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NXV Wózek do wąskich korytarzy z widłami obrotowo-przesuwnymi lub teleskopowymi 
Do wąskich korytarzy, wysokich regałów i najwyższych wymagań

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

1.2 Oznaczenie modelu producenta

NXV  
z widłami obrotowo-
przesuwnymi 
i masztem 
potrójnym, 
bez unoszenia 
dodatkowego

NXV  
z widłami obrotowo-
przesuwnymi, 
masztem potrójnym 
i unoszeniem 
dodatkowym 

NXV  
z widłami 
teleskopowymi 
i masztem 
teleskopowym, 
bez unoszenia 
dodatkowego

1.3 Napęd Elektryczny Elektryczny Elektryczny

1.4 Obsługa Wózek z fotelem 
dla operatora

Wózek z fotelem 
dla operatora

Wózek z fotelem 
dla operatora

1.5 Udźwig/ładunek Q kg 1500 1000 1250
1.6 Środek ciężkości ładunku c mm 600 600 600
1.9 Rozstaw osi kół y mm 1916 1916 1971

M
as

y 2.1 Masa własna (z baterią) kg 6869 8689 5518
2.2 Nacisk na oś z ładunkiem od strony napędu/od strony ładunku kg 1956/6413 2413/7276 1280/5488
2.3 Nacisk na oś bez ładunku od strony napędu/od strony ładunku kg 2488/4381 2768/5921 1866/3652

Kó
łka

3.1 Ogumienie Poliuretanowe Poliuretanowe Poliuretanowe
3.2 Średnica/szerokość koła od strony napędu mm 360/130 360/130 360/130
3.3 Średnica/szerokość koła od strony ładunku mm 370/160 370/160 370/160
3.5 Liczba kół (x = napędowe) od strony napędu/od strony ładunku 1x/2 1x/2 1x/2
3.6 Rozstaw kół od strony napędu/od strony ładunku b10/b11 mm 0/1290 0/1290 0/990
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4.2 Wysokość masztu (maszt wsunięty) h1 mm 3400 5900 3400
4.3 Wolny skok h2 mm 2150 4650 -
4.4 Podnoszenie h3 mm 6350 12850 4200
4.5 Wysokość masztu (maszt wysunięty) h4 mm 7800 15041 5500
4.6 Wymiary osprzętu hL mm 1220 1050 896
4.7 Wysokość do dachu kabiny operatora h6 mm 2200 2200 2200
4.8 Wysokość siedzenia h7 mm 1050 1050 1050
4.15 Wysokość opuszczonych wideł h13 mm 60 60 180
4.19 Długość całkowita (z widłami) l1 mm 3208 3208 3690
4.21 Całkowita szerokość wózka b1/b2 mm 1250/1500 1250/1500 1120/1200
4.22 Wymiary wideł s/e/l mm 50/120/1200 50/120/1200 65/174/1200
4.24 Szerokość karetki wideł b3 mm 710 710 1165
4.25 Rozstaw zewnętrzny wideł min./maks. b5 mm 470/640 470/640 545/545
4.27 Szerokość między rolkami prowadzącymi b6 mm 1657 1670 1375
4.29 Przesuw, z boku b7 mm 1294 1298 1290
4.31 Prześwit od podłoża pod masztem z ładunkiem m1 mm 40 40 40
4.32 Prześwit od podłoża na środku rozstawu osi kół m2 mm 80 80 80
4.34 Szerokość korytarza roboczego Ast mm 1662 1675 1380
4.35 Promień skrętu Wa mm 2147 2147 2202
4.38 Odległość punktu obrotu wideł przesuwnych l8 mm 706 706 773
4.39 Długość łoża wysuwnego A mm 480 480 -
4.40 Szerokość ramy przesuwnej B mm 1465 1495 -
4.41 Szerokość łoża wysuwnego F mm 277 287 -
4.42 Szerokość korytarza do nawracania min. Au mm 3677 3680 4006
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5.1 Prędkość jazdy z/bez ładunku km/h 10,5/10,5 10,5/10,5 10,5/10,5
5.2 Prędkość podnoszenia z/bez ładunku m/s 0,56/0,57 0,43/0,43 0,57/0,57
5.3 Prędkość opuszczania z/bez ładunku m/s 0,45/0,45 0,45/0,45 0,45/0,45
5.4 Prędkość przesuwu z/bez ładunku m/s 0,29/0,29 0,33/0,33 0,40/0,40
5.9 Przyspieszenie (na 10 m) z/bez ładunku s 6/6 6/6 5/5
5.10 Hamulec eksploatacyjny Generatorowy Generatorowy Generatorowy

Si
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ny 6.1 Silnik jazdy, moc przy S2 = 60 min kW 6,5 6,5 6,5
6.2 Silnik podnoszenia, moc przy S3 = 15% kW 24 24 24
6.3 Bateria zgodnie z DIN 43531/35/36 A, B, C, nie DIN 43531 C (B) DIN 43531 C (B) DIN 43531 C (B)
6.4 Typ i napięcie baterii, pojemność znamionowa K5 V/Ah 48V 8PzS 1120 48V 8PzS 1120 48V 8PzS 1120
6.5 Masa baterii ±5% (zależnie od producenta) kg 1688 1688 1688

Po
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.

8.1 Rodzaj sterowania jazdą Mikroprocesor Mikroprocesor Mikroprocesor
8.4 Poziom ciśnienia akustycznego (na wysokości uszu operatora) dB(A) 68 68 68
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NXV Wózek do wąskich korytarzy z widłami obrotowo-przesuwnymi lub teleskopowymi 
Rysunki techniczne

Widok z boku NXV z widłami teleskopowymi

Widok z boku NXV z widłami obrotowo-przesuwnymi i unoszeniem dodatkowym

Widok z boku NXV z widłami obrotowo-przesuwnymi bez unoszenia dodatkowego

Widok z góry NXV z widłami teleskopowymi

Widok z góry NXV z widłami obrotowo-przesuwnymi i unoszeniem dodatkowym

Widok z góry NXV z widłami obrotowo-przesuwnymi bez unoszenia dodatkowego 
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NXV Wózek do wąskich korytarzy z widłami obrotowo-przesuwnymi lub teleskopowymi 
Maszty

Wysokość 
konstrukcyjna

Unoszenie całkowite 
od podłoża

Unoszenie 
całkowite 

Unoszenie 
główne

Wysokość po 
opuszczeniu

Unoszenie 
dodatkowe 1 Największa wysokość2

h1 h25 (h3 + h9 + h13) h24 (h3 + h9) h3 h13 h9 h4 (h3 + Bh ZHub 2191 mm)
2200 3365 3305 2200 60 1105 4391
2400 3765 3705 2600 60 1105 4791
2900 4765 4705 3600 60 1105 5791
3400 5765 5705 4600 60 1105 6791
3900 6765 6705 5600 60 1105 7791
4400 7765 7705 6600 60 1105 8791
4900 8765 8705 7600 60 1105 9791

Wysokość 
konstrukcyjna

Unoszenie całkowite 
od podłoża

Unoszenie 
główne

Wysokość po 
opuszczeniu

Największa 
wysokość

h1 h25 (h3 + h13) h3 h13 h4

2200 2380 2200 180 4391
2400 2780 2600 180 4791
2900 3780 3600 180 5791
3400 4780 4600 180 6791
3900 5780 5600 180 7791
4400 6780 6600 180 8791
4900 7780 7600 180 9791

Wysokość 
konstrukcyjna

Unoszenie całkowite 
od podłoża

Unoszenie 
główne

Wysokość po 
opuszczeniu

Największa 
wysokość

h1 h25 (h3 + h13) h3 h13 h4

2200 1980 1800 180 3100
2400 2380 2200 180 3500
2900 3380 3200 180 4500
3400 4380 4200 180 5500
3900 5380 5200 180 6500
4400 6380 6200 180 7500
4900 7380 7200 180 8500

Wysokość 
konstrukcyjna

Unoszenie całkowite 
od podłoża

Unoszenie 
główne

Wysokość po 
opuszczeniu

Największa 
wysokość

h1 h25 (h3 + h13) h3 h13 h4

2200 3130 2950 180 4200
2400 3730 3550 180 4800
2900 5230 5050 180 6300
3400 6530 6350 180 7600
3900 7630 7450 180 8700
4400 9130 8950 180 10000
4900 10230 10050 180 11300
5400 11730 11550 180 12800
5900 13030 12850 180 14100

Wysokość 
konstrukcyjna

Unoszenie całkowite 
od podłoża

Unoszenie 
całkowite 

Unoszenie 
główne

Wysokość po 
opuszczeniu

Unoszenie 
dodatkowe 1 Największa wysokość2

h1 h25 (h3 + h9 + h13) h24 (h3 + h9) h3 h13 h9 h4 (h3 + Bh ZHub 2191 mm)
2200 2900 2840 1800 60 1040 3991
2400 3300 3240 2200 60 1040 4391
2900 4300 4240 3200 60 1040 5391
3400 5300 5240 4200 60 1040 6391
3900 6300 6240 5200 60 1040 7391
4400 7300 7240 6200 60 1040 8391
4900 8300 8240 7200 60 1040 9391

Wysokość 
konstrukcyjna

Unoszenie całkowite 
od podłoża

Unoszenie 
całkowite 

Unoszenie 
główne

Wysokość po 
opuszczeniu

Unoszenie 
dodatkowe 1 Największa wysokość2

h1 h25 (h3 + h9 + h13) h24 (h3 + h9) h3 h13 h9 h4 (h3 + Bh ZHub 2191 mm)
2200 4050 3990 2950 60 1040 5141
2400 4650 4590 3550 60 1040 5741
2900 6150 6090 5050 60 1040 7241
3400 7450 7390 6350 60 1040 8541
3900 8550 8490 7450 60 1040 9641
4400 10050 9990 8950 60 1040 11141
4900 11150 11090 10050 60 1040 12241
5400 12650 12590 11550 60 1040 13741
5900 13950 13890 12850 60 1040 15041

Maszt teleskopowy „L” Q = 1000 kg z widłami obrotowo-przesuwnymi (wszystkie dane dot. wysokości w mm) 

Maszt teleskopowy „L” Q = 1000 kg z widłami teleskopowymi (wszystkie dane dot. wysokości w mm)

Maszt teleskopowy „H” Q = 1500 kg z widłami obrotowo-przesuwnymi (wszystkie dane dot. wysokości w mm)

Maszt teleskopowy „H” Q = 1250 kg z widłami teleskopowymi (wszystkie dane dot. wysokości w mm)

Maszt potrójny „H” Q = 1500 kg z widłami obrotowo-przesuwnymi (wszystkie dane dot. wysokości w mm)

Maszt potrójny „H” Q = 1250 kg z widłami teleskopowymi (wszystkie dane dot. wysokości w mm)

1 Nie stosuje się unoszenia dodatkowego: h9 = 0 mm
2 W przypadku masztów bez unoszenia dodatkowego h4 zmniejsza się o 741 mm
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Ergonomiczna i łatwa obsługa ładunku dzięki Joystick 4Plus

Opcjonalny system kamer zapewniający optymalną widoczność podczas załadunku 
i rozładunku z regałów

Opcjonalny zewnętrzne gniazdo ładowania dla baterii litowo-jonowych

Do każdego zastosowania oferujemy odpowiedni dach ochronny, z optymalną widocznością, z osłoną metalową lub poliwęglanową albo bez niej

Opcjonalny laser krzyżowy do bezpiecznego namierzania środka palety

Kolorowy wyświetlacz STILL Easy Control z informacjami dla operatora oraz 
indywidualnie konfigurowanymi przyciskami ulubionych funkcji

Optymalne poziome ustawienie wózka dzięki opcjonalnemu laserowi 
pozycjonującemu

NXV Wózek do wąskich korytarzy z widłami obrotowo-przesuwnymi lub teleskopowymi 
Zdjęcia detali
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NXV Wózek do wąskich korytarzy z widłami obrotowo-przesuwnymi lub teleskopowymi 
iGo pilot

STILL iGo pilot – krótki opis systemu

iGo pilot navigation i funkcje bezpieczeństwa iGo pilot łączą określoną 
topografię magazynu z działającymi wewnątrz wózkami. Interfejs 
nawigacji iGo pilot komunikuje się z systemem zarządzania magazynem 
i łączy procesy magazynowe w inteligentną całość. W rezultacie wózek 
wie, do którego miejsca składowania należy się udać w następnej 
kolejności i tym samym odciąża operatora. Gdy operator przyjmie 
następne zamówienie, wózek znajduje drogę przez korytarze magazynu. 
Dzięki systemom wspomagania bezpieczeństwa i ostrzegania iGo pilot, 
które można skonfigurować indywidualnie do pracy w różnych 

magazynach, wózek proaktywnie dostosowuje się do trasy, warunków 
lokalnych i potencjalnych zagrożeń. Gdy wózek dotrze do miejsca 
docelowego, iGo pilot navigation zatrzymuje widły w odpowiedniej 
pozycji względem regału, zgodnie z wykonywanym zadaniem. Po 
ukończeniu zadania dane są przesyłane z powrotem do systemu 
zarządzania magazynem, aby zapobiec błędom przy kompletacji 
zamówień oraz nieprawidłowemu przechowywaniu lub pobieraniu palet. 
W rezultacie następuje znaczny wzrost wydajności przeładunkowej, 
a także poprawa bezpieczeństwa.

System, który spełni potrzeby każdego klienta: system 
STILL iGo pilot może odczytywać znaczniki RFID i kody kreskowe

Niestandardowa konfiguracja: system można indywidualnie 
dostosować do każdego magazynu z bardzo wąskimi korytarzami

Optymalne warunki pracy: wyeliminowanie procesu poszukiwania 
ładunku i pustych przebiegów zmniejsza obciążenie operatora 
i umożliwia szybsze wdrożenie nowych pracowników



6 7

Proste zastosowanie: miejsce docelowe wprowadza się za 
pomocą skanera, terminala lub online z systemu zarządzania 
magazynem, a cały proces rozpoczyna się jednym ruchem dźwigni 
jazdy

Najwyższa produktywność: wózek nawiguje automatycznie 
na optymalnej drodze do miejsca docelowego – niezależnie od 
doświadczenia czy poziomu wiedzy operatora

Inteligentna precyzja: wózek porusza się dokładnie do 
zdefiniowanej pozycji palety, przy czym istnieje możliwość 
wykluczenia ruchów wideł poza miejscem docelowym, aby uniknąć 
nieprawidłowego załadunku i rozładunku z regałów 

Po zainstalowaniu iGo pilot safety bezpieczeństwo podczas eksploatacji 
i wydajność przeładunkowa wózków do wąskich korytarzy marki STILL 
znacznie się zwiększają.  
W tym celu definiuje się z góry strefy w magazynie z wąskimi 
korytarzami, w których obowiązują szczególne przepisy bezpieczeństwa. 
W wózku zapisuje się trójwymiarową mapę tych stref. Tę mapę tworzy 
STILL. Dzięki temu można sobie w codziennej eksploatacji poradzić z 

przeszkodami w korytarzu roboczym, niezbędną drogą hamowania na 
końcu korytarza lub ograniczeniami wysokości. Ponadto za pomocą 
mapy wózek na bieżąco lokalizuje swoją pozycję. Podczas jazdy 
wózek wykrywa każdy korytarz magazynowy z jego specyficznymi 
warunkami i dostosowuje się do nich bez konieczności ingerencji ze 
strony operatora. System stale przestrzega zdefiniowanych zasad 
bezpieczeństwa.

Dzięki dużej liczbie funkcji bezpieczeństwa asystent operatora 
chroni towary, regały, wyposażenie budynku i wózek przed 
uszkodzeniami

Zawsze gotowy do pracy: mniej przestojów dzięki unikaniu 
uszkodzeń powstających na skutek działania czynników 
zewnętrznych i wynikających wskutek tego napraw

Dzięki uproszczonemu przepływowi pracy operatorzy mogą w 
pełni skoncentrować się na swoich podstawowych zadaniach – 
załadunku i rozładunku z regałów lub też kompletacji

NXV Wózek do wąskich korytarzy z widłami obrotowo-przesuwnymi lub teleskopowymi 
iGo pilot

iGo pilot navigation prowadzi operatora z jego wózkiem do wąskich 
korytarzy po optymalnej trasie do żądanej pozycji palety. Jest to 
możliwe dzięki trójwymiarowemu planowi regałów, który odwzorowuje 
indywidualną topografię magazynu. Poprzez porównanie z tą zapisaną 
w systemie mapą wózek wykrywa swoje aktualną lokalizację w 
korytarzu, a także swoją pozycję. iGo pilot navigation dostosowuje się 
do czynności związanych z załadunkiem i rozładunkiem z regałów i 
kompletacją.  

Po otrzymaniu zamówienia system określa optymalną drogę w poziomie 
i w pionie do poszukiwanej półki regałowej. Za pomocą wyświetlacza 
optycznego operatorzy widzą swoją aktualną pozycję w stosunku do 
pozycji docelowej i mogą jechać wózkiem wyłącznie we wskazanym 
kierunku. Jeśli wózek znajduje się w nieprawidłowym korytarzu, jest to 
sygnalizowane komunikatem na wyświetlaczu. 
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NXV Wózek do wąskich korytarzy z widłami obrotowo-przesuwnymi lub teleskopowymi 
Bateria litowo-jonowa

STILL od 100 lat jest synonimem innowacyjnej elektromobilności. 
Bezemisyjność, niski poziom hałasu, wydajność i bezpieczeństwo –  
to nasze obietnice. Dzięki technologii litowo-jonowej poszerzamy 
te korzyści o kolejne zalety elektromobilności: maksymalną 
dyspozycyjność, maksymalną elastyczność i niskie koszty eksploatacji.  
Decydująca różnica w stosunku do baterii kwasowo-ołowiowych: 
ładowanie baterii litowo-jonowych może odbywać się zawsze i 
wszędzie, dostępna jest też opcja pośrednich doładowań. I to 
bez demontażu baterii i bez specjalnych wymagań dotyczących 
pomieszczenia ładowania, np.  wentylacji. Wózek podłącza się do 
prostownika zgodnie z prostą zasadą Plug and Play – elastyczną, 
nieskomplikowaną i w razie potrzeby przy każdym postoju wózka.  

W połączeniu z bardzo krótkimi czasami ładowania nie ma nawet 
potrzeby wymiany baterii w przypadku pracy wielozmianowej. To się 
nazywa maksymalna dyspozycyjność.  
Technologia litowo-jonowa nie tylko zwiększa wydajność wózka, ale 
obniża także koszty eksploatacji. Nie ma potrzeby przechowywania 
baterii na wymianę. Ponadto baterie litowo-jonowe są bezobsługowe, 
mają długą żywotność, są bardzo wytrzymałe i niezmiennie wydajne 
nawet w ekstremalnych temperaturach.  
NXV jest dostępny z baterią litowo-jonową o pojemności do 39,2 kWh. 
Aby umożliwić późniejszą konwersję na technologię litowo-jonową, 
wózek może zostać dostarczony w wersji Li-Ion Ready. 

Laser krzyżowy

NXV można opcjonalnie wyposażyć w laser krzyżowy. Jest on umieszczony między 
widłami i w połączeniu z systemem kamer, skutecznie wspiera operatora podczas 
precyzyjnego dojazdu do nośnika ładunku i ustawianiu ładunku na środku wideł. 

Pobieranie ładunku przy użyciu innowacyjnych pomocniczych przyrządów do 
pozycjonowania zwiększa wydajność przeładunkową i bezpieczeństwo operatora 
oraz ładunku. Różnica polega tutaj przede wszystkim na połączeniu z systemem 
kamer na widłach. Patrząc z kokpitu, operatorzy mają wszystko wygodnie w 
zasięgu wzroku i zachowują zawsze optymalny pogląd sytuacji podczas załadunku i 
wyładunku z regałów. 

Ponieważ powierzchnia projekcyjna lasera jest znacznie większa niż w przypadku 
laserów punktowych, poprawia się również jego widoczność – i to w każdych 
warunkach oświetleniowych. Dzięki opartej na sieci WLAN transmisji z kamery 
operatorzy otrzymują wyraźne obrazy ładunku i jego położenia bezpośrednio na 
duży kolorowy wyświetlacz. 

Innowacyjna technologia umożliwia dokładne wyrównanie wideł względem nośnika 
ładunku uproszczone wykrywanie wysokości wideł podczas pobierania ładunku.
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NXV Wózek do wąskich korytarzy z widłami obrotowo-przesuwnymi lub teleskopowymi 
Modułowość

W STILL precyzyjne dopasowanie oznacza dostosowanie do danego 
klienta. Za pomocą naszego oprogramowania konfiguracyjnego VNAP 
10 gwarantujemy, że nasze wózki spełniają dokładnie wymagania 
naszych klientów i są dokładnie dopasowane do ich warunków 
brzegowych. Uwzględniane są wymiary magazynu i przewożonych 

towarów, a także oczekiwana wydajność przeładunkowa i ewentualne 
plany rozwojowe klienta. Niezależnie od tego, czy chodzi o system 
pobierania ładunku, osprzęt do podnoszenia ładunku, rodzaj kabiny, 
udźwig resztkowy czy wysokość podnoszenia – 
konfigurujemy odpowiedni wózek do każdego zadania. 

Joystick

Czuły Joystick 4Plus otwiera nowy wymiar precyzyjnego 
i ergonomicznego sterowania wózkiem. Doskonale leży w dłoni 
i dopasowuje się gładko i samoczynnie do naturalnej pozycji dłoni 
i ramienia. Jego położenie przebiega w zrelaksowanej linii z ramieniem 
operatora.

 Obsługa jest wyjątkowo płynna i czuła. Dzięki temu najwyższa 
dokładność sterowania staje się dziecinnie prosta, a praca 
niemęcząca przy zachowaniu właściwej pozycji ciała. Kolejna istotna 
zaleta: operatorzy mają wszystkie funkcje urządzenia podnoszącego 
oraz osprzętu w jednej ręce i mogą sterować funkcjami podnoszenia, 
przesuwu, obrotu i jazdy bez potrzeby przekładania rąk.

Kompaktowe widły teleskopowe zapewniają wysoką wydajność przeładunkową 
towarów w wyjątkowo wąskich korytarzach roboczych. Posiadają one szybki wysuw 
boczny w obu kierunkach, dzięki czemu obie strony regału można obsługiwać bez 
dodatkowego ruchu obrotowego.

Widły obrotowo-przesuwne to uniwersalny osprzęt. Czułe, precyzyjne i ciche 
umożliwiają pobieranie ładunków z trzech stron, a także odstawianie ładunków 
na urządzenia techniki transportowej. Do wyboru są widły standardowe, widły 
nożycowe, ponadto ręczna lub hydrauliczna regulacja rozstawu wideł. 
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Mocny i stabilny: udźwig do 1,5 t i wysokość podnoszenia do  
13,8 m

Efektywna gęstość składowania dzięki bezpiecznej obsłudze 
ładunków na dużej wysokości i najlepsza wydajność przeładunkowa 
dzięki inteligentnym systemom asysty

Ergonomiczne stanowisko pracy z innowacyjnym Joystick 4Plus, 
STILL Easy Control i wieloma funkcjami bezpieczeństwa

Filozofia „Simply Efficient“: parametry zwiększające efektywność

 Simply easy

■   Prosta obsługa ładunków jedną ręką: ergonomiczne, precyzyjne i 
intuicyjne sterowanie za pomocą innowacyjnego Joystick 4Plus

■   Wszystkie istotne informacje o wózku na jeden rzut oka dzięki 
STILL Easy Control 

■   Prosty montaż: ustawienia obsługi dostosowane do danego 
użytkownika z indywidualnie przypisywanymi przyciskami ulubionych 
funkcji

■  Szybkie i łatwe ładowanie baterii z możliwością ładowania przez 
zewnętrzne gniazdo w wersji litowo-jonowej

 Simply powerful

■  Wysoka gęstość składowania i bezpieczna obsługa nawet ciężkich 
towarów (do 1,5 t) na dużej wysokości

■   Maksymalny stopień wykorzystania przestrzeni dzięki wysokości 
załadunku na regały do 13,8 m z unoszeniem głównym i dodatkowym

■   Najlepsze osiągi i wydajność przeładunkowa dzięki inteligentnemu 
systemowi asysty OptiSpeed

■   Najwyższa wydajność przeładunkowa na dużych wysokościach dzięki 
aktywnej stabilizacji ładunku (ALS) 

 Simply safe

■   Maksymalne bezpieczeństwo operatora i otoczenia dzięki 
inteligentnemu systemowi asysty operatora iGo pilot safety 
z automatycznym dostosowaniem prędkości, odłączaniem 
podnoszenia, asystentem wyjazdu z korytarza itp.  

 
 

■  Optymalna widoczność: Safety Light sprawia, że wózek jest widoczny 
już przed wyjazdem z korytarza

■   Bezpieczna, szybka praca i maksymalna wydajność przeładunkowa 
dzięki systemom kamer i pomocniczym przyrządom do 
pozycjonowania, takim jak laser krzyżowy 

 Simply flexible

■  Wózki widłowe „szyte na miarę” – produkowane modułowo zgodnie 
ze specyficznymi wymaganiami klientów

■   Elastyczne możliwości zastosowania do różnych ładunków i warunków 
magazynowych dzięki funkcji przesuwu dodatkowego

 Simply connected

■   Bezpieczny i efektywny: zautomatyzowany dojazd do odpowiedniej 
pozycji na regale za pomocą iGo pilot navigation 

■   Kompaktowe informacje: aplikacja internetowa STILL neXXt fleet 
łączy wszystkie istotne informacje o wózku – wydajna i innowacyjna

■   Najlepsze bezpieczeństwo pracy i niezawodne przydzielanie 
uprawnień dla operatorów dzięki STILL FleetManager 4.x

■   Optymalizacja przepływu towarów dzięki nieskomplikowanej 
integracji z systemem zarządzania magazynem (WMS) z interfejsem 
iGo pilot navigation

Wąskie korytarze, wysokie regały, ciężkie towary, mało miejsca? 
Jeśli takie są wymagania, to odpowiedź ma dokładnie trzy litery: 
NXV. Wózek do wąskich korytarzy jest idealnym partnerem do 
uzyskania efektywnej gęstości składowania na małej przestrzeni. 
Dzięki kompaktowym wymiarom i widłom obrotowo-przesuwnym 
lub teleskopowym nie zajmuje dużo miejsca na podłożu i czuje się 
jak w ryba w wodzie nawet w wąskich korytarzach. Z drugiej strony 
NXV potrzebuje sporo miejsca na wysokość. Do 13,8 metra, aby być 
precyzyjnym – dla szybkiego i niezawodnego załadunku i rozładunku 
z regałów. Jego solidna konstrukcja, inteligentny system asysty 
operatora OptiSpeed i aktywna stabilizacja ładunku (ALS) umożliwiają 
bezpieczną i szybką obsługę ładunków do 1500 kilogramów na dużej 
wysokości. ALS może zwiększyć wydajność przeładunkową nawet 
o 5 %, poza tym system zapewnia automatycznie równomierną 

głębokość załadunku na regały. Opcjonalne pomocnicze przyrządy do 
pozycjonowania – takie jak laser krzyżowy między widłami lub systemy 
kamer wspierają operatora przy precyzyjnym pozycjonowaniu ładunku 
oraz wideł. NXV oferuje operatorowi najwyższy komfort i ergonomię. 
Jest standardowo wyposażony w czuły Joystick 4Plus, który gwarantuje 
prostą, niemęczącą i intuicyjną obsługę wózka. Funkcje podnoszenia, 
przesuwu i obrotu oraz kierunek jazdy można obsługiwać jedną 
ręką bez potrzeby przekładania dłoni. Dzięki licznym, indywidualnie 
przypisywanym przyciskom ulubionych funkcji operatorzy mogą również 
konfigurować swoje stanowisko pracy zgodnie ze swoimi wymaganiami 
i osobistymi preferencjami. Dzięki dużemu kolorowemu wyświetlaczowi 
w STILL Easy Control wszystkie istotne informacje o wózku znajdują się 
także kompaktowo w zasięgu wzroku. 

NXV Wózek do wąskich korytarzy z widłami obrotowo-przesuwnymi lub teleskopowymi 
Do wąskich korytarzy, wysokich regałów i najwyższych wymagań



10 11

NXV Wózek do wąskich korytarzy z widłami obrotowo-przesuwnymi lub teleskopowymi 
Warianty wyposażenia

NXV z widłami obrotowo-
przesuwnymi

NXV z widłami 
teleskopowymi

St
an

ow
isk

o 
op

er
at

or
a

Ergonomiczny, absorbujący wstrząsy fotel operatora z regulacją w poziomie ▯ ▯
Warianty fotela operatora z ogrzewaniem fotela i powłoką tekstylną lub ze sztucznej skóry ○ ○
Ergonomiczny, absorbujący wstrząsy fotel operatora z regulacją pochylenia oparcia ○ ○
Pas bezpieczeństwa przy fotelu operatora ○ ○
Kolorowy wyświetlacz do wskazywania bieżących parametrów roboczych ▯ ▯
Podkładka do pisania DIN A4 ○ ○
System kamer składający się z jednej lub dwóch kamer ○ ○
Dach ochronny operatora z osłoną kratową lub szybą z tworzywa sztucznego ○ ○
Zagłówek na słupku ramy kabiny ▯ ▯
Elektryczne i mechaniczne przygotowanie pod montaż terminala danych ○ ○
Schowek z portem USB ▯ ▯
Wyposażenie w lusterka, ukierunkowane na widły obrotowo-przesuwne i/lub w kierunku jazdy po stronie napędu ○ ─
Wyposażenie w lusterka, ukierunkowane na widły teleskopowe i/lub w kierunku jazdy po stronie napędu ─ ○
Uchwyt pomocniczy do wchodzenia i schodzenia z wózka na słupku ramy kabiny operatora ○ ○
Pomocniczy przyrząd do pozycjonowania ze wskaźnikiem laserowym w kierunku jazdy i/lub z laserem krzyżowym ○ ○/─

Pa
kie

ty
 o

bs
łu

gi

OptiSpeed 3.0: wyposażenie podstawowe z regulacją wysuwu ▯ ▯
OptiSpeed 3.1: wykrywanie ładunku w celu optymalizacji prędkości ○ ─
OptiSpeed 3.3: wykrywanie wagi i ładunku w celu optymalizacji prędkości ○ ─
OptiSpeed 3.4: aktywna stabilizacja ładunku oraz wykrywanie wagi i ładunku w celu optymalizacji prędkości ○ ─
STILL iGo pilot navigation: półautomatyczny dojazd do półki ○ ○
Pakiet eksploatacyjny do podnoszenia ○ ○
Pakiet eksploatacyjny do jazdy ○ ○

Be
zp

iec
ze

ńs
tw

o

STILL iGo pilot safety: stosowne bezpieczeństwo i elastyczność w wąskich korytarzach ○ ○
Hamowanie wymuszone na końcu korytarza za pomocą PSA, tagów RFID lub wyłączników magnetycznych ○ ○
Dostęp przy użyciu kodu PIN ○ ○
FleetManager: uprawnienie dostępu, rejestrator wypadków, raporty ○ ○
Regulacja odłączania podnoszenia i zatrzymanie opuszczania ○ ○
Automatyczny cykl wideł dla szybkiej i bezpiecznej zmiany ładunku, zintegrowany w pulpicie. ○ ○
Wstępny wybór wysokości w celu przyspieszenia dojazdu do miejsca magazynowego ○ ○
Akustyczne urządzenie ostrzegawcze podczas jazdy w kierunku ładunku i/lub napędu ○ ○
Mobilny system ochrony personelu ○ ○
STILL Safety Light wyświetla niebieski punkt świetlny na torze jazdy ○ ○

Uk
ła

d 
hy

dr
au

lic
zn

y

Funkcja przesuwu dodatkowego wideł obrotowo-przesuwnych ○ ─
Symetryczna hydrauliczna regulacja wideł ○ ─
Hydrauliczny równoległy przesuw wideł ○ ─
Hydrauliczny pozycjoner wideł pojedynczych ○ ─
Obrót synchroniczny ▯ ─
Unoszenie dodatkowe ○ ─
Automatyczny cykl wideł ○ ─
Pompa hydrauliczna zoptymalizowana pod kątem hałasu ▯ ▯
Odzysk energii podczas opuszczania ▯ ▯

Na
pę

d

Płynne przyspieszanie bez szarpania do maksymalnej prędkości ▯ ▯
Bezobsługowe napędy do jazdy, sterowania i podnoszenia ▯ ▯
Komponenty z hermetyczną obudową, niewrażliwe na zabrudzenia i kurz ▯ ▯
Generatorowy układ hamulcowy do odzyskiwania energii podczas hamowania ▯ ▯
Hydrauliczny hamulec koła jezdnego jako hamulec dodatkowy ○ ○

Ba
te

ria

Komora baterii na baterie 48 V od 360 do 1240 Ah ○ ○
Li-Ion-Ready do późniejszej instalacji baterii litowo-jonowej ○ ○
Bateria litowo-jonowa ○ ○
Prowadnica rolkowa baterii do bocznej wymiany baterii ▯ ▯
Gniazdo szybkiego dostępu do ładowania ○ ○

▯ Standard     ○ Opcja     ─ Niedostępne
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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

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


