
Prostor pro rostoucí požadavky. 
Řešení společnosti STILL pro úzké 
skladové uličky.
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Plánování, realizace, servis – vaše cesta ke skladovému systému 

s úzkými uličkami. 

■  Kompetentní poradenství pro propojení systémových řešení

■  Na míru vyrobené regálové systémy a vozíky pro práci v úzkých 

uličkách (Very Narrow Aisle)

■  Modulární systém: individuální řešení pro každé nasazení

■  Inovativní asistenční a bezpečnostní systémy

■  Profesionální realizace systémové integrace

Mnoho výhod pro vaši práci. 

Skladová řešení s úzkými uličkami od společnosti STILL spojují 

kompetentní poradenství a plánování s individuálními regálovými 

systémy, výkonnými regálovými a vychystávacími vozíky, inovativními 

softwarovými řešeními a dlouholetými expertními zkušenostmi  

v oblasti automatizace. Jako silný partner vám nabízíme všechny 

komponenty efektivního skladu od jednoho dodavatele. 

Využijte výhod skladu s úzkými uličkami.

■  Vysoký stupeň využití plochy skladu: kombinujte úzké pracovní uličky 

s velkými výškami zdvihu

■  Vysoký výkon překládky: profitujte z přímého přístupu k paletám 

a ze současné jízdy a zvedání

■  Vysoká bezpečnost: spolehněte se na optimální procesní bezpečnost 

mechanicky nebo indukčně vedených vozíků s širokou paletou 

bezpečnostních zařízení

■  Automatizace STILL – maximální efektivita a transparentnost: 

využijte celý potenciál zvýšení efektivity, který nabízejí asistenční 

systémy nebo plná automatizace vašich skladovacích procesů

Individuální jako váš sklad –  
Na míru vyrobené vozíky pro práci v úzkých uličkách vytvářejí  
prostor pro úspěch.

STILL EK-X  
vozík pro vertikální vychystávání 

v širokých a úzkých uličkách

Šířky uličky 
od 1,3 metru

Úchopové výšky 
až 12 metrů

Úchopové výšky a  
výšky zaskladnění  
až 18 metrů

Výška zaskladnění 
až 13,8 metru

STILL MX-X 
regálový vozík

(man-up)

STILL NXV 
regálový vozík  

(man-down) 
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STILL PartnerPlan – Ukazujeme cestu.  

STILL PartnerPlan je přehledná a transparentně členěná orientační pomůcka  

na cestě k individuálnímu řešení vnitropodnikové logistiky. Zahrnuje rozmanitou 

nabídku našich vozíků, systémových řešení, servisních služeb a možností 

financování. Na základě STILL PartnerPlan speciálně pro vás sestavíme kombinací 

jednotlivých součástí naší nabídky služeb balíček úspěchu na míru.  

Od vysokozdvižných vozíků, řešení automatizace a softwarových řešení přes 

servisní služby včetně našich osvědčených originálních dílů až po vhodné 

financování – STILL PartnerPlan umožňuje společně nalézt řešení, které bude 

přesně odpovídat vašim požadavkům a potřebám.  

Profitujete z toho, že všechny produkty STILL jsou vzájemně dokonale sladěny  

a zaručují maximální efektivitu. Optimální souhra je zaručena.  

Úspěch je možné naplánovat – ukážeme vám jak.

Celková koncepce STILL .............................................................................................................................strana 6
Silnou stránkou společnosti STILL je konfigurace komplexních  
řešení vyhovujících přesně konkrétnímu profilu nasazení.  
Dosáhnete tak maximální hospodárnosti a užitku. 

Vozíky v úzkých uličkách .................................................................................................................................................. strana 11
STILL vám nabízí široké portfolio vozíků s modulární konstrukcí,  
které spojují výkonnost, snadnou ovladatelnost a ergonomii.

Regálové systémy ....................................................................................................................................strana 28

Díky rozmanitým regálovým systémům od společnosti STILL profitujete 

z optimální souhry s vozíky pro práci v úzkých uličkách a s vychystávacími vozíky.  

Vždy vhodná řešení, od klasických paletových regálů až po vysoce efektivní  

pojízdné regály a regálové systémy s vozíky Pallet Shuttle.

Bezpečnost a výkonnost ...........................................................................................................................strana 32

Výkon a bezpečnost jdou ve společnosti STILL ruku v ruce. Zjistěte více  

o cestě k efektivní a bezpečné výkonnosti.

STILL PartnerPlan

Přeprava
Elektrické 

vysokozdvižné 
vozíky

Dieselové a plynové 
vysokozdvižné 

vozíky

Skladová 
technika

Plošinové vozíky 
a tahače

Inteligentní 
tažné 

soupravy

Použité stroje

Systémy
Poradenství 

v intralogistice
Regálové 
systémy

Softwarové 
systémy v logistice

Asistenční 
systémy řidiče

Systémy 
automatizace

Systémová 
integrace

Servis
Bezpečnost Originální díly Diagnostika 

a opravy
Údržba 

a fullservis
Fleet Data
Services

Školení

Financování
Koupě Finanční 

leasing
Operativní 

leasing
Dlouhodobý 

pronájem
Krátkodobý 
pronájem

Basic-
Dynamic®

Asistenční systémy

OptiSpeed 3.x 

STILL iGo pilot 

OptiSafe 

Aktivní stabilizace břemene (ALS)

Active Floor Compensation (AFC)

Ochrana osob

Stacionární a mobilní zařízení  

pro ochranu osob (PSA)

Software pro řízení skladu

Systém řízení materiálových  

toků STILL (MMS)

Automatizace

Automatizované sériové vozíky 

STILL jsou koncipovány pro 

duální provoz

Plánování skladu se systémem.  
Stavebnicový systém pro efektivní systémy s úzkými uličkami.

* Včetně přídavného zdvihu.

MX-X NXV EK-X EK-X 10
regálový vozík  
(man-up)

regálový vozík  
(man-down)

vozík pro vertikální  
vychystávání

vozík pro vertikální  
vychystávání

Nosnost kg 1.500 1.500 1.200 1.000
Úchopová výška mm 17.710 - 12.000 6.350
Max. výška zdvihu* mm 18.110 13.950 10.960 5.415
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Využijte svůj sklad ještě lépe –  
S dokonalými řešeními s úzkými uličkami  
od společnosti STILL.

Naše koncepce: váš úspěch.  

S řešením s úzkými uličkami optimálně využijete půdorys svého 

stávajícího skladu a v mnoha případech se vyhnete ekonomicky 

náročným přístavbám. Ve srovnání s konvenčními sklady s 

širokými uličkami získáte až o 45 procent více paletových míst.  

STILL vám přitom stojí od začátku po boku jako silný partner. 

Společně vytvoříme koncepci materiálových a informačních 

toků, přesně přizpůsobených vašim potřebám. Podpoříme vás 

při výběru správného regálového systému a nakonfigurujeme 

vozíky odpovídající optimálně vašemu profilu nasazení, včetně 

inovativních asistenčních systémů a bezpečnostních zařízení.  

 

V provozu pomůže zvýšit výkonnost vašich zaměstnanců 

promyšlená ergonomie a vynikající komfort ovládání. Náš 

kompetentní servis zajistí vždy plnou disponibilitu vaší flotily  

a příslušných zařízení pro ochranu osob.  

 

Inteligentní bonusy.

Díky inteligentním asistenčním, řídicím a bezpečnostním 

systémům jsou skladová řešení s úzkými uličkami 

od společnosti STILL velmi bezpečná a velmi efektivní. Pomocné 

navigační systémy, systémy pro optimalizaci pohybů vozíku nebo 

provozní bezpečnost v definovaných oblastech jsou jen příklady 

mnoha možností, které máte k dispozici.  

 

Integrací vozíků STILL pro práci v úzkých uličkách do vašeho 

stávajícího nebo námi poskytnutého softwaru pro řízení skladu 

(MMS) bude zajištěn optimální pohyb vaší flotily ve skladu. 

Nejen to: Můžete se rozhodnout pro další stupeň zvýšení 

efektivity a necháte nás vozíky automatizovat. Dosáhnete tím 

maximální možné procesní bezpečnosti a transparentnosti 

vašich materiálových toků.

Specifický vozík zákazníka
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Společně s vámi regálový vozík nakonfigurujeme a přesně 

přizpůsobíme faktory efektivity, ergonomie, bezpečnosti  

a výkonnosti dle vašich požadavků.

 

Efektivní vozíky. Výkonové parametry vozíku nastavíme 

tak, aby plnil vaše úkoly s co nejnižší spotřebou energie a co 

nejrychleji. 

 

Ergonomické pracoviště. Prostorné, všestranné kabiny  

s na přání dodávanou vykláněcí závorou, individualizovatelným 

ovládacím pultem a různými variantami řízení umožňují rychlé 

pracovní procesy, protože řidič, který se cítí příjemně, může při 

práci využít všechen svůj potenciál.

 

Bezpečné okolí. S různými technickými řešeními a variantami 

výbavy budete vždy jezdit bezpečně. Patří sem mimo jiné 

sledování zatížení, optimalizované přizpůsobení rychlosti, 

systémy chránící před přetížením a systémy ochrany osob. 

 

Maximální výkonnost. Inovativní asistenční systémy 

regálových vozíků STILL, například pakety OptiSpeed nebo 

aktivní stabilizace břemene (ALS), Active Floor Compensation 

(AFC), vám nabízejí další zvýšení výkonnosti.

Maximální výkon překládky: STILL OptiSpeed A 

iGo pilot navigation:

Obsáhlé hardwarové a softwarové asistenční systémy, které 

optimalizují pohyb vozíku v závislosti na zatížení. Tímto 

způsobem výrazně zvýšíte výkon překládky.

OptiSpeed 3.0 prostřednictvím softwaru optimálně řídí pohyby 

vidlic a pojezdu v závislosti na výšce zdvihu. 

OptiSpeed 3.3 vypočte ideální jízdní profil a optimalizuje jej 

v závislosti na výšce a zatížení. Díky tomu jsou možné vyšší 

rychlosti při jízdě nenaloženého vozíku nebo při zaskladňování a 

vyskladňování. 

OptiSpeed 3.4 umožňuje rychlé a bezpečné pohyby  

při přepravě optimalizované podle výšky zdvihu a zatížení. Nová 

a jedinečná je přitom v systému integrovaná aktivní stabilizace 

břemene (ALS), která přizpůsobuje rychlost výsuvu  

a potlačuje tak boční výkyvy zvedacího zařízení. Práce je výrazně 

příjemnější a výkon překládky se zvyšuje až o 5 procent.

STILL iGo pilot navigation:

■  Snadné použití: manuální zadání pozice ve skladu nebo příjem 

přes systém správy skladu, ovládání pouze jednou pákou 

pojezdu

■  Vysoká produktivita: vozík se pohybuje k cíli po optimální 

trase – nezávisle na zkušenostech a znalostech obsluhy

■  Vysoká preciznost: vozík se pohybuje k přesné poloze  

palety – je možné vyloučení pohybů vidlic mimo cíl, zabraňuje 

se nesprávnému zaskladňování a vyskladňování

Maximální výkonnost
Inovativní asistenční systémy přinášejí  
zvýšení výkonnosti.

Bezpečné okolí
Varianty vybavení a systémy pro ochranu osob 
zajišťují maximální bezpečnost.

Ergonomické pracoviště
Prostorná, všestranná a individuálně  
konfigurovatelná kabina s vynikajícím výhledem.

Efektivní vozíky
Výkon dle požadavků  
při minimální spotřebě energie.

Individuální řešení se 
systémem –  
Stavebnicový princip vozíků 
STILL pro práci v úzkých 
uličkách.

OptiSpeed základní paket: 
Optimální pohyb vozíku  

pro maximální výkonnost

OptiSpeed 3.3, měření zatížení:

Až o 15 % vyšší  
výkon překládky*

STILL iGo pilot navigation:

Až o 25 % vyšší  
výkon překládky*

*  Konfigurovaný výkon překládky.  

Překládka v případě podlahy odpovídající směrnicím.
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Všude, kde je potřeba velmi vysoká hustota skladu  

na minimální ploše nebo přímý přístup ke zboží, je nejlepší 

volbou vozík STILL MX-X. Nastavuje měřítka při zaskladňování, 

vyskladňování a vychystávání ve výškách až 18 metrů. 

Přehled výhod:

■  Maximální komfort ovládání: prostorná a rozmanitě 

konfigurovatelná kabina řidiče, intuitivní ovládací prvky

■  Ergonomické vychystávání: o 40 milimetrů blíž k břemenu  

na vidlicích oproti předchůdci

■  Maximální zhuštění skladu: výšky zaskladnění až 18 metrů

■  Vysoký výkon překládky: rychlosti jízdy až 14 km/h

■  Rychlé zaskladňování a vyskladňování: aktivní stabilizace 

břemene (ALS) redukuje kývání stožáru a zvyšuje výkon 

překládky až o 5 procent

■  Maximální rychlosti i při nerovnostech podlahy: Active Floor 

Compensation (AFC) zabraňuje kývání stožáru

Technika:

■  Otočná výsuvná nebo teleskopická vidlice

■  Nosnost 500 až 1 500 kg

■  výšky zaskladnění 18 metrů

■  48 V nebo 80 V základní technologie

■  Vždy dostatek energie s olověnými nebo Li-Ion bateriemi

Regálový vozík MX-X (man-up) –  
Dokonalý výkon a komfort.
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Miliony možných kombinací.  

Správný vozík MX-X navrhneme pomocí konfiguračního softwaru 

STILL. Na základě rozměrů vašeho skladu, přepravovaných 

břemen, potřebného výkonu překládky a možného růstu v 

budoucnosti spolu s vámi sestavíme perfektní vozík. 

Systémy nakládání břemen: otočné výsuvné vidlice MX-X.  

Přesné a tiché otočné výsuvné vidlice se samonosnými rameny 

umožňují nakládání břemen ze tří stran. S přídavným zdvihem je 

možné zvedat břemena až do 2 400 mm. Exaktní zaskladňování 

a vyskladňování je v kombinaci s aktivní stabilizací břemene 

ještě komfortnější a rychlejší. Otočné výsuvné vidlice jsou 

vhodné k nakládání téměř všech palet a umožňují také překládku 

palet na manipulační techniku. Technika se přitom ideálně hodí 

pro vychystávání: velmi flexibilně umožňuje srovnávání palet i v 

různých pracovních uličkách. Automatické vysunutí, zvednutí a 

zpětné zatažení břemene na stisknutí tlačítka výrazně usnadňuje 

práci.  

Teleskopické vidlice MX-X.  

Velmi kompaktně konstruované teleskopické vidlice se ideálně 

hodí do velmi úzkých pracovních uliček. Získaný prostor lze 

využít pro další paletová místa. Jejich rychlý výsuv zprava doleva 

a opačně zrychluje práci a zvyšuje výkon překládky.

Nákladové prostředky. Pro bezpečné a efektivní uchopení 

břemen nabízí STILL vhodná řešení pro všechny typy zboží:

■  Ručně nastavitelné standardní vidlice

■  Symetrické nastavování ramen vidlic

■  Nastavování jednotlivých ramen vidlic

■  Svěrací vidlice

■  Vidlice s paralelním posuvem

■  Nápojové vidlice

Varianty kabiny. Profitujte z různých typů kabin, vhodných pro 

každé použití:

■  Kabina Kombi: vychystávání a zaskladňování s maximální 

volností pohybu, velmi pohodlná pozice sezení a optimální 

výhled v kabině zvětšené o 50 mm

■  Kabina Komfort: hlubší konstrukce (+100 mm) pro ještě vyšší 

komfort 

■  Kabina pro mrazírny: na trhu jedinečná, i při –30 °C poskytuje 

teplé a komfortní pracoviště 

Modularita až do nejmenšího šroubku –  
Konfigurace vozíků vhodné pro každý sklad  
a každé zboží.

Varianty kabiny  
od komfortní až po kabinu  
pro mrazírny

Mnoho variant zvedacího zařízení  
Pro výšky zaskladnění  
až 18 metrů

Otočné výsuvné vidlice MX-X:  
Nosnost až 1 500 kg, nakládání  
břemen za tří stran a z podlahy

Teleskopické vidlice MX-X:  
Nosnost až 1 250 kg,  

pro velmi úzké pracovní uličky
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Všechny kabiny řidiče byly vyvinuty tak, aby splňovaly nejvyšší 

nároky, a přesvědčují jedinečným ergonomickým komfortem. 

Díky nižšímu nastupování do kabiny a velkorysému prostoru 

pro kolena a nohy se obsluha cítí příjemně. Všechny varianty 

kabiny mohou být na přání vybaveny čalouněním v oblasti kolen, 

které umožňuje ergonomické vychystávání. Do strany výklopné 

vykláněcí závory (na přání) zvyšují maximální hloubku dosahu 

do regálové přihrádky a umožňují obsluze pohodlné držení těla. 

Energeticky úsporná LED světla (na přání) rovnoměrně osvětlují 

kabinu a regálové přihrádky.  

Pro bezpečný přístup do kabiny jsou k dostání závory nebo 

alternativně skleněné dveře, které navíc chrání  

před průvanem. V kabině obsluha profituje z volného výhledu 

na vidlice a jízdní dráhu. Hlubší komfortní kabina nabízí 

řidiči vítané zvětšení volného prostoru, například když často 

vychystává a pohyb nemá být omezen.

Multifunkční upevňovací systém. Systém umožňuje snadnou 

instalaci příslušenství (např. tiskárny, datového terminálu) a 

odkládacích přihrádek. 

Multifunkční ovládací pult a ovládací prvky.  

Vozík STILL MX-X nabízí u ovládacích jednotek dvě možnosti:

■  Multifunkční ovládací pult: u této varianty je ovládací pult 

s integrovaným displejem umístěn centrálně na zábradlí. 

Umožňuje plynulé nastavování výšky, sklonu a vzdálenosti od 

řidiče.

■  Ovládací prvky v loketních opěrkách: ovládací prvky jsou 

integrované v loketních opěrkách sedadla řidiče. Řidič 

tak může jak ve stoje, tak vsedě vždy perfektně zaujmout 

ergonomickou polohu. Loketní opěrky jsou výškově  

a podélně nastavitelné a pro snadný přístup do kabiny  

ze strany je lze vyklopit nahoru. Velký displej pro zobrazení 

všech relevantních informací o jízdě je umístěn centrálně 

na zábradlí. Tento způsob ovládání umožňuje řidiči efektivní 

vychystávání díky přímému přístupu k paletě a bezpečnou  

a optimální práci díky optimálnímu výhledu na jízdní dráhu  

a vidlice.

Tlačítka s oblíbenými funkcemi zajišťují rychlý přístup. 

Poprvé může řidič nastavit své osobní obsazení tlačítek. Často 

najížděné výšky zdvihu lze uložit přímo v menu a navolit je 

jedním kliknutím.

Vynikající výhled a maximální komfort –  
Vítejte na dokonalém pracovišti.

Výšky zaskladnění až 18 metrů:  
Pro maximální hustotu skladu.

Mnoho odkládacích přihrádek:  
Od držáku psacích potřeb přes 
držák lepicích pásek až po boxy na 
drobnosti

Vykláněcí závora:  
Umožňuje ergonomické 
vychystávání až ke konci palety

Individuální možnosti ovládání: 
Ovládací prvky integrované v loketní 
opěrce

STILL MX-X
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Rychlá evidence – skener.  

Ať s připojením kabelem nebo bezdrátově – s těmito zařízeními 

jdou procesy skenování rychle od ruky. Robustní a flexibilní 

přístroje skenují stejně precizně na vzdálenost 10 centimetrů i 

10 metrů.  

 

Chytří pomocníci – ruční zařízení:  

Snadná evidence dat: kompaktní ruční zařízení padnou výborně 

do ruky a skenují a evidují vaše data v reálném čase. Tyto odolně 

konstruované mobilní počítače se hodí jak  

pro výrobní nebo skladovací haly, tak pro nakládací zóny.  

Černé na bílém – tiskárna etiket.  

Spolehlivá a rychlá při vytváření etiket (do velikosti A4)  

a čárových kódů. Flexibilní a mobilní průmyslové tiskárny je 

možné namontovat přímo na vozík.  

 

Dotykový terminál STILL 10,4".  

Dotykový terminál spojuje vozík online s vaším systémem 

řízení materiálových toků – díky třídě ochrany IP65 je dotykový 

terminál STILL vyvinut speciálně pro extrémní zatížení  

v průmyslu a ovládá se prostřednictvím dotykové technologie 

dimenzované na permanentní nasazení. Dotyková technologie 

umožňuje bezpečné a intuitivní ovládání. Různá rozhraní 

umožňují bezproblémové připojení skeneru, tiskárny nebo 

mobilních vychystávacích systémů.

STILL MX-X

Vhodné vybavení pro dokonale  
řízený materiálový tok.

Maximální výkon jen na dokonalé podlaze.  

Pro sklady s úzkými uličkami jsou potřeba velmi kvalitní podlahy. 

Pokud vykazují nerovnosti a stopy opotřebení, přenášejí se ve 

formě vibrací přímo na vozík. Pro maximální rychlosti a efektivitu 

musí být podlaha absolutně rovná. Renovace podlahy je nejen 

drahá, ale znemožňuje i plné využívání skladu během prací.  

 

Active Floor Compensation (AFC):  

S tímto asistenčním systémem pro regálový vozík MX-X nabízí 

STILL skutečnou alternativu renovace podlahy skladu. Systém 

eviduje nerovnosti podlahy v trase opěrných kol a v reálném 

čase je vyrovnává. Rám vozíku zůstává neustále ve vodorovné 

poloze – zvedací zařízení stále ve svislé poloze. Na trhu 

jedinečný systém AFC reaguje díky nejrychlejším procesorům 

bez zpoždění i při maximální možné rychlosti jízdy. Oproti 

pasivním systémům, které pouze tlumí, se aktivně potlačují 

vibrace dříve než vzniknou.  

 

Jízda bez vibrací.  

Prevence kývání stožáru chrání břemeno, sklad a řidiče – 

v neposlední řadě se díky AFC dosahuje výrazně vyššího výkonu 

překládky.

Active Floor Compensation (AFC):  
Vyrovnává nerovnosti podlahy.
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STILL MX-X pro použití v mrazírnách. 

■  Speciální konfigurace vozíku pro vynikající výkonnost  

v mrazírnách.

■  Jedinečná kabina pro mrazírny poskytuje příjemně 

temperované pracoviště při okolních teplotách  

až –30 °C. Kabinu je možné individuálně vybavit topením  

s termostatem, radiotelekomunikačním zařízením, nouzovým 

vystupováním a větrací soustavou. 

■  Na přání je k dostání také jako konfigurace pro mrazírny  

bez kabiny.

Příklad nasazení u společnosti Schmidt Zeevis: vozíky 

STILL MX-X v mrazírně.  

V mrazírenském skladu společnosti obchodujícími s rybami 

zajišťují regálové vozíky STILL MX-X rychlou překládku 133 druhů 

ryb, které jsou zde uskladněny na 800 paletových místech. 

Každý den odváží čerstvé zboží k obchodníkům  

a privátním zákazníkům společnosti 20 mrazírenských vozů.

Příklad nasazení u společnosti Hellmann Worldwide 

Logistics: individuální konstrukce pro 150 000  

jízdních kol.  

Společnost Hellmann Worldwide Logistics, poskytovatel 

logistických služeb, realizovala spolu se společností STILL 

moderní expediční sklad pro svého zákazníka Derby Cylce, 

prodejce jízdních kol s největším obratem v Německu. Highlight: 

indukčně vedené regálové vozíky MX-X se speciální konstrukcí s 

pohyblivými pracovními plošinami. „Díky  

na míru vytvořené logistické koncepci můžeme centrálně 

zajišťovat potřeby téměř 5 000 odborných prodejců ve více než 

60 zemích,“ říká ředitel pobočky společnosti Hellmann, Andreas 

Brothe. Srdcem logistického centra je sklad  

s vysokými regály. 24 uliček se 48 regálovými řadami poskytuje 

místo až pro 150 000 jízdních kol. 

Vysokou kapacitu skladu umožňuje indukční vedení vozíků. Díky 

tomuto způsobu řízení vozíků nejsou potřeba žádné mechanické 

kolejnice v podlaze a je možné skladování  

i v nejnižší úrovni regálu. Speciální konstrukce regálových vozíků 

umožňuje použití mobilních pracovních plošin, takzvaných 

klanicových podstavců, na které se jízdní kola vychystávají. 

Klanicový podstavec lze zcela jednoduše manuálně nasunout na 

vidlice, kde se zajišťovací mechanikou zafixuje.

Speciální konstrukce: vychystávání s klanicovými podstavci
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Je hvězdou ve skladech s úzkými uličkami: vozík EK-X stanovuje 

nová měřítka v oblasti výkonnosti, úchopové výšky, zbytkové 

nosnosti, funkčnosti a ergonomie. S rychlostmi pojezdu až 

13 km/h a rychlostmi zdvihu až 0,4 m/s otevírá EK-X novou 

dimenzi efektivní překládky zboží.  

Přehled výhod:

■  Optimální využití skladu: úchopová výška až 12 metrů

■  Maximální volnost pohybu: velká a prostorná kabina

■  Možnost přizpůsobení dle vašich potřeb: řešení na míru díky 

stavebnicovému systému  

Technika: 

■  Nosnost: 1 000 až 1 200 kg:

■  Úchopová výška: 6,35 m, popř. 12 m (EK-X 10, popř. EK-X)

■  Šířky pracovních uliček: 1 000 mm až 2 000 mm

■  Šířky kabiny standardně 800 mm až 1 800 mm  

(možná speciální řešení)

■  24 V nebo 48 V základní technologie

■  Baterie: olověná s kapalným elektrolytem nebo Li-Ion

Vozík pro vertikální 
vychystávání EK-X.  
Král vychystávání.

STILL EK-X
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EK-X – pro vyšší nároky.  

Vozík pro vertikální vychystávání EK-X se ve skladech  

s úzkými nebo širokými uličkami zvedne do úchopové výšky  

až 12 metrů. Svou výkonností, ergonomií, zbytkovou nosností 

a funkčností nastavuje vozík EK-X měřítka. Rychlosti jízdy  

až 13 km/h a rychlosti zdvihu až 0,4 m/s dodávají vaší překládce 

tempo. Kdo chce dosáhnout optimální rychlosti a bezpečnosti, 

sáhne po na přání dodávaných asistenčních systémech 

OptiSpeed a OptiSafe.  

EK-X 10. 

Vozík EX-X 10, který je k dostání s jednoduchým nebo dvojitým 

zvedacím zařízením, disponuje všemi silnými stránkami svého 

většího bratra. S výbornými hodnotami zrychlení a intuitivním, 

ergonomickým ovládáním zvedne EK-X 10 ze země až 1 000 kg 

těžká břemena a umožní vychystávání ve výšce až 6,35 metru.  

 

EK-X. 

EK-X pokračuje tam, kde EK-X 10 končí. Základem jeho vynikající 

výkonnosti ve vychystávání jsou úchopová výška 12 metrů, 

maximální rychlost 13 km/h a na přání dodávané oboustranné 

ovládání.

Optimalizované uchopení břemen.  

Vyberte variantu vidlic, která optimálně odpovídá vašemu zboží 

a vašim procesům. Na přání lze vozík EX-X konfigurovat i s 

možností vstupu na paletu – ke svému zboží se tak dostanete 

ještě rychleji.  

 

Ochranná stříška řidiče/kabina: modulární a bezpečná.  

Od volně volitelné konstrukční výšky pro optimální prostor pro 

hlavu až po rozmanité varianty vybavení: Modulární tyčový 

systém slibuje vytvoření bezpečného pracoviště, které splní 

každé přání.  

 

Asistenční systémy.  

Všechny vozíky z řady EK-X jsou již z výrobního závodu vybaveny 

systémem OptiSpeed 3.0 a navíc je lze objednat  

s vývojovými stupni OptiSpeed 3.3 a OptiSpeed 4.0. Profitujte 

z ještě vyššího výkonu překládky a vyšší bezpečnosti.  

Kromě toho vás na přání dodávaný systém OptiSafe podporuje 

konfigurovatelným omezením rychlostí a funkcí v oblastech 

skladu, které vyžadují speciální bezpečnostní omezení,  

např. překážky, výšková omezení na koncích uliček.

Varianty podvozku: k dispozici v různých šířkách … nebo širokých uličkách

Použití v úzkých uličkách …

EK-X 10: dvojité zvedací zařízení a kabina řidiče,  
úchopová výška až 6,35 metru

EK-X: zvedací zařízení triplex,  
úchopová výška až 12 metrů

EK-X 10: jednoduché zvedací zařízení,  
úchopová výška až 2,8 metru

Vozík pro vertikální vychystávání EK-X –  
Příklad maximální hospodárnosti. Ochranná stříška řidiče: flexibilní možnosti vybavení 

např. různými zrcátky nebo osvětlením
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Pracoviště ve vozíku STILL EK-X si můžete přizpůsobit dle svých 

přání. Je komfortní a flexibilně rozšiřitelné. 

■  Prostorná kabina umožňuje volný pohyb

■  Podlaha tlumící vibrace s integrovaným spínačem pojezdu

■  Vozík lze ovládat ze strany pohonu nebo na přání ze strany 

břemene

 

Ergonomie a varianty vybavení. 

Široká a velmi nízká stupačka umožňuje řidiči vozíku EK-X 

velmi rychlé a bezpečné nastupování a vystupování. Je tak vždy 

zajištěn rychlý přístup ke zboží. Konstrukce kabiny poskytuje 

dostatek volného prostoru. Komfortní a příjemnou práci 

podporuje mimo jiné podlaha tlumící vibrace  

s integrovaným spínačem pojezdu. Díky nízké stěně kabiny s 

malou vzdáleností od nákladové jednotky lze pracovat efektivně 

bez ohledu na výšku obsluhy.

K dostání s vykláněcí závorou. Na přání dodávaná vykláněcí 

závora umožňuje ještě snazší přístup ke zboží, i kdyby byla 

vzdálenost od palety trochu větší.  

 

Flexibilní ovládací pult. Na přání dodávaná, výškově 

nastavitelná ovládací jednotka se ovládá velmi intuitivně  

a umožňuje neunavující práci i při dlouhých směnách. U řízení se 

můžete rozhodnout mezi ovládací hlavicí a volantem.  

 

Rozmanité možnosti vybavení. Kabina vozíku EK-X je stejně 

modulární jako samotný vozík: Upevňovací systémy pro různé 

terminály, řada odkládacích přihrádek, nastavitelná opěrka, 

čalounění v oblasti kolen, ventilátory nebo 12 V zásuvky jsou jen 

malým výběrem z širokých možností konfigurací,  

ze kterých vznikne pracoviště dle vašich přání.  

 

Možnosti osvětlení. Vyberte si z řady možností osvětlení 

pracoviště, popř. pracovní oblasti. K dispozici jsou  

i energeticky úsporná LED světla s dlouhou životností, která 

zajišťují optimální viditelnost.

Maximální volnost pohybu.  
Pracoviště řidiče ve vozíku EK-X.

Optimální práce díky flexibilním možnostem upevnění

Alternativně: ovládací pult s volantem

Velmi nízká stupačka

Rádio a audiosystém

Vykláněcí závory 
usnadňují přístup ke 
zboží



26 27STILL NXV

Vozík NXV předvede naplno své silné stránky ve všech skladech 

s úzkými uličkami, kde je třeba, aby obsluha pracovala na úrovni 

podlahy. Zvedací zařízení zdvihá palety až do výšky zaskladnění 

13,8 metrů, zatímco řidič zůstává na zemi. Díky ergonomickému 

a citlivému joysticku 4Plus dokáže bezpečně dopravit zboží na 

místo určení.  

Přehled výhod: 

■  Vozík man-down pro práci z úrovně podlahy

■  Displej STILL Easy Control s pokyny pro řidiče a individuálně 

nastavitelnými oblíbenými tlačítky

■  Křížový laser mezi vidlicemi pro vyrovnání středu palety

■  Kamerové systémy pro optimální výhled jak při jízdě, tak při 

zaskladňování a vyskladňování

Technika: 

■  Nosnost: až 1 500 kg

■  Výška zaskladnění: až 13,8 m

■  Šířky pracovní uličky: od 1 275 mm 

■  48 V technologie

Regálové vozíky NXV  
(man-down) –  
Práce v úzkých uličkách z úrovně 
podlahy.
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Regálové systémy STILL – vše od jednoho dodavatele.  

Efektivně navržený sklad je zárukou vysoké hospodárnosti. 

Při projektování svého skladu profitujete z profesionálního 

poradenství našich specialistů. Seznámí se s podmínkami 

ve skladu, strukturou druhů zboží a požadovanými procesy 

vychystávání a výsledky přetransformují do optimálního řešení.  

 

Společnost STILL vám pomůže s výběrem správného regálového 

systému a poradí s výběrem vhodných vozíků.  

 

Regálové systémy odborně sestaví speciálně školený  

montážní tým. Pro STILL je přitom soulad s ostatními obory, 

koordinace a kontrola dodávek materiálu stejně samozřejmý 

jako certifikovaná přejímka regálového systému. Na přání 

pro vás provedeme i předepsanou každoroční kontrolu regálu 

(dle DIN EN 15635).

Skladové místo pro každý požadavek –  
Regálové systémy STILL.
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Standardní paletový regál. 

(sklad s úzkými/širokými uličkami) 

Hustota skladu: dobré využití disponibilní plochy skladu. 

Pro výšky zaskladnění až 18 metrů.  

Skladované zboží: ideální při velkém počtu různých artiklů.  

Výkon překládky: střední až vysoký výkon překládky, 

v závislosti na počtu nasazených vozíků.  

Pojízdné regály. 

Hustota skladu: velmi dobré využití disponibilní plochy skladu. 

Až o 80 procent větší kapacita skladu ve srovnání s konvenčními 

regály (např. paletovými regály ve skladu s širokými uličkami). 

Minimální počet pracovních uliček, výška zaskladnění až 

11 metrů.  

Skladované zboží: ideální při vysoké hustotě skladu. Přístup ke 

každému artiklu v aktuálně otevřené skladové uličce.  

Výkon překládky: střední výkon překládky, závislý na počtu 

plánovaných pracovních uliček a nasazených vozíků.

Kanálové regály.  

Hustota skladu: maximální využití disponibilní plochy skladu, 

výšky zaskladnění až 18 metrů.  

Skladované zboží: ideální při vysoké hustotě skladu a spíše 

artiklech stejného druhu, které se zaskladní v jednotlivých 

kanálech.  

Výkon překládky: vysoký výkon překládky díky současnému 

nasazení vozíku Pallet Shuttle a vozíku pro práci v úzkých 

uličkách s poloautomatickým zaskladňováním a vyskladňováním 

do regálových úrovní prostřednictvím  

vozíku Pallet Shuttle.

STILL Pallet Shuttle:  

Vozík Pallet Shuttle naloží paletu  

na začátku regálové úrovně,  

automaticky jí odveze na nejbližší možné volné místo a následně 

se vrátí zpět, aby mohl naložit další paletu.

Pokyny pro plánování skladu s úzkými uličkami.

+ Důležité parametry: hmotnost a rozměry břemen, výška 

nejvyšší zakládací úrovně, typ vozíků (man-up/man-down), 

stupeň automatizace a asistenční systémy.

+ Dimenzování vysokých regálů: jednotlivý nebo dvojitý regál, 

přístupný z jedné strany nebo z obou stran.

+ Rozložení skladu: využitelný půdorys, rozměry břemen, 

potřebné bezpečné vzdálenosti, šířka pracovních uliček, 

specifika budovy (např. existující rozestup sloupů a podpěr).

+ Bezpečnostní vzdálenosti a volné prostory v regálu: 

respektujte platné normy a směrnice pro projektování regálů.

+ Průjezdy regálem: identifikujte a proveďte potřebná zajištění.

+ Dimenzování pracovních uliček: zohledněte rozměr mezi 

regálem a zaskladněným břemenem a přesahy.

+ Systémy vedení vozíků: vyberte s ohledem na bezpečný 

provoz a vysoký výkon překládky.

+ Uličky pro přesun: navrhněte pro plynulý přesun vozíků mezi 

jednotlivými uličkami.

+ Předávací místa: zohledněte při plánování regálu.

+ Ochranná opatření: zohledněte protipožární opatření, únikové 

a záchranné cesty (dle platných norem a směrnic) a dohodněte 

s pojišťovnami a úřady.

+ Podlaha: dodržujte technické normy vozíků a regálů 

pro bezpečný provoz.

+ Instalace: regálové systémy nechte sestavit speciálně 

školeným montážním týmem a vozíky pro práci v úzkých 

uličkách nechte uvést do provozu servisním technikem.

 

STILL vám poskytne podporu během celého procesu – 

od první koncepce až po finální instalaci vašeho nového 

zařízení. 

Kde jde o rozmanitost produktů.  
Výběr typu na míru.

REGÁLOVÉ SYSTÉMY STILL
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Asistenční systémy: snadná, rychlá a bezpečná práce.  

Systémy STILL OptiSpeed a OptiSafe vám umožňují plně vytěžit 

potenciál výkonu překládky vašeho skladu s úzkými uličkami.  

 

Celosvětově jedinečná:  

STILL Active Load Stabilisation (ALS) 

Aktivní stabilizace břemene je v úzkých uličkách jedinečná. 

Zvyšuje nejen komfort, ale optimalizuje i pohyb výsuvu během 

zaskladňování a vyskladňování. Prostřednictvím řízení hydrauliky 

se potlačuje kývání zvedacího zařízení a dosahuje se až o 

5 procent vyššího výkonu překládky.  

 

Bezpečnostní vybavení: bezpečnost především.  

Pro bezpečný a plynulý materiálový tok je elementárním 

předpokladem kombinace vhodných vodicích systémů, zařízení 

pro ochranu osob a dalšího bezpečnostního vybavení. Zabrání 

poraněním, poškozením zboží a vozíku a zajistí permanentní 

disponibilitu vaší intralogistiky. STILL vám nabízí kompetentní 

poradenství a široké portfolio vybavení a produktů, s nímž vždy 

zajistíte bezpečnost a můžete dokonce zvýšit výkon překládky.

Bezpečně a efektivně k cíli –  
Bezpečnost a výkonnost  
mají u produktů STILL prioritu.
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Snadné použití: zadání cílového místa se provádí buď 
prostřednictvím skeneru, terminálu, nebo probíhá online 
ze systému řízení skladu, proces se aktivuje jediným pohybem 
páčky pojezdu

Maximální produktivita: vozík automaticky naviguje optimální 
trasou k cíli – a to nezávisle na zkušenostech nebo znalostech 
obsluhy

Chytrá preciznost: vozík najede přesně k definované pozici 
palety, přičemž je možné blokování pohybu vidlic mimo cíl, aby se 
zabránilo nesprávnému zaskladnění a vyskladnění

iGo pilot navigation vede řidiče s regálovým vozíkem optimální trasou 

k požadované pozici palety. Umožňuje to trojrozměrná mapa regálů, 

která zachycuje individuální topografii skladu. Porovnáváním s touto 

mapou uloženou v systému identifikuje vozík svou aktuální polohu 

v uličce. iGo pilot navigation se přizpůsobí aktivitám zaskladňování, 

vyskladňování a vychystávání.  

Jakmile dorazí zakázka, systém stanoví optimální horizontální a 

vertikální trasu k hledané regálové přihrádce. Pomocí optického 

zobrazení obsluha rozpozná svou polohu vůči cílové pozici. S vozíkem 

může pohybovat jen zobrazeným směrem. Pokud se nachází 

v nesprávné uličce, signalizuje to zobrazení na displeji.

Pokud se nainstaluje iGo pilot safety, výrazně vzroste provozuschopnost 

a výkon překládky regálových vozíků STILL.  

Předem se ve skladu s úzkými uličkami definují oblasti, ve kterých 

platí zvláštní bezpečnostní pravidla. Trojrozměrné mapy těchto oblastí 

se uloží do vozíku. Tyto mapy vytvoří společnost STILL. V běžném 

provozu tak lze definovat překážky v regálové uličce, potřebné brzdné 

dráhy na konci uličky nebo výšková omezení. Vozík navíc pomocí mapy 

kontinuálně lokalizuje svou pozici. Během jízdy rozpozná vozík každou 

skladovou uličku s těmito specifickými podmínkami a příslušně se 

přizpůsobí, aniž by musel řidič jakkoli zasahovat. Systém se neustále 

řídí přednastavenými bezpečnostními pravidly.

Řada bezpečnostních funkcí chrání zboží, regály, budovu a vozík 
před poškozením

Vždy připraven k použití: krátké prostoje díky prevenci násilných 
poškození, která přináší nižší četnost oprav

Díky jednodušším pracovním procesům se může řidič plně 
soustředit na svou hlavní činnost, kterou je zaskladňování, 
vyskladňování nebo vychystávání

Při zaskladňování a vyskladňování využívá vozík přesné souřadnice skladovacích míst. Podle technického stavu IT systému (alternativně: ERP 

systému) a požadované úrovně komfortu jsou pro napojení systému iGo pilot navigation k dispozici následující varianty:

1. Manuální zadání:
Obsluha zadá individuální údaje o skladovacích místech jako cílové souřadnice na terminálu v kabině řidiče. Rozhraní iGo 
pilot navigation přepočítá tyto souřadnice pro vozík a stiskem tlačítka se postará o optimální najetí. Napojení na systém 
ERP/WMS není u této varianty potřeba.

2. Zadání prostřednictvím skeneru čárových kódů:
Pokud jsou cílové souřadnice zboží k dispozici ve formě čárového kódu (např. na průvodce zboží nebo přímo na zboží), 
načtou se pomocí ručního skeneru čárových kódů. Tyto souřadnice pak rozhraní iGo pilot navigation přepočítá pro vozík a 
jsou základem pro najetí do cílové pozice stiskem tlačítka. V tomto případě není potřeba napojení na systém ERP.

3. Předávání údajů o cíli ze systému řízení skladu (WMS):
Dle technického stavu, provedení IT systému a dle požadované úrovně komfortu nabízí systém různá řešení: v prvním 
řidič ze seznamu zakázek sám vybírá další zakázku. Náročnější řešení nabízí stanovení optimálního pořadí zakázek se 
zohledněním příslušné strategie skladu a v kombinaci se systémem správy vozíků. Standardně jsou k dispozici následující 
strategie napojení:
a. Webová služba – prostřednictvím webové služby RESTful si systém řízení skladu a vozík vyměňují informace o stavu a 
údaje o zakázkách.
b. Transfer souborů – mezi systémem řízení skladu a rozhraním iGo pilot navigation probíhá přenos textových souborů. 
Veškeré protokoly o přenosu dat jsou k dispozici ve formátech SMB, WebDAV a SFTP.
c. Telnet – rozhraní iGo pilot navigation může být napojeno na systém řízení skladu jako  
Telnet klient. 
Výměna dat mezi příslušným systémem řízení skladu a vozíkem probíhá ve všech případech  
přes WiFi připojení.

4. Individuální zákaznické řešení: 
Na bázi individuálních požadavků skladu a potřebné přepravy lze realizovat řešení na míru.

Lokální omezení výšky – pro určité oblasti uvnitř regálové uličky lze omezit 
maximální možnou výšku zdvihu. Je tak možné zohlednit regálové uličky v halách 
s různou výškou stropu. Výhoda: vyšší bezpečnost v oblastech s různou výškou.

Dynamický brzdový asistent – na základě individuálních výpočtů vozík na konci 
uličky v optimálním okamžiku zabrzdí. Systém přitom nezohledňuje pouze 
vzdálenost od konce uličky (jako u jiných systémů), ale také skutečnou rychlost. 
Výhoda: větší výkon překládky díky vyšší výkonnosti při práci na konci uličky, 
protože vozík může jet déle rychleji.

STILL iGo pilot –  
Inteligentní navigátor vaším skladem
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Použití vodicích systémů.  

Vždy, když je v pracovní uličce mezi vozíkem a regálem/paletou 

bezpečnostní vzdálenost pod 500 mm, je zákonem předepsané 

vedení vozíku. Zajišťuje bezpečnou manipulaci, zabraňuje 

poškození zboží a někdy i zvyšuje rychlost překládky.  

 

Mechanické vedení.

■  Robustní řešení s malými nároky na prostor

■  Výška kolejnic 100 mm při použití standardních vidlic

■  Výška kolejnic 50 mm při použití nožových vidlic (tloušťka 

vidlic 35 mm), je možné přímé odložení na podlahu

■  Rychlejší jízda a menší uličky pro přesun

Indukční vedení (vodič v podlaze). 

■  Velmi snadné čištění

■  Flexibilně použitelné bez přizpůsobení dispozic haly

■  Přímé odkládání na podlahu haly bez překážek

■  Vozíky mohou být „naváděny“ i v zóně před uličkou, což dále 

zvyšuje výkon překládky

Zařízení pro ochranu osob (PSA) pro úzké uličky.  

Zařízení pro ochranu osob mohou být buď mobilní, s instalací 

přímo na vozíku nebo stacionární s instalací v určitých 

regálových uličkách nebo přístupových oblastech. Společnost 

STILL vám navrhne vhodné řešení pro váš sklad.  

Mobilní zařízení ochrany osob.  

Laserový skener umístěný na vozíku na straně pohonu a 

břemene sleduje jízdní dráhu a rozpozná, když osoba vstoupí 

do zóny varování nebo alarmu. Vstup osoby do zóny varování 

aktivuje snížení rychlosti na pomalou jízdu (max. 2,5 km/h). 

Vstup osoby do zóny alarmu aktivuje alarm a iniciuje zastavení 

vozíku. Pokud se vozík pohybuje mimo úzkou uličku, je systém 

neaktivní.  

Stacionární zařízení pro ochranu osob.  

Stacionární zařízení pro ochranu osob je vhodné tam, kde se 

počítá s malým výskytem osob. Systémy fotobuněk sledují 

příslušné regálové uličky a rozpoznají vozíky a osoby, které od 

sebe dokážou odlišit. Důležité je, aby byly uličky používány buď 

pouze osobami, nebo pouze vozíky. Když do uličky určené pro 

vozíky vstoupí osoba, nebo naopak, aktivuje se alarm. Tento 

alarm je možné deaktivovat pouze prostřednictvím spínací 

skříňky po vizuální kontrole uličky.

Vodicí a bezpečnostní systémy:  
Pro bezpečnou a rychlou překládku zboží.

Mechanické vedení vozíku,  
výška 50 mm (nožové vidlice)

Mechanické vedení vozíku,  
výška 100 mm (standardní vidlice)

Indukční vedení (vodič v podlaze) Stacionární zařízení pro ochranu osob  
s kompletním zajištěním oblasti

Stacionární zařízení pro ochranu osob  
s fotobuňkami ve vybraných regálových uličkách

Mobilní zařízení ochrany osob s laserovým skenerem

Další bezpečnostní systémy.

+ Curve Speed Control:  

Bezpečnostní systém sleduje úhel zatočení a rychlost 

při jízdách mimo regálovou uličku. 

+ Brzda pojezdových kol:  

Brzda pojezdových kol zkracuje potřebnou brzdnou dráhu 

+a dovoluje vyšší rychlosti jízdy.

+ Slaňovací zařízení:  

V případě neočekávané události lze okamžitě a intuitivně použít 

slaňovací zařízení. 

+ Safety Light:  

Vizuální systém varování s jasným světelným bodem 

na podlaze, který varuje před blížícím se vozíkem.

+ Kontrola zajištění baterie:  

Řidič obdrží v případě nesprávně zajištěné baterie varování.

+ Rescue Alert:  

Systém informuje opticky a/nebo akusticky o atypickém 

chování řidiče a zvyšuje tak bezpečnost řidiče.
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Dokonalá organizace skladu: 

Vhodný hardware a software se systémem.  

Softwarové systémy pro řízení jsou ve velkých a komplexních 

skladech nepostradatelné a zajišťují efektivní procesy od příjmu 

až po expedici zboží a v oblastech vychystávání. Se správným 

řešením optimalizujete celý materiálový a informační tok. 

Zejména ve skladech s úzkými uličkami s mnoha druhy artiklů 

a rychlými přístupovými časy zvyšuje napojení vozíku do 

softwaru pro řízení skladu výrazně efektivitu. Tím mimo jiné 

odpadá náročné manuální vytváření seznamů pro vychystávání v 

papírové podobě. Výsledkem jsou štíhlejší, jednodušší a rychlejší 

procesy ve skladu.  

Kromě napojení našich vozíků pro práci v úzkých uličkách do 

vašich systémů řízení skladu (např. SAP) nabízí STILL  

vlastní softwarové a hardwarové komponenty pro efektivní 

sklad s úzkými uličkami. Systém řízení materiálových toků 

STILL (MMS) řídí veškeré materiálové a informační toky v 

intralogistickém řetězci a umožňuje napojení asistenčních 

systémů, jako např. navigaci ve skladu OptiSpeed 4.0. Díky řadě 

možností vyhodnocení a rozsáhlému monitorování jsou všechny 

procesy ve skladu transparentní a jsou výborným základem pro 

optimalizaci.  

Nabízíme vám podrobné poradenství a jsme samozřejmě 

kompetentním partnerem i při instalaci, napojení rozhraní, 

školení a uvedení systému do provozu.

Automatizace – preciznost v úzké uličce.  

Automatizace logistických procesů slibuje maximální procesní 

bezpečnost a transparentnost. Všechny vozíky STILL  

pro práci v úzkých uličkách jsou proto k dostání i v konfiguraci 

pro provoz bez řidiče. Díky našemu osvědčenému principu 

duálního ovládání je možné automatizované vozíky kdykoli 

ovládat i manuálně.  

 

Automatizované vozíky jsou navigovány buď prostřednictvím 

magnetických bodů v podlaze, které jsou zachycovány 

snímačem, nebo prostřednictvím 360stupňového laserového 

skeneru v kombinaci s namontovanými reflektory. Pozice 

magnetických bodů, popř. laserových reflektorů jsou uloženy 

v počítači vozíku, který průběžně synchronizuje trasu jízdy.  

 

Zařízení pro ochranu osob integrovaná na vozíku zajišťují 

bezpečnou souhru s manuálně řízenými vozíky a osobami.

Vše plynule:  
Systém řízení materiálových toků (MMS).

AUTOMATIZACE

Integrace hardwaru:  
např. skenery, terminály, tiskárny nebo 
systémy pick-by-voice

Softwarová a systémová integrace:  
různé systémy hospodaření se zbožím 
(WMS) např. SAP

Systémy řízení přepravy a asistenční 
systémy:  
napojení OptiSpeed 4.0
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Další informace naleznete na 

www.still.cz

Společnost STILL je certifikována 
v systémech řízení kvality, 
životního prostředí, bezpečnosti 
informací, sociální odpovědnosti 
a bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci.


