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NXV Stivuitor pentru culoare, cu cap rotativ sau furcă telescopică 
Pentru culoare înguste, rafturi înalte și cele mai înalte așteptări

Această fișă tehnică, conformă cu ghidul VDI 2198, 
furnizează date tehnice numai pentru echipamentele 
standard. Utilizarea de anvelope diferite, alte catarge, 
echipamente suplimentare etc. ar putea conduce la date 
diferite.

Ca
ra

ct
er

ist
ici

1.1 Producător STILL STILL STILL

1.2 Denumirea de model a producătorului

NXV 
cu cap rotativ și 
catarg triplex, 
fără echipament 
de ridicare auxiliar

NXV 
cu cap rotativ și 
catarg triplex, cu 
echipament de 
ridicare auxiliar

NXV 
cu furcă telescopică 
și catarg telescopic, 
fără echipament de 
ridicare auxiliar

1.3 Acţionare Electrică Electrică Electrică
1.4 Operare Pe scaun Pe scaun Pe scaun
1.5 Capacitate portantă/sarcină Q kg 1500 1000 1250
1.6 Distanța până la centrul de greutate al încărcăturii c mm 600 600 600
1.9 Ampatament y mm 1916 1916 1971

Gr
eu

tă
ţi

2.1 Greutate proprie (incl. baterie) kg 6869 8689 5518

2.2 Masa pe axe cu încărcătură partea de conducere/ 
partea de încărcare kg 1956/6413 2413/7276 1280/5488

2.3 Sarcina pe osie fără încărcătură partea de conducere/ 
partea de încărcare kg 2488/4381 2768/5921 1866/3652

Ro
ți

3.1 Anvelope Poliuretan Poliuretan Poliuretan
3.2 Diametrul/lățimea anvelopei partea de conducere mm 360/130 360/130 360/130
3.3 Diametrul/lățimea anvelopei partea de încărcare mm 370/160 370/160 370/160

3.5 Număr de roți (x = acționate) partea de conducere/ 
partea de încărcare 1x/2 1x/2 1x/2

3.6 Ecartament partea de conducere/ 
partea de încărcare b10/b11 mm 0/1290 0/1290 0/990

Di
m

en
siu

ni 
de

 b
az

ă

4.2 Înălţimea catargului coborât h1 mm 3400 5900 3400
4.3 Ridicare liberă h2 mm 2150 4650 -
4.4 Ridicare h3 mm 6350 12850 4200
4.5 Înălţimea catargului când este ridicat h4 mm 7800 15041 5500
4.6 Înălțimea echipamentului auxiliar, gol hL mm 1220 1050 896
4.7 Înălțimea deaspra plafonului de protecție (cabină) h6 mm 2200 2200 2200
4.8 Înălţimea scaunului h7 mm 1050 1050 1050
4.15 Înălțimea când este coborât h13 mm 60 60 180
4.19 Lungime totală (inclusiv furca) l1 mm 3208 3208 3690
4.21 Lățime totală a axului roții de sarcină b1/b2 mm 1250/1500 1250/1500 1120/1200
4.22 Dimensiuni furcă s/e/l mm 50/120/1200 50/120/1200 65/174/1200
4.24 Lăţime cărucior furci b3 mm 710 710 1165
4.25 Lăţime de gabarit a furcii min./max. b5 mm 470/640 470/640 545/545
4.27 Lățimea peste rolele de ghidare b6 mm 1657 1670 1375
4.29 Translație laterală b7 mm 1294 1298 1290
4.31 Garda la sol sub catarg, cu încărcătură m1 mm 40 40 40
4.32 Garda la sol, centrul distanţei dintre axe m2 mm 80 80 80
4.34 Lățime culoar de lucru Ast mm 1662 1675 1380
4.35 Raza de bracare Wa mm 2147 2147 2202
4.38 Distanța până la centrul de rotație al capului rotativ l8 mm 706 706 773
4.39 Lungimea căruciorului culisant A mm 480 480 -
4.40 Lățimea ramei culisante B mm 1465 1495 -
4.41 Lățimea căruciorului culisant F mm 277 287 -
4.42 Lățimea min. a axului de transfer Au mm 3677 3680 4006

Pe
rfo

rm
an

ță

5.1 Viteza de conducere cu/fără încărcătură km/h 10,5/10,5 10,5/10,5 10,5/10,5
5.2 Viteză de ridicare cu/fără încărcătură m/s 0,56/0,57 0,43/0,43 0,57/0,57
5.3 Viteză de coborâre cu/fără încărcătură m/s 0,45/0,45 0,45/0,45 0,45/0,45
5.4 Viteza de extindere cu/fără încărcătură m/s 0,29/0,29 0,33/0,33 0,40/0,40
5.9 Viteza de accelerare (până la 10 m) cu/fără încărcătură s 6/6 6/6 5/5
5.10 Frână de serviciu Regenerativă Regenerativă Regenerativă

M
ot

or
 el

ec
tri

c 6.1 Puterea motorului de acționare la S2 = 60 minute kW 6,5 6,5 6,5
6.2 Puterea motorului de ridicare la S3 = 15 % kW 24 24 24
6.3 Baterie conform DIN 43531/35/36 A, B, C, nu DIN 43531 C (B) DIN 43531 C (B) DIN 43531 C (B)
6.4 Tipul bateriei/tensiune/capacitate nominală C5 V/Ah 48V 8PzS 1120 48V 8PzS 1120 48V 8PzS 1120
6.5 Greutate baterie (în funcție de producător ±5 %) kg 1688 1688 1688

Di
ve

rs
e 8.1 Comanda transmisiei Microprocesor Microprocesor Microprocesor

8.4 Nivelul de zgomot perceput de operator dB(A) 68 68 68
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NXV Stivuitor pentru culoare înguste, cu cap rotativ sau furcă telescopică 
Desene tehnice

Vedere laterală NXV cu furcă telescopică

Vedere laterală NXV cu cap rotativ și echipament de ridicare auxiliar

Vedere laterală NXV cu cap rotativ, fără echipament de ridicare auxiliar

Vedere de sus NXV cu furcă telescopică

Vedere de sus NXV cu cap rotativ

Vedere de sus NXV cu cap rotativ
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NXV Stivuitor pentru culoare înguste, cu cap rotativ sau furcă telescopică 
Tabele cu date despre catarge

Înălţime Înălțimea totală de 
ridicare de la podea

Înălțimea totală 
de ridicare

Echip. de ridicare 
principal

Înălțimea când este 
coborât

Echip. de 
ridicare aux. 1 Înălțime, catarg ridicat 2

h1 h25 (h3 + h9 + h13) h24 (h3 + h9) h3 h13 h9 h4 (h3 + Bh Hlif 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

Înălţime Înălțimea totală de 
ridicare de la podea

Echip. de ridicare 
principal

Înălțimea când 
este coborât

Înălțime, catarg 
ridicat

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

Înălţime Înălțimea totală de 
ridicare de la podea

Echip. de ridicare 
principal

Înălțimea când 
este coborât

Înălțime, catarg 
ridicat

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

Înălţime Înălțimea totală de 
ridicare de la podea

Echip. de ridicare 
principal

Înălțimea când 
este coborât

Înălțime, catarg 
ridicat

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

Înălţime Înălțimea totală de 
ridicare de la podea

Înălțimea totală 
de ridicare

Echip. de ridicare 
principal

Înălțimea când este 
coborât

Echip. de 
ridicare aux. 1 Înălțime, catarg ridicat 2

h1 h25 (h3 + h9 + h13) h24 (h3 + h9) h3 h13 h9 h4 (h3 + Bh Hlif 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

Înălţime Înălțimea totală de 
ridicare de la podea

Înălțimea totală 
de ridicare

Echip. de ridicare 
principal

Înălțimea când 
este coborât

Echip. de 
ridicare aux. 1 Înălțime, catarg ridicat 2

h1 h25 (h3 + h9 + h13) h24 (h3 + h9) h3 h13 h9 h4 (h3 + Bh Hlif 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

Catarg telescopic „L” Q = 1.000 kg cu cap rotativ (toate înălțimile sunt în mm)

Catarg telescopic „L” Q = 1.000 kg cu furcă telescopică (toate înălțimile sunt în mm)

Catarg telescopic „H” Q = 1.500 kg cu cap rotativ (toate înălțimile sunt în mm)

Catarg telescopic „H” Q = 1.250 kg cu furcă telescopică (toate înălțimile sunt în mm)

Catarg triplex „H” Q = 1.500 kg cu cap rotativ (toate înălțimile sunt în mm)

Catarg triplex „H” Q = 1.250 kg cu furcă telescopică (toate înălțimile sunt în mm)

1 Dacă nu este utilizat un echip. de ridicare auxiliar: 
h9 = 0 mm
2 Pentru catargele cu echip. de ridicare auxiliar, h4 scade cu 
741 mm
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NXV Stivuitor pentru culoare înguste, cu cap rotativ sau furcă telescopică 
Imagini de detaliu

Manipulare ergonomică și facilă a mărfurilor datorită Joystik 4Plus

Sistem video opțional pentru o vizibilitate optimă în timpul încărcării și descărcării

Sistem de acces opțional pentru încărcarea bateriilor litiu-ion

Laser transversal opțional pentru a alinia centrul paletului în condiții de siguranță

Afișaj color STILL Easy Control cu instrucțiuni pentru operator și taste preferate 
configurabile în funcție de nevoile utilizatorului

Poziționare optimă pe orizontală a stivuitorului cu nivela cu laser opțională

Indiferent de aplicație, oferim plafonul de protecție potrivit, cu vizibilitate optimizată, cu sau fără panou metalic sau din policarbonat
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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 pe scurt

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 întreg inteligent. 
Drept urmare, stivuitorul știe spre ce punct din sistemul de rafturi 
înalte trebuie să se îndrepte, ușurând astfel munca operatorului. Când 
operatorul acceptă următoarea comandă, stivuitorul își găsește drumul 
pe culoarele depozitului. Datorită sistemelor de asistență și avertizare 
iGo pilot safety, care pot fi preconfigurate individual pentru orice 

depozit, stivuitorul se adaptează în mod proactiv la traseul său, precum 
și la condițiile locale și la pericolele potențiale. Odată ce stivuitorul a 
ajuns la destinație, sistemul de iGo pilot navigation oprește furca exact 
în poziția potrivită pe raft pentru sarcina de efectuat. Odată finalizată 
sarcina, datele sunt trimise înapoi către 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 și o siguranță mai 
mare datorită agilității în rețea.

NXV Stivuitor pentru culoare înguste, cu cap rotativ sau furcă telescopică 
iGo pilot
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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

Sistemul de iGo pilot navigation ghidează operatorul cu stivuitorul 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, stivuitorul 
își detectează poziția actuală în culoar, precum și poziționarea 
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 stivuitorul doar în direcția indicată. Dacă se află într-un culoar 
greșit, afișajul va semnala acest lucru.

Dacă este instalat sistemul iGo pilot safety, siguranța operațională și 
capacitatea de manipulare a stivuitoarelor 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 stivuitor. 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, stivuitorul își identifică în mod constant locația actuală 
folosind harta. În timpul deplasării, stivuitorul 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

Datorită fluxului de lucru simplificat, operatorul se poate 
concentra pe deplin asupra activității sale principale de depozitare 
și extragere sau de selectare a comenzilor

NXV Stivuitor pentru culoare înguste, cu cap rotativ sau furcă telescopică 
iGo pilot
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NXV Stivuitor pentru culoare înguste, cu cap rotativ sau furcă telescopică 
Litiu-ion

STILL este dedicată electromobilității inovatoare de 100 de ani. Zero 
emisii, zgomot redus, performanță ridicată și siguranță - acestea sunt 
promisiunile pe care le facem. Cu tehnologia litiu-ion, creștem numărul 
acestor avantaje cu avantajele suplimentare ale electromobilității: 
disponibilitate maximă, flexibilitate maximă și costuri de exploatare 
reduse. 
O diferență crucială față de bateriile plumb-acid este că bateriile litiu-
ion pot fi încărcate complet sau parțial oricând și oriunde. Și asta fără 
a fi nevoie să scoateți bateria și fără cerințe speciale (ventilație) pentru 
locul de încărcare. Stivuitorul este conectat la încărcător conform 
principiului „plug & play” incredibil de simplu pentru o încărcare 

flexibilă, simplă și la cerere în orice moment. Pe lângă timpii scurți de 
încărcare, nu mai este nevoie să schimbați bateria în timpul utilizării în 
mai multe schimburi. Aceasta înseamnă disponibilitate maximă. 
Tehnologia litiu-ion nu numai că mărește eficiența stivuitorului, dar 
reduce și costurile de exploatare ale acestuia. Nu mai este necesar să 
înlocuiți bateria. În plus, bateriile litiu-ion nu necesită întreținere, au o 
durată de viață lungă, sunt foarte robuste și funcționează la fel de bine 
chiar și în cele mai extreme condiții de temperatură. 
NXV este disponibil cu o baterie litiu-ion de până la 39,2 kWh. Pentru 
a face posibilă adaptarea ulterioară a tehnologiei litiu-ion, stivuitorul 
poate fi livrat pregătit pentru litiu-ion.

Laser transversal

Stivuitorul NXV poate fi echipat opțional cu un laser transversal. Acesta este 
situat între vârfurile furcii și, în combinație cu sistemul de camere video, oferă 
operatorului un ajutor real la abordarea cu precizie a unităților de transport a 
mărfurilor (cutii, containere, paleți etc.) și la poziționarea încărcăturii în centrul 
furcilor.

Preluarea încărcăturii, asistată de ajutoarele noastre inovatoare de poziționare, 
crește atât performanța de manipulare, cât și siguranța operatorului și a 
încărcăturii. Combinația cu sistemul de camere video de pe furci este ceea ce face 
diferența în acest caz. Operatorii pot vedea totul din cabină și au întotdeauna totul 
la vedere în timpul operațiunilor de încărcare și descărcare.

Deoarece suprafața de proiecție a laserului este considerabil mai mare decât cea 
a laserelor punctiforme, aceasta este și mai vizibilă, indiferent de condițiile de 
iluminare. Datorită transmisiei camerei video bazate pe Wi-Fi, operatorul primește 
imagini clare ale încărcăturii și poziției acesteia, afișate direct pe ecranul color de 
dimensiuni mari.

Tehnologia inovatoare permite alinierea precisă a furcilor cu unitatea de transport 
a mărfurilor, precum și facilitarea identificării înălțimii furcilor la preluarea unei 
încărcături.
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NXV Stivuitor pentru culoare înguste, cu cap rotativ sau furcă telescopică 
Modularitate

La STILL, soluția potrivită este soluția personalizată. Cu ajutorul 
software-ului nostru de configurare VNAP 10, ne asigurăm că 
echipamentele noastre îndeplinesc exact cerințele clienților noștri și se 
potrivesc perfect condițiilor cadru ale acestora. Pentru a realiza acest 
lucru, analizăm dimensiunea depozitului și a mărfurilor care trebuie 

transportate, precum și rulajul mărfurilor pe care și-l propune clientul 
și eventualele planuri de creștere. Fie că este vorba despre metoda de 
preluare a încărcăturii, tipul cabinei, capacitatea de încărcare reziduală 
sau înălțimea de ridicare, configurăm echipamentul perfect pentru 
fiecare cerință.

Joystick

Joystick 4Plus deschide un nou nivel de precizie și control ergonomic 
al echipamentului. Se adaptează perfect la poziția naturală a mâinii 
și a brațului urmând linia naturală a brațului operatorului atunci 
când este ținut într-o postură relaxată. Este deosebit de sensibil și 
receptiv la acționare. Acest lucru nu numai că îl face foarte ușor de 

controlat cu precizie maximă, dar asigură și o manevrare fără efort 
prin îmbunătățirea posturii operatorului. Un alt punct forte: operatorii 
au toate funcțiile echipamentului de ridicare și controlul accesoriilor 
într-o singură mână și pot controla funcțiile de ridicare, deplasare, 
rotire și conducere fără a fi nevoiți să meargă prea departe.

Furca telescopică compactă asigură un rulaj mare al mărfurilor pe culoarele 
deosebit de înguste. Oferă o extindere laterală rapidă în ambele direcții, astfel încât 
să se poată lucra pe ambele părți ale raftului.

Furca transversală pivotantă este extrem de versatilă. Cu funcționarea sa sensibilă, 
precisă și silențioasă, permite încărcarea și descărcarea pe trei părți pe conveior. 
Pentru a realiza acest lucru, clienții pot alege dintr-o gamă de furci standard, furci 
cu vârfuri conice și mecanisme de reglare manuală sau hidraulică a furcii.
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NXV Stivuitor pentru culoare înguste, cu cap rotativ sau furcă telescopică 
Pentru culoare înguste, rafturi înalte și cele mai înalte așteptări

Puternic și robust: capacitate de încărcare de până la 1,5 t cu o 
înălțime de ridicare de până la 13,8 metri

Utilizarea eficientă a depozitului datorită manipulării în siguranță a 
încărcăturilor la înălțimi mari și capacității excelente de manipulare 
datorită sistemelor de asistență inteligente

Stație de lucru ergonomică cu Joystick 4Plus inovator, computerul de 
bord STILL Easy Control și numeroase funcții de siguranță.

Culoare înguste, rafturi înalte, mărfuri grele, spațiu puțin? Dacă 
acestea reflectă nevoile dvs., atunci răspunsul are exact trei litere: 
NXV. Stivuitorul pentru culoare foarte înguste este partenerul ideal 
pentru utilizarea eficientă a spațiului din depozitele de dimensiuni mici. 
Datorită dimensiunilor sale compacte și a capului rotativ sau a furcii 
telescopice, necesită foarte puțin spațiu, ceea ce îl face soluția firească 
pentru culoarele înguste. Când vine vorba de lucrul la înălțime, însă, cu 
cât este mai mult spațiu, cu atât mai bine. NXV permite încărcarea și 
descărcarea rapidă și fiabilă până la 13,8 metri înălțime. Designul său 
robust, sistemul inteligent de asistență pentru operator OptiSpeed și 
Active Load Stabilisation (ALS) facilitează manipularea sigură și rapidă a 
mărfurilor de până la 1.500 kg la înălțime mare. Cu ALS este posibilă și 
creșterea capacității de manipulare cu până la 5 %, iar sistemul asigură 
automat inclusiv adâncimi uniforme de depozitare. Ajutoarele opționale 

de poziționare, cum ar fi laserul transversal amplasat între furci sau 
sistemul de camere video, ajută operatorul să poziționeze cu precizie 
încărcătura. NXV oferă operatorilor confort și ergonomie maxime. 
Este echipat ca dotare standard cu Joystick 4Plus, care garantează 
o manevrare facilă, fără efort și intuitivă a stivuitorului. Funcțiile de 
ridicare, deplasare și rotire, precum și direcția de deplasare, pot 
fi acționate cu o singură mână, fără ca operatorul să fie nevoit să 
se miște. Cu numeroase taste „favorite” configurabile individual, 
operatorii pot, de asemenea, să configureze stația de lucru pentru a 
se potrivi nevoilor și preferințelor personale. Datorită afișajului color 
de dimensiuni mari de pe panoul STILL Easy Control, toate informațiile 
relevante despre echipament sunt disponibile și sub formă restrânsă în 
câmpul vizual al operatorului.

Factori „Simply Efficient”: Atribute de performanţă, ca o măsură a eficienţei economice

 Simply easy

■   Manipulare ușoară a încărcăturii cu o singură mână: control 
ergonomic, precis și ușor de utilizat cu inovatorul Joystick 4Plus

■  Toate informațiile relevante despre echipament dintr-o privire cu 
STILL Easy Control

■   Ușor de reglat: setări operaționale în funcție de preferințele 
utilizatorului cu taste preferate configurabile individual

■   Posibilitate de încărcare și reîncărcare rapidă și facilă a bateriei 
pentru versiunea cu litiu-ion

 Simply powerful

■   Densitate mare de depozitare și manipulare sigură, chiar și cu sarcini 
mari (până la 1,5 t) și când se lucrează la înălțimi mari

■   Utilizare maximă a spațiului datorită înălțimii de depozitare de până 
la 13,8 metri cu echipament de ridicare principal și auxiliar

■   Performanță și manevrabilitate optime datorită OptiSpeed - sistemul 
de asistență inteligent

■   Performanță maximă de manipulare la înălțime mare cu funcția 
Active Load Stabilisation (ALS)

 Simply safe

■  Siguranță maximă pentru operator și mediul înconjurător datorită 
sistemului inteligent de asistență pentru siguranța operatorului  
iGo pilot safety cu reglare automată a vitezei, anularea ridicării, 
asistență la plecarea din culoar și multe altele 
 

 
 

■  Vizibilitate optimă: sistemul Safety Light asigură faptul că 
echipamentul este deja vizibil înainte de a părăsi culoarul

■   Manevrare sigură și rapidă și capacitate maximă de manipulare 
datorită sistemelor de camere video și ajutoarelor de poziționare, 
cum ar fi laserul transversal

 Simply flexible

■  Stivuitoare personalizate, realizate într-un design modular în funcție 
de nevoile specifice ale clientului

■   Gamă flexibilă de aplicații pentru diferite încărcături și condiții de 
depozitare datorită funcției opționale de împingere

 Simply connected

■  Sigur și eficient: apropiere automată de zona de depozitare cu 
ajutorul sistemului de iGo pilot navigation

■   Informare concisă: toate informațiile relevante despre echipament 
sunt conținute în aplicația web eficientă și inovatoare pentru flote 
STILL neXXt fleet

■  Siguranță optimă la desfășurarea activităților și atribuire fiabilă a 
operatorului cu STILL FleetManager 4.x

■   Optimizarea fluxului de mărfuri datorită integrării facile în sistemul de 
management al depozitului (WMS) cu interfața de iGo pilot navigation
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NXV Stivuitor pentru culoare înguste, cu cap rotativ sau furcă telescopică 
Variante de echipare

▯ Standard     ○ Opţional     ─ Nu este disponibil

NXV cu furcă 
transversală pivotantă

NXV cu furcă 
telescopică

Ca
bin

a o
pe

ra
to

ru
lui

Stație de lucru ergonomică pentru operator, cu suspensie de amortizare a șocurilor și reglare pe orizontală ▯ ▯
Modele de scaun pentru operator cu scaun încălzit și husă din material textil sau din imitație de piele ○ ○
Stație de lucru ergonomică pentru operator, cu suspensie de amortizare a șocurilor și reglare a înclinării ○ ○
Centură de siguranță pe scaunul operatorului ○ ○
Afișaj color pentru afișarea stării de funcționare activă ▯ ▯
Clipboard DIN A4 ○ ○
Sistem video, cu una sau două camere video ○ ○
Plafon de protecție cu plasă sau geam din plastic ○ ○
Plafon de protecție cu capitonaj pentru cap ▯ ▯
Funcționare electrică și mecanică a terminalului de date ○ ○
Compartiment de depozitare cu conexiune USB ▯ ▯
Oglinzi montate îndreptate spre capul rotativ și/sau în direcția de deplasare a părții de conducere ○ ─
Oglinzi montate îndreptate spre furca telescopică și/sau în direcția de deplasare a părții de conducere ─ ○
Mâner pentru intrare și ieșire montat pe bara de susținere a plafonului de protecție ○ ○
Ajutor la poziționare cu laser punctiform orientat înspre direcția de deplasare și/sau laser transversal ○ ○/─

Pa
ch

et
e d

e s
er

vic
ii

OptiSpeed 3.0: echipament de bază cu reglarea înălțimii de lucru ▯ ▯
OptiSpeed 3.1: detectarea sarcinii pentru optimizarea vitezei ○ ─
OptiSpeed 3.3: detectarea greutății și a sarcinii pentru optimizarea vitezei ○ ─
OptiSpeed 3.4: Active Load Stabilisation, precum și detectarea greutății și a sarcinii pentru optimizarea vitezei ○ ─
Sistem de STILL iGo pilot navigation: apropiere semi-automată de zona de rafturi ○ ○
Pachet de servicii pentru ridicare ○ ○
Pachet de servicii pentru deplasare ○ ○

Si
gu

ra
nţ

ă

Sistem STILL iGo safety: siguranță și flexibilitate adaptate pentru culoarele înguste ○ ○
Frânare automată la capătul culoarului cu PSA, etichete RFID sau întrerupător magnetic ○ ○
Acces cu cod PIN ○ ○
FleetManager: autorizare acces, detectare șocuri, rapoarte ○ ○
Opritor de ridicare și coborâre reglabil ○ ○
Ciclu automat al furcii pentru schimbarea rapidă și sigură a sarcinii, integrat în panoul de comandă ○ ○
Preselectarea înălțimii de ridicare pentru o apropiere mai rapidă de locația de depozitare și stivuire ○ ○
Semnal sonor de avertizare la deplasarea în direcția părții de încărcare și/sau a părții de conducere ○ ○
Sistem mobil de protecție individuală ○ ○
STILL Safety Light proiectează un fascicul luminos de culoare albastră pe traseul de deplasare ○ ○

Si
st

em
ul 

hid
ra

uli
c

Cap rotativ cu funcție de împingere ○ ─
Reglarea hidraulică simetrică a furcilor ○ ─
Reglarea hidraulică în paralel a furcilor ○ ─
Reglarea hidraulică individuală a furcilor ○ ─
Mișcare de rotație simultană ▯ ─
Echipament de ridicare auxiliar ○ ─
Ciclu automat al furcii ○ ─
Pompă hidraulică cu nivel redus de zgomot ▯ ▯
Recuperare de energie la coborâre ▯ ▯

Ac
ţio

nă
ri

Accelerare lină, continuă, până la viteza maximă ▯ ▯
Dispozitive de acţionare care nu necesită întreţinere pentru conducere, comanda direcţiei și ridicare ▯ ▯
Componente complet etanșe, rezistente la murdărie și praf ▯ ▯
Sistem de frânare regenerativă pentru recuperarea energiei în timpul procesului de frânare ▯ ▯
Frână hidraulică cu rotor ca frână suplimentară ○ ○

Ba
te

rie

Compartiment pentru baterii de 48 V pentru baterii de 360 Ah până la 1085 Ah ○ ○
Pregătit pentru instalarea ulterioară a bateriei litiu-ion ○ ○
Baterie litiu-ion ○ ○
Ghidaj cu role pentru schimbarea prin lateral a bateriei ▯ ▯
Acces la încărcare rapidă ○ ○
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STILL este certificată în 
următoarele domenii: 
managementul calității, siguranţa 
la locul de muncă protecția 
mediului și managementul energiei.


