

Dodatkowa 
wysokość 

podnoszenia wideł 2
Maks. wysokość 3

Wysokość całkowita h1 h25 (h3 + h9 + h13) h24 (h3 + h9) h3 h2 h13 h9 h4 (h3 + 2200)

3900 8505 8445 7450 2650 60 995 9650
3400 7405 7345 6350 2150 60 995 8550
2900 6105 6045 5050 1650 60 995 7250
2400 4605 4545 3550 1150 60 995 5750
2200 4005 3945 2950 950 60 995 5150

1 Inne wysokości całkowite masztu na zamówienie
2 Przy nie stosowaniu dodatkowego unoszenia wideł h9 = 0 mm
3 Całkowita wysokość karetki wideł wynosi 1450 mm

Szynowe prowadzenie wózka w korytarzu roboczym

Indukcyjne prowadzenie wózka w korytarzu roboczym
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GX-Q Wózek wysokiego składowania z widłami teleskopowymi
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1.1 Producent STILL STILL

1.2 Typoszereg GX-Q
maszt teleskopowy

GX-Q
maszt potrójny

1.3 Napęd Elektryczny Elektryczny
1.4 Obsługa Prowadzenie/fotel Prowadzenie/fotel
1.5 Udźwig/ładunek Q kg 1250 1250
1.6 Środek ciężkości ładunku c mm 600 600
1.9 Rozstaw osi kół y mm 1811 1943

Ma
sy

2.1 Masa własna (wraz z baterią) kg 5848* 6799*
2.2 Nacisk na oś z ładunkiem od strony napędu/ładunku kg 1864/5234* 2217/5832*
2.3 Nacisk na oś bez ładunku od strony napędu/ładunku kg 2344/3504* 2654/4145*
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3.1 Ogumienie Poliuretanowe
3.2 Rozmiar ogumienia/szerokość od strony napędu mm ∅ 360/140 ∅ 360/140
3.3 Rozmiar ogumienia/szerokość od strony ładunku mm ∅ 370/160 ∅ 370/160
3.5 Liczba kół (x = napędowe) od strony napędu/ładunku 1x/2 1x/2
3.6 Rozstaw kół, przód b10 mm 1240 1240
3.7 Rozstaw kół, tył b11 mm 0 0
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4.2 Wysokość masztu w stanie złożonym h1 mm 3400 3400
4.3 Wolny skok wideł h2 mm 2150
4.4 Wysokość podnoszenia h3 mm 4200 6350
4.5 Wysokość masztu w stanie wysuniętym h4 mm 5500* 7600
4.7 Wysokość osłony operatora (kabiny) h6 mm 2200 2200
4.8 Wysokość siedzenia h7 mm 1050 1050
4.15 Wysokość opuszczonych wideł h13 mm 380 380
4.19 Długość całkowita (wraz z widłami) l1 mm 3487* 3619*
4.21 Szerokość całkowita b1/b2 mm 1250/1450 1250/1450
4.22 Grubość wideł s/e/l mm 65/174/1200 65/174/1200
4.24 Szerokość karetki wideł b3 mm 1165 1165
4.25 Rozstaw zewnętrzny wideł min./max. b5 mm 545/545 545/545
4.27 Zewnętrzny rozstaw rolek prowadzących b6 mm 1595 1595
4.29 Przesuw boczny b7 mm 1400 1400
4.31 Prześwit dolny z ładunkiem pod masztem m1 mm 40 40
4.32 Prześwit dolny centralnie między osiami m2 mm 80 80
4.34 Szerokość robocza Ast mm Zmienna* Zmienna*
4.35 Promień skrętu Wa mm Zmienna* Zmienna*
4.38 Odległość osi wideł teleskopowych od osi przedniej wózka l8 mm Zmienna* Zmienna*
4.39 Długość ramienia wideł teleskopowych A mm Zmienna* Zmienna*
4.40 Szerokość ramy przesuwu bocznego B mm Zmienna* Zmienna*
4.42 Szerokość korytarza przy zawracaniu, min. Au mm Zmienna* Zmienna*

Os
iąg

i

5.1 Prędkość jazdy z/bez ładunku km/h Zmienna* Zmienna*
5.2 Prędkość podnoszenia z/bez ładunku m/s Zmienna* Zmienna*
5.3 Prędkość opuszczania z/bez ładunku m/s Zmienna* Zmienna*
5.4 Prędkość przesuwu bocznego z/bez ładunku m/s Zmienna* Zmienna*
5.9 Przyspieszenie (na 10 m) z/bez ładunku s Zmienna* Zmienna*
5.10 Hamulec roboczy Prądnica

Sil
nik
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ek

try
cz

ny 6.1 Silnik napędowy kW 6,5 kW/S2 = 60 min
6.2 Silnik układu podnoszenia kW 24 kW/S3 = 15 %*
6.3 Akumulator według IEC 254-2 A, B, C, nie IEC 254-2; C
6.4 Typ akumulatora, napięcie, pojemność znamionowa C5 V/Ah PzS, 48 V, 1120 Ah
6.5 Masa akumulatora (±5 % zależnie od producenta) kg 1688
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8.1 Rodzaj sterowania jazdą Mikroprocesor

8.4 Poziom hałasu na wysokości uszu operatora dB(A) 68

Wartości mogą różnić się o ±10 %. Prędkości jazdy zostały obliczone dla przyjętych przez STILL parametrów nawierzchni. Z zastrzeżeniem zmian technicznych.
* Wartości zmienne zależą od indywidualnych wymagań klienta
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Maszt teleskopowy „lekki“ z widłami teleskopowymi
(wszystkie wysokości podane w mm)

Typ 1 Całkowita wysokość 
podnoszenia od podłoża

Całkowita wysokość 
podnoszenia

Główna wysokość 
podnoszenia

Wysokość 
opuszczonych wideł Maks. wysokość

Wysokość całkowita h1 h25 (h3 + h9 + h13) h24 (h3 + h9) h3 h13 h4

4900 7980 7600 7600 380 8700
4400 6980 6600 6600 380 7700
3900 5980 5600 5600 380 6700
3400 4980 4600 4600 380 5700
2900 3980 3600 3600 380 4700
2400 2980 2600 2600 380 3700
2200 2580 2200 2200 380 3300

Maszt teleskopowy z widłami teleskopowymi
(wszystkie wysokości podane w mm)

Typ 1 Całkowita wysokość 
podnoszenia od podłoża

Całkowita wysokość 
podnoszenia

Główna wysokość 
podnoszenia

Wysokość 
opuszczonych wideł Maks. wysokość

Wysokość całkowita h1 h25 (h3 + h9 + h13) h24 (h3 + h9) h3 h13 h4

4900 7580 7200 7200 380 8500
4400 6580 6200 6200 380 7500
3900 5580 5200 5200 380 6500
3400 4580 4200 4200 380 5500
2900 3580 3200 3200 380 4500
2400 2580 2200 2200 380 3500
2200 2180 1800 1800 380 3100

Maszt Triplex z widłami teleskopowymi
(wszystkie wysokości podane w mm)

Typ 1 Całkowita wysokość 
podnoszenia od podłoża

Całkowita wysokość 
podnoszenia

Główna wysokość 
podnoszenia Wolny skok wideł Wysokość 

opuszczonych wideł 1 Maks. wysokość

Wysokość całkowita h1 h25 (h3 + h9 + h13) h24 (h3 + h9) h3 h2 h13 h4

3900 7830 7450 7450 2650 380 8700
3400 6730 6350 6350 2150 380 7600
2900 5430 5050 5050 1650 380 6300
2400 3930 3550 3550 1150 380 4800
2200 3330 2950 2950 950 380 4200

1 Inne wysokości całkowite masztu na zamówienie

Szynowe prowadzenie wózka w korytarzu roboczym

Indukcyjne prowadzenie wózka w korytarzu roboczym

GX-Q DANE TECHNICZNE
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Widły teleskopowe
 Dwie wersje z h13 = 180 mm lub h13 = 380 mm

a21 = 90 mm
l6 x b12 Paleta A a22 x l8 b3 b7 Ast Au min. Q max.
1200 x 800 450 50 298 748 1165 1350 1380 Zmienna* 1250

1200 x 1000 550 50 298 848 1365 1350 1380 Zmienna* 1000
1200 x 1200 650 50 298 948 1565 1350 1380 Zmienna* 800
1240 x 835 450 30 298 748 1165 1400 1420 Zmienna* 1250

1300 x 1300 700 50 298 998 1665 1450 1480 Zmienna* 800

* Wartości zmienne zależą od indywidualnych wymagań klienta
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Wózek wysokiego składowania z obrotową karetką 
wideł lub widłami teleskopowymi
STILL przedstawia nowoczesny i futurystyczny wózek GX-X 
z systemem OPTISPEED.

Najważniejsze cechy tej serii wózków widłowych to:
-  Modułowa budowa.
-  Szeroki zakres zastosowań.
-  Możliwość dopasowania głównych wymiarów oraz parametrów 

roboczych.
-  Ergonomiczne stanowisko pracy.
-  Wysoka wydajność przeładunkowa.
-  Niskie zużycie energii.
-  Niskie koszty eksploatacji.
-  Całkowicie innowacyjna koncepcja działania systemu OPTISPEED.

Stanowisko operatora
-  Przestronne stanowisko operatora z regulacją położenia elementów 

sterujących. Dla zwiększenia bezpieczeństwa operator znajduje się 
zawsze wewnątrz konturów wózka. 

-  Amortyzowane stanowisko operatora (opcjonalnie) tłumi uderzenia 
i wstrząsy podczas jazdy po nierównej nawierzchni, zapobiegając 
uszkodzeniom kręgosłupa.

-  Hydrauliczna regulacja siedziska i płyty podłogowej oraz elektryczna 
regulacja szyny (opcja) pozwala na dobór ergonomicznej pozycji, 
zapewniającej najlepszą widoczność na końcówki wideł.

-  Komfortowy fotel z regulacją położenia w poziomie i indywidualnym 
dostosowaniem do wagi kierowcy wyposażony jest w odchylane 
oparcie, które zapewnia łatwe obserwowanie uniesionego ładunku lub 
obserwowanie obszaru wokół masztu bez powodowania nadmiernego 
napięcia mięśni szyi. 

-  Stopnie kabiny umożliwiają łatwe wsiadanie i wysiadanie z wózka.
-  Duża ilość schowków, wnęki na dokumenty o formacie A4 i uchwyty 

na napoje. 
-  Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki optymalnej widoczności przez 

dach ochronny ze skośnie ułożonym użebrowaniem oraz doskonałej 
widoczności obszaru wokół wózka.

-  Sterowanie wszystkimi funkcjami obwodów hydraulicznych za pomocą 
ergonomicznego joysticka z bezobsługowym systemem czujników bez 
odrywania ręki.

Nowoczesna i efektywna technologia
-  Odzysk energii podczas hamowania i opuszczania podnośnika 

głównego.
-  Napęd elektryczny trójfazowy o najwyższych osiągach, wysokiej 

efektywności energetycznej i niskich kosztach eksploatacji. 
Brak zużywających się części zapewnia wysoką dyspozycyjność i 
wydajność przeładunkową.

-  Komponenty hydrauliczne o wysokiej mocy i trwałości. 
-  Napęd podnoszenia o dużej mocy z regulacją prędkości pompy 

hydraulicznej za pomocą zaworów odcinających.
-  Minimalne zużywanie się części składowych dzięki niskiej wartości 

ciśnienia roboczego i wbudowanemu filtrowi wysokociśnieniowemu.
-  Kompaktowa, sztywna konstrukcja wózka zapewnia bezpieczną pracę, 

nawet na najwyższych wysokościach podnoszenia.
-  Możliwość stosowania w wąskich korytarzach roboczych dzięki 

obrotowej karetce wideł z przesuwem bocznym.
-  Zintegrowany system pomiaru wysokości do precyzyjnego 

pozycjonowania wideł.
-  Maksymalna wartość udźwigu dzięki optymalnemu dopasowaniu 

szerokości wózka do szerokości alejki.
-  Szybki, bezproblemowy wjazd do korytarza roboczego dzięki 

prowadzeniu wózka za pomocą szyn.

GX-X/GX-Q DANE TECHNICZNE
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Układ sterowania
-  Elektryczny układ sterowania połączony bezpośrednio z napędem za 

pośrednictwem przekładni ułatwia precyzyjne pozycjonowanie wózka. 
-  Swobodne manewrowanie, mechaniczne lub indukcyjne prowadzenie 

w regałach, z automatycznym ustawianiem koła napędowego na 
wprost i bezdotykowym wykrywaniem korytarza roboczego.

Podwozie
-  Sztywna, stalowa konstrukcja z dużymi kołami jezdnymi 

zapewniającymi wysoki komfort jazdy. 
-  Opcjonalne, wymienne osłony boczne komory baterii. 
-  Różne szerokości podwozia.

Maszty
-  Maszt teleskopowy „Light“ zoptymalizowany do podnoszenia 

mniejszych ładunków do 1000 kg. 
-  Maszt teleskopowy w wyposażeniu standardowym. 
-  Maszt Triplex z wolnym skokiem przeznaczony do miejsc, gdzie 

z uwagi na stropy, otwory drzwiowe czy suwnice wymagana jest niższa 
wysokość masztu w stanie złożonym. 

-  Trzyelementowa konstrukcja masztu o wysokiej wytrzymałości i 
sztywności zapewnia wygodną pracę nawet na dużych wysokościach.

Obrotowa karetka wideł z dodatkowym unoszeniem
Zespół podnośnika umożliwia podejmowanie ładunku z trzech stron 
i posiada zintegrowany sterownik i obwody hydrauliczne. Takie 
rozwiązanie eliminuje konieczność stosowania długich kabli oraz 
przewodów hydraulicznych, co zwiększa niezawodność w dłuższym 
okresie eksploatacji. Ułatwia i przyśpiesza także diagnostykę usterek i 
konserwację. 
-  Obrotowa karetka wideł umożliwia operatorowi obsługę ładunków 

z lewej i prawej strony regału w jednym przejeździe. 
-  Całkowita wysokość podnoszenia może być zwiększona o dodatkowe 

uniesienie wideł (opcjonalnie). 
-  Optymalne wykorzystanie przestrzeni na całej wysokości magazynu. 

Wyższa wydajność przeładunkowa dzięki jednoczesnemu opuszczaniu 
ładunku podnośnikiem głównym. 

-  Wysokie prędkości opuszczania nawet dla ładunków o małej masie.

Hydraulika
Wózek jest standardowo wyposażony w sterowanie oparte na 
zaworach proporcjonalnych, zapewniające bardzo precyzyjne i płynne 
operowanie. Prędkość pompy podnoszenia jest regulowana przez 
sterownik podnośnika za pośrednictwem zaworów odcinających 
w celu uzyskania maksymalnej wydajności. 
- Wolny i płynny dojazd do wszystkich miejsc docelowych. 
- Silnik podnoszenia działający podczas opuszczania jako prądnica 
umożliwia odzysk do 15 % energii.
- Obwód obejściowy zapewnia precyzyjne pozycjonowanie ładunku 
podczas opuszczania.

Napęd elektryczny trójfazowy
Trwałe silniki elektryczne i wymagające niewielkiej konserwacji 
w połączeniu z tranzystorami mocy gwarantują efektywne, niezawodne i 
ekonomiczne rozwiązanie. 
-  Moduły napędowe 48 V. 
-  Monitorowanie i wyświetlanie aktualnego stanu napędu ułatwia 

skuteczną konserwację prewencyjną.
-  Silnik trójfazowy chłodzony powietrzem w zamkniętej obudowie nie 

posiada żadnych połączeń kablowych obciążonych mechanicznie. 
-  Duże koło kierownicy zwiększa komfort i bezpieczeństwo jazdy.
-  Wysoki moment obrotowy i prędkości jazdy z precyzyjnym 

sterowaniem napędem, niezależnie od obciążenia. Ekonomiczna 
eksploatacja dzięki niskiemu zużyciu energii i kosztom konserwacji.
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Układ hamulcowy
-  Prądnica pracująca jako hamulec eksploatacyjny. Elektryczny 

hamulec sprężynowy do parkowania oraz jako stop awaryjny. 
-  Dwa niezależne układy hamulcowe działające praktycznie 

bezobsługowo. 
-  Opcjonalny hamulec koła podporowego w celu zwiększenia 

efektywności hamowania.

Magistrala CAN
-  Wszystkie sterowniki, czujniki i urządzenia wykonawcze połączone w 

jednym obwodzie.
-  Duża elastyczność działania ze względu na centralny dostęp do 

wszystkich urządzeń i funkcji. 
-  Wysoki poziom bezpieczeństwa gwarantowany przez technologię 

sprawdzoną w pojazdach samochodowych i użytkowych. 
-  Dodatkowa niezawodność dzięki mniejszej liczbie przewodów i 

czujników.

Komora baterii
Boczna wymiana baterii za pomocą platformy rolkowej.

Wyposażenie dodatkowe stanowiska operatora
-  Hydraulicznie amortyzowany fotel kierowcy. 
-  Hydrauliczna regulacja siedziska i płyty podłogowej. 
-  Fotel z odchylanym oparciem. 
-  Podgrzewane siedzenie. 
-  Oświetlenie obszaru pracy.
-  Reflektory robocze. 
-  Lampka do czytania. 
-  Podkładka do pisania o formacie A4 z uchwytem. 
-  Dach ochronny wykonany z poliwęglanu lub kratki. 
-  Wyposażenie do podłączenia instalacji radiowej zintegrowane w dachu 

ochronnym. 
-  System kamer umieszczonych na widłach ze zintegrowanym 

kolorowym wyświetlaczem.
-  Panoramiczne lusterko wsteczne. 
-  Uchwyt do wsiadania na słupku dachu ochronnego. 
-  Sygnalizacja dźwiękowa przerywana. 
-  Autoryzacja dostępu za pomocą kodu PIN wprowadzanym z klawiatury 

numerycznej. 
-  Standardowy interfejs do podłączenia terminalu danych ze skanerem 

i drukarką. 
-  Dwupedałowy system sterowania.

Wyposażenie dodatkowe do obrotowej karetki wideł
-  Karetki wideł do różnych palet. 
-  Ramy do mocowania różnego osprzętu. 
-  Przesuw boczny do obrotowej karetki. 
-  Sterowanie hydrauliczne obrotowej karetki wideł. 
-  Osłona listwy zębatej dla obrotowej karetki wideł (zalecana 

w przypadku transportowania towarów pakowanych w workach). 
-  Hydrauliczny pozycjoner wideł dostępny w trzech wersjach.
-  Czujnik obciążenia. 
-  Czujnik ładunku. 
-  Pomiar wagi ładunku. 
-  Wyłącznik przesuwu bocznego wideł.

Komora akumulatora i akumulator
-  Akumulatory 48 V o różnych pojemnościach umożliwiające optymalny 

dobór do każdego zastosowania. 
-  Platforma rolkowa do bocznej wymiany baterii. 
-  Blokada bocznego zamocowania baterii z elektronicznym 

monitorowaniem. 
-  Zestaw przewodów do akumulatora wymiennego.

Bezpieczeństwo
-  Automatyczne hamowanie na końcu korytarza, różne wersje. 
-  Wyłączniki podnośnika i układu napędowego. 
-  Zintegrowany, mobilny system ochrony operatora. 
-  Dodatkowy układ hamulcowy do kół podporowych.

Komponenty automatyki
-  Automatyczny tryb przesuwu wideł.
-  System preselekcji wysokości podnoszenia.
-  Półautomatyczne sterowanie dojazdem wózka do alejek 

magazynowych z systemem OPTISPEED 4.0.
-  Automatyczny interfejs do automatycznego trybu pracy. 
-  Wyposażenie do podłączenia systemu zarządzania magazynem MMS, 

radiowego transferu danych z użyciem terminala danych, terminale, 
drukarka i skaner. Umożliwia zwiększenie wydajności poprzez 
elektroniczne sterowanie przepływem materiałów.

GX-X/GX-Q DANE TECHNICZNE
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OPTISPEED Wersja 3.x – futurystyczna 
koncepcja sterowania

System OPTISPEED 3.x pozwala w pełni wykorzystywać efektywność 
i osiągi robocze wózka MX-X podczas jazdy, podnoszenia i kontroli 
wszystkich przemieszczeń pomocniczych.
-  Zaawansowany mikroprocesor oraz sterownik układu napędu i 

podnoszenia. 
Wszystkie sterowniki, czujniki i urządzenia wykonawcze są połączone 
do wspólnej magistrali CAN.

-  Magistrala CAN z protokołem CAN-Open zapewnia wysoką 
elastyczność i szybki dostęp diagnostyczny.

-  System pomiaru wysokości umożliwia dokładne pozycjonowanie 
wideł. Precyzyjny system pomiaru wysokości podnoszenia obejmujący 
również dodatkowe uniesienie wideł zapewnia optymalną efektywność 
pracy wózka przy zmiennym obciążeniu poprzez regulację parametrów 
przyspieszania i hamowania wózka.

Charakterystyka
-  Optymalna wydajność uzyskana przez odpowiedni dobór 

i kombinację modułów napędowych.
-  Automatyczna regulacja czasu hamowania i przyspieszania zapewnia 

szybkie zmiany charakterystyki obciążenia.
-  Dynamiczny i inteligentny diagram udźwigu zapewnia większe 

bezpieczeństwo podczas prac w magazynie.
-  Możliwość obrotu wideł wewnątrz alejek magazynowych lub z przodu 

regałów pozwala zwiększyć wydajność przeładunkową.
-  Wyższa efektywność dzięki zastosowaniu wyposażenia opcjonalnego: 

czujnika obciążenia i pomiaru masy ładunku.
-  Mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzeń wózka, ładunków dzięki 

możliwości ustawienia parametrów prędkości, położeń końcowych, 
czasów przyspieszania i hamowania do wymogów danego 
zastosowania.

-  Większa wygoda i bezpieczeństwo obsługi z uwagi na ciągły pomiar 
i monitorowane położenia wszystkich ruchomych osi wózka.

-  Efektywna konfiguracja, diagnostyka i konserwacja dzięki użyciu 
modemu lub narzędzia Service Tool Box za pomocą centralnego 
interfejsu

-  Możliwość szybkiego reagowania na usterki dzięki kontrolkom 
diagnostycznym na panelu operatora.

-  Bezpieczne i szybkie przygotowanie do obsługi głównych funkcji 
za pomocą procesu tzw. „samouczenia się“ bezpośrednio z panelu 
operatora.

-  Indywidualne nastawy sterownika pozwalają na dostosowanie 
ergonomii i komfortu jazdy do wymogów danego zastosowania oraz 
operatora i uzyskanie optymalnej wydajności.

-  Lepsza kontrola dostępu dzięki opcjonalnej autoryzacji kodem PIN 
zamiast klucza.

-  Zintegrowana preselekcja wysokości podnoszenia zapewnia szybkie, 
bezpieczne i wygodne pozycjonowanie (opcjonalna).

-  Automatyczny tryb przesuwu wideł do szybszej i łatwiejszej obsługi 
zmieniających się ładunków.
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Centrala

STILL Polska Sp. z o.o.

ul. Składowa 6, Żerniki

62-023 Gądki

Telefon: +48 61 668 61 00

Fax: +48 61 668 61 89

Oddział Katowice 

ul. Akacjowa 4

42-512 Psary

Telefon: +48 32 766 06 00

Fax: +48 32 766 06 01

info@still.pl

Pozostałe informacje znajdą 

Państwo na: www.still.pl

Oddział Warszawa 

ul. Puławska 506/508

02-884 Warszawa 

Telefon: +48 22 314 85 00 

Fax: +48 22 314 85 01

Oddział Gdańsk

ul. Astronomów 20

80-299 Gdańsk

Telefon: +48 58 785 60 00

Fax: +48 58 785 60 21

STILL posiada certyfikaty w 
następujących obszarach: 
zarządzanie jakością, 
bezpieczeństwo pracy, ochrona 
środowiska oraz zarządzanie energią.


