
first in intralogistics

Rozwiązania STILL dla wąskich 
korytarzy pracy.
Przestrzeń na rosnące wymagania. 



32 STILL PARTNERPLAN

STILL PartnerPlan – wskazujemy drogę  

STILL PartnerPlan to czytelny i przejrzyście uporządkowany przewodnik na drodze 

do dostosowanego do wymagań klienta, wewnątrzzakładowego rozwiązania 

logistycznego. Zawiera on kompleksową ofertę naszych wózków, rozwiązań 

systemowych, usług serwisowych oraz opcji finansowania. STILL PartnerPlan 

pozwala nam współpracować ze sobą na zasadzie partnerstwa i stworzyć pakiet 

na zamówienie, zestawiając ze sobą indywidualnie poszczególne komponenty 

naszej oferty usług: od urządzeń do transportu poziomego, rozwiązań z zakresu 

automatyzacji i oprogramowania poprzez usługi serwisowe, w tym nasze 

sprawdzone oryginalne części zamienne, aż po odpowiednie finansowanie. Dzięki 

STILL PartnerPlan znajdziemy rozwiązanie dopasowane dokładnie do Twoich 

potrzeb i wymagań. Dzięki temu zyskujesz pewność, że wszystkie produkty STILL 

są do siebie doskonale dostosowane. To gwarancja optymalnego współdziałania.  

Sukces można zaplanować – wskazujemy drogę.

Całościowa koncepcja STILL  ............................................................................................................................................. Strona 6
Szczególną zaletą STILL jest konfiguracja dokładnie dopasowanego  
rozwiązania całościowego do każdego profilu zastosowania.  
W ten sposób użytkownik uzyskuje najwyższy stopień rentowności oraz maksimum korzyści. 

Wózki w wąskim korytarzu ..............................................................................................................................................Strona 11
STILL oferuje obszerne portfolio wózków o modułowej konstrukcji,  
które łączą w sobie wydajność, łatwość obsługi i ergonomię.

Systemy regałowe .............................................................................................................................................................Strona 28

Różnorodne systemy regałowe od STILL zapewniają optymalną interakcję  

z wózkami VNA i kompletacyjnymi. Zawsze odpowiednie rozwiązanie –  

od klasycznych regałów paletowych aż po wyjątkowo wydajne,  

mobilne systemy regałowe i systemy typu Shuttle.

Bezpieczeństwo i wydajność ............................................................................................................................................Strona 32

W STILL wydajność i bezpieczeństwo idą ze sobą w parze.  

Dowiedz się więcej o tym, jak osiągnąć poziom doskonałości, który jest zarówno efektywny oraz bezpieczny.

STILL PartnerPlan

Transport
Wózki

elektryczne
Wózki z napędem 

Diesla i LPG
Wózki techniki 
magazynowej

Wózki plat-
formowe i ciągniki

Zestawy platform 
transportowych

Wózki
używane

Systemy
Doradztwo 

intralogistyczne
Systemy
regałowe

System 
zarządzania 
magazynem

System 
wspomagania 

jazdy

Systemy 
automatyzacji

Integracja 
systemowa

Serwis
Bezpieczeństwo Oryginalne części 

zamienne
Diagnostyka i 

naprawa
Konserwacja i 

Full Service
Fleet Data 
Services

Szkolenia

Finansowanie
Zakup Wynajem z opcją 

wykupu
Leasing Wynajem 

długoterminowy
Wynajem 

krótkoterminowy
Basic-

Dynamic®

Systemy asysty:

OptiSpeed 3.x 

STILL iGo pilot 

OptiSafe 

Active Load Stabilisation (ALS)

Active Floor Compensation (AFC)

Ochrona osób:

Stacjonarne i przenośne 

systemy ochrony personelu.

Oprogramowanie do 

sterowania magazynem:

System zarządzania przepływem 

materiałów STILL (MMS).

Automatyzacja:

Zautomatyzowane wózki STILL 

są zaprojektowane do trybu 

eksploatacji dualnej.

Planowanie magazynu przy użyciu systemu.  
System modułowy do wydajnego magazynu z wąskimi korytarzami.

*Włącznie z unoszeniem dodatkowym.

MX-X NXV EK-X EK-X EK-X 10

Wózek do wąskich 
korytarzy (Man-Up)

Wózek do wąskich 
korytarzy (Man-Down)

Wózek do 
kompletacji 
pionowej 

Wózek do 
kompletacji 
pionowej 

Wózek do 
kompletacji 
pionowej

Udźwig kg 1500 1500 1200 1000 1000
Zasięg pobierania 
ładunków mm 17710 - 12000 7800 6350

Maks. wysokość 
podnoszenia* mm 18110 13950 10960 6865 5415
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Planowanie, realizacja, serwis – Twoja droga do efektywnego systemu pracy w 

wąskich korytarzach. 

Rozwiązania STILL w zakresie wąskich korytarzy pracy łączą kompetentne doradztwo 

i planowanie z dopasowanymi systemami regałowymi, wydajnymi wózkami 

innowacyjnymi rozwiązaniami oprogramowania i długoletnim doświadczeniem 

w zakresie automatyzacji. Jako silny partner oferujemy wszystkie elementy składowe 

z jednego źródła dla efektywnego magazynu z wąskimi korytarzami.

Wiele korzyści dla Twojej firmy. 

■  Kompetentne doradztwo w zakresie zintegrowanych rozwiązań systemowych.

■  Specjalnie zaprojektowane systemy regałowe i wózki do wąskich korytarzy pracy 

(Very Narrow Aisle - VNA).

■  System modułowy: Rozwiązania dopasowane do każdego zastosowania.

■  Innowacyjne systemy asysty i bezpieczeństwa.

■  Profesjonalna realizacja i integracja systemów.

Wykorzystaj zalety magazynu z wąskimi korytarzami pracy. 

■  Wysoki stopień wykorzystania magazynu: Połącz wąskie korytarze z dużymi 

wysokościami podnoszenia.

■  Sprawna obsługa ładunków: Zyskaj dzięki bezpośredniemu dostępowi do palet oraz 

równoczesnej jeździe i podnoszeniu.

■  Wysoki stopień bezpieczeństwa: Polegaj na optymalnych procesach dzięki 

nawigowanym wózkom, które są wyposażone w liczne systemy bezpieczeństwa.

■  Automatyzacja STILL – najwyższa efektywność i przejrzystość: Zwiększ pełen 

potencjał wydajności dzięki systemom asysty lub pełnej automatyzacji swoich 

procesów magazynowych.

Tak indywidualne jak Twój magazyn –  
Specjalnie zaprojektowane wózki do wąskich korytarzy tworzą 
przestrzeń dla sukcesu.

STILL EK-X
Wózek do kompletacji pionowej  

do szerokiego i wąskiego korytarza

Szerokości 
korytarza
od 1,3 m

Zasięg pobierania ładunków
do 12 m

Zasięg pobierania ładunków i  
wysokość składowania 
do 18 m

Wysokość składowania
do 13,8 m

STILL MX-X
Wózek do wąskich 

korytarzy  
(Man-Up)

STILL NXV
Wózek do wąskich korytarzy  

(Man-Down)
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Wydobądź więcej ze swojego magazynu –  
dzięki perfekcyjnym rozwiązaniom do 
wąskich korytarzy od STILL.

Nasza koncepcja - Twój sukces.  

Dzięki rozwiązaniu dla magazynu z wąskimi korytarzami można 

optymalnie wykorzystać dostępny obszar magazynowy, a w 

wielu przypadkach zaoszczędzić na kosztownej rozbudowie. 

W porównaniu do konwencjonalnych magazynów z szerokimi 

korytarzami zyskasz nawet do 45 procent więcej stanowisk 

paletowych.  

STILL chce od początku być Twoim partnerem: Wspólnie 

stworzymy koncepcję przepływu towarów i informacji 

dopasowaną do Twoich potrzeb.  Będziemy Cię wspierać przy 

wyborze odpowiednich systemów regałowych i przy optymalnej 

konfiguracji wózków dopasowanych do Twojego profilu 

eksploatacji, w tym innowacyjnych systemów asysty i systemów 

bezpieczeństwa.  

 

Przemyślana ergonomia oraz przyjazna dla użytkownika obsługa 

wspierają wydajność Twoich pracowników podczas ich pracy. 

Nasz kompetentny serwis w każdej chwili zapewnia pełną 

dyspozycyjność Twojej floty oraz przynależnych, mobilnych 

systemów ochrony personelu.  

Inteligentne dodatki. 

Inteligentne systemy asysty, sterowania i bezpieczeństwa czynią 

rozwiązania STILL dla wąskich korytarzy bardzo bezpiecznymi i 

wyjątkowo efektywnymi. Pomoce nawigacyjne, różne systemy 

do optymalizacji manewrów wózków lub bezpieczeństwa 

eksploatacji w określonych obszarach to tylko kilka przykładów 

wielu dostępnych możliwości.  

 

Zintegrowanie wózków STILL do wąskich korytarzy z istniejącym 

lub dostarczonym przez nas oprogramowaniem do zarządzania 

magazynem (WMS) zoptymalizuje zarządzanie flotą w całym 

magazynie. A co więcej: możesz zdecydować się na przejście 

na kolejny poziom wydajności, automatyzując swój magazyn 

z wąskimi korytarzami. W ten sposób uzyskujesz najwyższe 

możliwe bezpieczeństwo procesów i przejrzystość przepływu 

towarów.

Wózek dostosowany do potrzeb klienta
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Pomożemy Ci skonfigurować idealny wózek VNA oraz 

przystosować moc, bezpieczeństwo, ergonomię i wydajność do 

Twoich potrzeb. 

 

Wydajne wózki. Dostosujemy parametry wydajności wózka 

w taki sposób, aby mógł on realizować przydzielone zadania jak 

najszybciej oraz przy jak najmniejszym zużyciu energii. 

 

Ergonomiczne stanowisko pracy. Przestronne, różnorodne 

kabiny z opcjonalną barierką pochylaną, konfigurowalnym 

pulpitem obsługi oraz wieloma wariantami sterowania 

zapewniają szybki przebieg pracy, ponieważ operator, który 

czuje się komfortowo, pracuje z pełną wydajnością.

 

Bezpieczne środowisko. Dzięki różnym funkcjom i 

wariantom wyposażenia jesteś zawsze po bezpiecznej stronie. 

Zaliczają się do nich między innymi monitorowanie ładunku, 

zoptymalizowane dostosowanie prędkości oraz systemy ochrony 

personelu i systemy chroniące przed przeciążeniem. 

 

Maksymalna moc. Potężne z natury i innowacyjne układy 

asysty wykorzystywane w wózkach VNA firmy STILL, takie jak 

pakiet OptiSpeed, system Active Load Stabilisation (ALS) czy 

system Active Floor Compensation (AFC), oferują dodatkowe 

możliwości.

Maksymalna wydajność przeładunkowa: STILL OptiSpeed 

oraz STILL iGo pilot navigation:

Kompleksowe systemy asysty składające się z software’u i 

hardware’u, które optymalizują manewry wózka w zależności od 

ładunku. W ten sposób zwiększasz wydajność przeładunkową.

OptiSpeed 3.0 wykorzystuje oprogramowanie do określenia 

optymalnych ruchów wideł i manewrów podczas jazdy w 

zależności od wysokości podnoszenia. 

OptiSpeed 3.3 oblicza idealne manewry transportowe i 

optymalizuje je w zależności od wysokości podnoszenia i 

ładunku. Umożliwia to uzyskanie wyższych prędkości przy 

jeździe na pusto lub podczas załadunku na regały i kompletacji.

OptiSpeed 3.4 umożliwia wykonywanie szybkich i bezpiecznych 

manewrów transportowych zoptymalizowanych pod kątem 

wysokości podnoszenia i ładunku. Zawarty w nim aktywny 

system stabilizacji ładunku Active Load Stabilisation 

(ALS) dostosowuje prędkość wysuwu, zapobiegając tym 

samym bocznym ruchom masztu. Praca staje się znacznie 

przyjemniejsza, a wydajność przeładunkowa zwiększa się do 5 

procent.

STILL iGo pilot navigation:

■  Prosty w użyciu: Ręczne wprowadzanie pozycji magazynowej 

lub odbiór poprzez system WMS, obsługa zaledwie jednym 

ruchem dźwigni jazdy.

■  Wysoka produktywność: Wózek porusza się po optymalnej 

drodze do celu – niezależnie od umiejętności operatora.

■  Wysoka precyzja: Wózek ustawia się do dokładnej pozycji 

palety – wykluczenie ruchów wideł poza celem, uniknięcie 

błędnego załadunku i wyładunku z regałów.

Maksymalna wydajność
Innowacyjne układy asysty oferują dodatkową moc. 

Bezpieczne środowisko
Warianty wyposażenia i systemy ochrony personelu 
dla maksimum bezpieczeństwa.

Ergonomiczne stanowisko pracy
Przestronne, różnorodne i konfigurowalne kabiny 
gwarantujące najlepszą widoczność.

Wydajne wózki
Spełniają wszelkie wymagania  
przy minimalnym zużyciu energii.

Indywidualne rozwiązania 
systemowe – 
Zasada konstrukcji modułowej  
do wąskich korytarzy od STILL.

Pakiet podstawowy OptiSpeed: 
Optymalne manewry wózków dla 
uzyskania najlepszej wydajności

Pomiar ładunku OptiSpeed 3.3:

Do 15 % więcej  
zdolności przeładunkowej palet*

STILL iGo pilot navigation:

Do 25 % więcej   
przeładunku palet*

*  Skonfigurowany przeładunek palet.  

Przeładunek w przypadku podłoża zgodnego z 

wytycznymi.
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Wszędzie tam, gdzie liczy się szczególnie duża gęstość 

magazynowania na minimalnej powierzchni lub bezpośredni 

dostęp do towarów, STILL MX-X jest najlepszym rozwiązaniem. 

Wyznacza on standardy w przypadku załadunku na regały i 

wyładunku z regałów oraz kompletacji na wysokościach do 

18 metrów. 

Przegląd zalet:

■  Najwyższy komfort obsługi: Przestronna kabina operatora z 

możliwością wszechstronnej konfiguracji, intuicyjne elementy 

obsługi.

■  Ergonomiczna kompletacja: 40 milimetrów bliżej ładunku na 

widłach w porównaniu do poprzedniego wózka.

■  Maksymalna gęstość magazynowania: Wysokość składowania 

do 18 m.

■  Sprawna obsługa ładunków: Prędkości jazdy do 14 km/h.

■  Szybka kompletacja i załadunek: system Active Load 

Stabilisation (ALS) redukuje drgania masztu i poprawia 

zdolność przeładunkową nawet o 5 %.

■  Najwyższe prędkości nawet w przypadku nierównego podłoża: 

system Active Floor Compensation (AFC) zapobiega kołysaniu 

się masztu.

Zestawienie właściwości technicznych:

■  Widły obrotowo-przesuwne lub teleskopowe.

■  Udźwig od 500 do 1500 kg.

■  Wysokości składowania do 18 m.

■  Technologia podstawowa 48 lub 80 V.

■  Zawsze wystarczająca ilość energii:  

wózki dostępne z bateriami kwasowo -  

ołowiowymi lub litowo - jonowymi.

MX-X Wózek do wąskich 
korytarzy (Man-Up) –  
Perfekcyjna wydajność i komfort.
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Miliony kombinacji w zakresie opcji.  

Odpowiedni dla Ciebie wózek MX-X dobieramy dzięki 

oprogramowaniu do konfiguracji STILL. Biorąc pod uwagę 

wymiary Twojego magazynu, przewożone ładunki, niezbędny 

przepływ towarów i możliwy wzrost w przyszłości, stworzymy 

wraz z Tobą idealny wózek. 

Systemy pobierania ładunków: widły obrotowo-przesuwne 

MX-X. 

Samonośne widły umożliwiają w precyzyjny i cichy sposób 

pobieranie ładunków z trzech stron. Dzięki unoszeniu 

dodatkowemu można podnosić ładunki na wysokość do 

2400 mm. Dokładny załadunek na regały i wyładunek z regałów 

stają się jeszcze bardziej komfortowe i szybkie w połączeniu z 

aktywną stabilizacja ładunku. Widły obrotowo-przesuwne nadają 

się do pobierania praktycznie wszystkich palet i umożliwiają 

także odkładanie palet na urządzenia techniki transportu 

bliskiego. Widły te nadają się przy tym idealnie do kompletacji: 

umożliwiają w wyjątkowo elastyczny sposób końcowe ustawianie 

palet także w różnych korytarzach roboczych. Automatyczne 

wysuwanie, podnoszenie i odsuwanie ładunku za naciśnięciem 

przycisku to odczuwalne ułatwienie pracy. 

Widły teleskopowe MX-X.  

Widły teleskopowe o nadzwyczaj kompaktowej konstrukcji 

nadają się idealnie do szczególnie wąskich korytarzy 

międzyregałowych. Uzyskane w ten sposób miejsce można 

wykorzystać na kolejne stanowiska paletowe. Ich szybki wysuw z 

prawej do lewej strony i odwrotnie przyspiesza pracę i zwiększa 

wydajność przeładunkową.

Osprzęt do pobierania ładunków. Aby zagwarantować 

bezpieczne i efektywne pobieranie ładunków, STILL oferuje 

odpowiednie rozwiązania dla każdego typu towaru:

■  Widły standardowe z regulacją ręczną.

■  Symetryczna regulacja wideł.

■  Regulacja pojedynczych zębów wideł.

■  Chwytaki klamrowe.

■  Widły z przesuwem równoległym. 

■  Widły do napojów.

Warianty kabin. Skorzystaj z różnych typów kabin pasujących 

do każdego zastosowania:

■  Kabina uniwersalna: Kompletacja i załadunek na regały przy 

największej swobodzie ruchów, najwygodniejszej pozycji 

siedzenia i optymalnej widoczności w kabinie większej o 

50 mm.

■  Kabina komfortowa: bardziej przestronna (+100 mm) 

podwyższająca komfort. 

■  Kabina do mroźni: Wyjątkowa na rynku, oferuje ciepłe i 

wygodne stanowisko pracy również w temperaturze –30 °C. 

Modułowość aż do najmniejszej śruby –  
Konfiguracje wózków pasujące do każdego magazynu 
i wszystkich towarów.

Warianty kabin  
od kabiny komfortowej do kabiny do 
chłodni

Wiele wariantów masztów   
Do wysokości składowania  
do 18 m

Widły obrotowo-przesuwne MX-X:  
Udźwig do 1500 kg, pobieranie 
ładunku z trzech stron i z podłoża

Widły teleskopowe MX-X:   
Udźwig do 1250 kg,  

do szczególnie wąskich 
korytarzy
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Opracowane, aby sprostać najwyższym wymaganiom, 

wszystkie kabiny operatora przekonują do siebie wyjątkowo 

ergonomicznym komfortem. Dzięki niskiemu wejściu do kabiny 

oraz dużej przestrzeni na kolana i stopy operator może czuć się 

w pełni komfortowo. Wszystkie warianty kabin są wyposażone 

opcjonalnie w tapicerowane oparcie na kolana, które umożliwia 

kompletację bez uszczerbku dla zdrowia. Rozkładane bocznie 

barierki pochylane (opcjonalnie) zwiększają maksymalną 

głębokość sięgania w półkę regału i umożliwiają operatorowi 

utrzymanie zdrowej postawy. Energooszczędne oświetlenie LED 

(opcjonalnie) oświetla równomiernie kabinę i półki regałowe.  

Bezpieczny dostęp do kabiny umożliwiają barierki lub 

alternatywnie drzwi szklane, które chronią dodatkowo przed 

przeciągiem. Po wejściu do kabiny operator ma nieograniczoną 

widoczność na widły i drogę przejazdu. Głębsza kabina 

komfortowa daje operatorowi więcej swobody ruchu, na 

przykład kiedy operator często dokonuje kompletacji i nic nie 

powinno mu utrudniać sekwencji ruchów.

Wielofunkcyjny system mocowania. System umożliwia łatwe 

umieszczanie osprzętu  

(np. drukarek, terminali danych) i półek. 

Wielofunkcyjny panel sterowania i elementy obsługi.  

STILL MX-X posiada dwie opcje modułów obsługi:

■  Wielofunkcyjny panel sterowania: w przypadku tego 

wariantu pulpit obsługi z wbudowanym wyświetlaczem jest 

umieszczony centralnie na poręczy. Posiada płynną regulację 

wysokości, nachylenia oraz odległości od operatora. 

■  Elementy obsługi w podłokietnikach: Elementy obsługi 

są wbudowane w podłokietnikach umieszczonych przy 

fotelu operatora. W ten sposób operator może zarówno 

na stojąco, jak i na siedząco przyjąć zawsze idealną pod 

względem ergonomii postawę ciała. Podłokietniki posiadają 

regulację wysokości i długości, a dla ułatwienia wejścia do 

kabiny z boku można je złożyć do góry. Duży wyświetlacz 

pokazujący wszystkie istotne informacje dotyczące jazdy 

jest umieszczony centralnie na poręczy. Ten rodzaj obsługi 

umożliwia operatorowi efektywną kompletację dzięki 

bezpośredniemu dostępowi do palety oraz bezpieczną i 

niemęczącą pracę dzięki optymalnej widoczności na drogę 

przejazdu i widły.

Szybki dostęp dzięki przyciskom z ulubionymi funkcjami. 

Po raz pierwszy operator może przyporządkować do przycisków 

swoje ulubione funkcje. Dzięki temu często używane wysokości 

podnoszenia można zapisać bezpośrednio w menu i wybrać za 

naciśnięciem przycisku.

Najlepsza widoczność i najwyższy komfort –  
Witamy na idealnym stanowisku pracy.

Wysokości składowania do 18 m:  
Dla maksymalnej gęstości magazynowania.

Wiele schowków:  
Od pojemników organizacyjnych 
przez uchwyty na dozowniki z 
taśmą klejącą aż po pojemniki na 
drobne części

Barierka pochylana:  
Do ergonomicznej kompletacji aż 
do końca palety

Indywidualne opcje obsługi: 
Elementy obsługi wbudowane w 
podłokietniki
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Szybka rejestracja – skanery.  

Przewodowe lub też bezprzewodowe – dzięki tym urządzeniom 

procesy skanowania przebiegają w szybki sposób. Trwałe i 

elastyczne, skanują równie dobrze w odległości 10 centymetrów, 

jaki 10 metrów.  

 

Inteligentni pomocnicy – urządzenia przenośne:  

Łatwa rejestracja danych: kompaktowe urządzenia ręczne 

leżą wygodnie w dłoni, skanując i rejestrując dane w 

czasie rzeczywistym. Te przenośne komputery o trwałej 

konstrukcji nadają się w równej mierze do hal produkcyjnych i 

magazynowych, jak i do stref magazynowych. 

Czarno na białym – drukarka etykiet.  

Niezawodna i szybka przy sporządzaniu etykiet (do formatu 

DIN A4) i kodów kreskowych. Dyspozycyjne i przenośne drukarki 

przemysłowe można zamontować bezpośrednio na wózku.  

 

Terminal dotykowy 10,4".  

Terminal dotykowy łączy wózek online z systemem zarządzania 

przepływem materiałów – dzięki stopniowi ochrony IP65 

terminal dotykowy STILL jest przeznaczony do ekstremalnych 

obciążeń w przemyśle i obsługuje się go w technologii dotykowej 

przystosowanej do ciągłego użytkowania. Technologia dotykowa 

umożliwia bezpieczną i intuicyjną obsługę. Dzięki różnym 

złączom można bez problemu podłączyć skanery, drukarki lub 

przenośne systemy do kompletacji.

Maksymalna wydajność tylko przy perfekcyjnym podłożu.  

Magazyny z wąskimi korytarzami wymagają posadzek o wysokiej 

jakości. Jeżeli posadzki posiadają nierówności lub ślady zużycia, 

przenoszą je bezpośrednio na wózek w formie wibracji. Dla 

uzyskania najwyższych prędkości i maksymalnej efektywności 

podłoże musi być absolutnie równe. Remont podłoża jest nie 

tylko kosztowny, ale uniemożliwia także pełne wykorzystanie 

magazynu w jego trakcie.   

Aktywne wyrównanie podłoża –  

Active Floor Compensation (AFC).  

System asysty AFC dedykowany dla wózków do wąskich 

korytarzy STILL MX-X to alternatywa dla wyrównania podłoża 

magazynu. System rejestruje nierówności podłoża na pasie 

ruchu kół jezdnych i kompensuje je w czasie rzeczywistym. 

Rama wózka pozostaje zawsze w położeniu poziomym, a 

maszt zawsze w pozycji pionowej. Inteligentny system AFC 

Jedyny w swoim rodzaju dostępny na rynku system AFC 

reaguje dzięki najszybszym procesorom bez żadnych opóźnień 

nawet w przypadku maksymalnej możliwej prędkości jazdy. 

W przeciwieństwie do systemów pasywnych, które tylko 

wytłumiają nierówności, system aktywnie zapobiega wibracjom, 

zanim one powstaną.  

Jazda bez jakichkolwiek wibracji.  

Zapobiegnie wibracjom masztu, chroni ładunek,  

magazyn oraz operatora – dzięki AFC można osiągnąć znacznie 

wyższą wydajność przeładunkową.

Odpowiednie wyposażenie dla perfekcyjnie 
zorganizowanego przepływu materiałów.

Active Floor Compensation (AFC): 
Wyrównuje nierówności podłoża.
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STILL MX-X do pracy niskich temperaturach. 

■  Specjalna konfiguracja wózka zapewniająca doskonałą pracę 

w mroźni.

■  Unikalna kabina do mroźni to stanowisko pracy, w którym 

panuje przyjemna temperatura nawet w przypadku 

temperatur zewnętrznych rzędu –30 °C. Kabinę można 

dostosować do indywidualnych potrzeb dzięki ogrzewaniu 

termostatycznemu, technologii radiowej, wyjściu awaryjnemu 

i systemowi wentylacji. 

■  Na żądanie konfiguracja do mroźni jest również dostępna bez 

kabiny.

Przykład klienta Schmidt Zeevis:  

STILL MX-X do pracy w mroźni.  

W mroźni rybnego przedsiębiorstwa handlowego wózki do 

wąskich korytarzy STILL MX-X gwarantują szybki przeładunek 

133 gatunków ryb, które są tutaj składowane na 800 miejscach 

paletowych. 20 samochodów-chłodni dostarcza codziennie 

świeży towar do firm i klientów prywatnych przedsiębiorstwa.

Przykład klienta – Hellmann Worldwide Logistics: 

Indywidualna konstrukcja dla 150 000 rowerów.  

Usługodawca logistyczny Hellmann Worldwide Logistics 

zrealizował wraz ze STILL nowoczesny magazyn dostawczy 

dla swojego klienta Derby Cycle, największego w Niemczech 

dystrybutora rowerów. Najważniejsze cechy: Prowadzone 

indukcyjnie wózki STILL do wąskich korytarzy o specjalnej 

konstrukcji z ruchomymi platformami roboczymi. „Dzięki 

dopasowanej koncepcji logistycznej możemy centralnie 

obsługiwać potrzeby prawie 5000 wyspecjalizowanych 

sprzedawców detalicznych w ponad 60 krajach“, mówi kierownik 

oddziału Hellmann, Andreas Brothe. 

Sercem centrum logistycznego jest magazyn wysokiego 

składowania. 24 korytarze z 48 rzędami półek zapewniają 

miejsce na 150 000 rowerów.  

 

Prowadzenie indukcyjne umożliwia uzyskanie wysokiej 

pojemności magazynowania. Taki rodzaj prowadzenia wózków 

nie wymaga stosowania żadnych szyn prowadzących w 

podłożu, dzięki czemu istnieje możliwość składowania nawet na 

najniższym poziomie regałów. Specjalna konstrukcja wózków 

do wąskich korytarzy umożliwia zastosowanie mobilnych 

platform roboczych, tak zwanych palet słupkowych, na których 

kompletuje się rowery. Palety słupkowe można w prosty 

sposób wsunąć ręką na widły, gdzie mocuje się je przy użyciu 

mechanizmu blokującego.

Konstrukcja specjalna: Kompletacja przy użyciu palet słupkowych
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Gwiazda magazynu VNA: wózek STILL EK-X wyznacza standardy 

pod względem wydajności, zasięgu pobierania, udźwigu 

resztkowego, funkcjonalności i ergonomii. 

Przegląd zalet:

■  Optymalne wykorzystanie magazynu: Zasięg pobierania 

ładunków do 12 m.

■  Najwyższa swoboda ruchów: Duża i przestronna kabina.

■  Możliwość dostosowania do własnych potrzeb: Dopasowane 

rozwiązanie dzięki systemowi modułowemu. 

Zestawienie właściwości technicznych: 

■  Udźwig: 1000 do 1200 kg.

■  Zasięg pobierania ładunków: odpowiednio 6,35 lub 7,8 i 12 m.

■  Szerokości korytarza roboczego od 1000 mm do 2000 mm.

■  Szerokości kabin standardowo od 800 mm do 1800 mm 

(możliwość rozwiązań specjalnych).

■  Technologia podstawowa 24 lub 48 V.

■  Technologia baterii: Ołowiowo-kwasowa lub litowo-jonowa.

EK-X wózek do kompletacji 
pionowej.  
Lider wśród wózków do 
kompletacji pionowej.

Wózek do kompletacji pionowej 
EK-X z masztem teleskopowym  
o udźwigu do 1200 kg  
i zasięgu pobierania do 12 m

Wózek do kompletacji pionowej 
EK-X z masztem teleskopowym  
o udźwigu do 1000 kg  
i zasięgu pobierania do 7,8 m

Wózek do kompletacji 
pionowej EK-X 10 z masztem 
teleskopowym  
o udźwigu do 1000 kg  
i zasięgu pobierania do 6,35 m
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EK-X – do wysokich wymagań.  

Wózek do kompletacji pionowej EK-X rozciąga się w wąskich i 

szerokich korytarzach, uzyskując zasięg pobierania ładunków 

do 12 m. Dzięki swojej wydajności, ergonomii, udźwigowi 

szczątkowemu i funkcjonalności EK-X wyznacza własne 

standardy. Prędkości jazdy do 13 km/h i prędkości podnoszenia 

do 0,4 m/s nadają tempo przeładunkowi towarów. Jeśli chcesz 

maksymalnie wykorzystać prędkość i bezpieczeństwo, wybierz 

opcjonalne systemy asysty OptiSpeed i OptiSafe.  

EK-X 10 

Wózek EK-X 10 to idealny partner do kompletacji pionowej 

w wąskich i szerokich korytarzach roboczych, o udźwigu do 

1000 kg i zasięgu do 6,35 m.  

EK-X 

Jeśli chcesz sięgać jeszcze wyżej, dostępne są modele EK-X 

z masztem teleskopowym o zasięgu do 7,8 m i udźwigu do 

1000 kg, a także wariant z masztem potrójnym o zasięgu do 

12 m oraz udźwigu do 1200 kg.

Zoptymalizowane pobieranie ładunków.  

Wybierz wariant wideł pasujący do Twoich towarów i procesów. 

Na życzenie wózek EK-X można także dostosować do 

konieczności wchodzenia na paletę – w ten sposób jeszcze 

szybciej dostaniesz się do swoich towarów.  

 

Dach ochronny operatora/kabina: modułowe i bezpieczne.  

Od dowolnego wyboru wysokości konstrukcyjnej gwarantującej 

swobodę poruszania głową aż do różnorodnych wariantów 

wyposażenia: Modułowy system słupków gwarantuje bezpieczne 

miejsce pracy, które nie pozostawia nic do życzenia.  

Systemy asysty.  

Wszystkie wózki typoszeregu EK-X są wyposażone 

fabrycznie w system OptiSpeed 3.0. Można je ponadto 

zamówić z wyposażeniem wyższego stopnia OptiSpeed 3.3 

i OptiSpeed 4.0. Zyskaj dzięki jeszcze większej wydajności 

przeładunkowej i większemu bezpieczeństwu.  

Co więcej, opcjonalny system OptiSafe z konfigurowalnymi 

ustawieniami prędkości i funkcji zapewnia wsparcie w strefach 

magazynowych, które wymagają specjalnych przepisów 

bezpieczeństwa, np. w przypadku przeszkód, ograniczeń 

wysokości lub końców korytarzy.

Warianty podwozia: Dostępne w różnych szerokościach lub w korytarzu szerokim

Zastosowanie w korytarzu wąskim 

EK-X 10: Maszt teleskopowy i kabina operatora,  
zasięg pobierania ładunków do 6,35 m

EK-X: Maszt potrójny,  
zasięg pobierania ładunków do 12 m

EK-X 10: Maszt pojedynczy,  
zasięg pobierania ładunków do 2,8 m

Wózek do kompletacji pionowej EK-X –  
Przykład najwyższej efektywności kosztowej. Dach ochronny operatora: Możliwość swobodnego 

wyposażenia, np. w lusterka lub różne opcje 
oświetlenia
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Stanowisko pracy operatora wózka STILL EK-X można 

zaprojektować zgodnie z własnymi życzeniami. Jest ono 

komfortowe i można je swobodnie rozbudować.

■  Przestronna kabina umożliwia dużą swobodę ruchów.

■  Podłoga z amortyzacją wstrząsów z wbudowanym 

włącznikiem jazdy.

■  Wózkiem można sterować od strony napędu i opcjonalnie od 

strony ładunku.

 

Ergonomia i warianty wyposażenia.

Dzięki dużemu i wyjątkowo niskiemu wejściu operator wózka 

EK-X może bardzo szybko i bezpiecznie wejść i zejść z wózka. 

Gwarantuje to szybki dostęp do towarów w każdym momencie. 

Dzięki przestronnej konstrukcji kabina operatora zapewnia 

dużą swobodę ruchów. Podłoga z amortyzacją wstrząsów oraz 

wbudowanym włącznikiem jazdy zapewnia komfortową pracę. 

Dzięki niskiej ścianie kabiny z niewielką odległością od nośnika 

ładunkowego pracę można wykonywać w efektywny sposób 

niezależnie od wzrostu operatora.

Dostępny z barierką pochylaną. Opcjonalna barierka 

pochylana umożliwia jeszcze łatwiejszy dostęp do towarów, 

nawet jeżeli odległość od palety jest nieco większa.  

 

Pulpit obsługi z możliwością dostosowania. Opcjonalnie 

dostępny pulpit obsługi z regulacją wysokości jest nadzwyczaj 

intuicyjny w obsłudze i umożliwia pracę bez zmęczenia, nawet 

w przypadku dłuższych zmian roboczych. Można wybrać system 

sterowania pokrętłem lub kołem kierownicy.   

 

Różnorodne opcje wyposażenia. Kabina wózka EK-X jest 

tak samo modułowa jak sam wózek: Systemy mocowania 

do różnych terminali, liczne półki, regulowane oparcie, 

tapicerowane oparcie na kolana, wentylatory lub gniazda 

wtykowe 12 V to tylko niewielki wycinek obszernego repertuaru 

wyposażenia, z którego można stworzyć wygodne stanowisko 

pracy.   

 

Opcje oświetlenia. Wybieraj spośród licznych opcji oświetlenia 

stanowiska pracy operatora lub obszaru roboczego. Dostępny z 

trwałymi i energooszczędnymi reflektorami LED zapewniającymi 

optymalne warunki widoczności.

Najwyższa swoboda ruchów.  
Stanowisko pracy operatora wózka EK-X.

Optymalna praca dzięki elastycznym możliwościom zamocowania

Opcjonalnie: Pulpit obsługi z systemem sterowania 
pokrętłem

Wyjątkowo niski próg wejścia

Radioodtwarzacz i głośniki

Pochylane barierki 
ułatwiają dodatkowo 
dostęp do towarów
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Mocne strony wózka NXV są najlepiej widoczne w magazynach 

z wyłącznie wąskimi korytarzami, gdzie uzasadniona jest praca 

operatora na poziomie podłoża. Za pomocą masztu palety są 

unoszone na wysokość do 13,8 metra, podczas gdy operator 

pozostaje na dole. Ergonomiczny Joystick 4Plus o dużej czułości 

umożliwia operatorowi bezpieczne umieszczenie towarów we 

właściwym miejscu.  

Przegląd zalet: 

■  Wózek do pracy na poziomie podłoża- Man-Down.

■  Wyświetlacz STILL Easy Control z instrukcjami dla operatora i 

programowalnymi przyciskami ulubionych funkcji.

■  Pozycjoner laserowy między widłami służący do poprawnego 

pobrania palet.

■  System kamer zapewniający optymalną widoczność – 

zarówno podczas przemieszczania się w stronę ładunku, jak i 

w czasie składowania i pobierania.

Zestawienie właściwości technicznych: 

■  Udźwig: do 1500 kg.

■  Wysokość składowania: do 13,8 m.

■  Szerokości korytarza roboczego: od 1275 mm.

■  Technologia 48 V.

NXV Wózek do wąskich 
korytarzy (Man-Down) – 
Praca na poziomie podłoża w 
wąskim korytarzu.
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Systemy regałowe STILL – Wszystko z jednej ręki.  

Efektywnie zaplanowany magazyn to gwarancja wysokiej 

efektywności kosztowej. Skorzystaj z fachowej porady naszych 

specjalistów w zakresie planowania magazynu. Sprawdzą oni 

warunki magazynowe, strukturę towarów oraz pożądane procesy 

i przekształcą wyniki w optymalne rozwiązania.  

 

STILL pomoże w wyborze właściwego systemu regałowego i 

chętnie doradzi przy doborze odpowiednich wózków.  

 

Systemy regałowe są fachowo montowane przez specjalnie 

przeszkolone zespoły montażowe. Koordynacja z innymi 

dziedzinami, a także koordynacja i kontrola dostaw materiałów 

są dla STILL tak samo oczywiste jak certyfikowany odbiór 

systemu regałowego. Na życzenie klienta przeprowadzamy 

również obowiązkową coroczną inspekcję regałów  

(zgodnie z DIN EN 15635).

Miejsce magazynowe dla każdego –  
Systemy regałowe STILL.
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Standardowy regał paletowy.  

(Magazyn z wąskimi korytarzami/magazyn wysokiego 

składowania)  

Gęstość magazynowania: Dobre wykorzystanie dostępnej 

powierzchni magazynowej. Wysokość składowania do 18 m.  

Składowany towar: Idealne przy dużej liczbie różnorodnych 

artykułów.  

Przeładunek towarów: Przeładunek średni do wysokiego, w 

zależności od liczby stosowanych wózków. 

Regały przesuwne:  

Gęstość magazynowania: Dobre wykorzystanie powierzchni 

magazynowej. Do 80 % więcej pojemności magazynowania w 

porównaniu do regałów konwencjonalnych. Minimalna liczba 

korytarzy roboczych, wysokość składowania do 11 m.  

Składowany towar: Idealne przy dużej gęstości 

magazynowania. Dostęp do każdego artykułu w otwartym 

korytarzu roboczym.  

Przeładunek towarów: Przeładunek średni, w zależności od 

liczby zaplanowanych korytarzy roboczych oraz wózków.

PalletShuttle.  

Gęstość magazynowania: Maksymalne wykorzystanie 

dostępnej powierzchni magazynowej, wysokość składowania do 

18 m.  

Składowany towar: Idealne przy dużej gęstości 

magazynowania i podobnych produktach. 

Przeładunek towarów: Wysoki przeładunek dzięki 

równoczesnemu zastosowaniu platformy shuttle i wózka do 

wąskich korytarzy z półautomatycznym systemem załadunku i 

wyjęcia towaru z gniazda za pośrednictwem platformy shuttle.

STILL Pallet Shuttle: 

Shuttle pobiera paletę na początku  

danego poziomu regału, przenosi ją automatycznie na kolejne 

dostępne miejsce, a następnie wraca, aby podjąć kolejną paletę.

Wskazówki dotyczące planowania magazynów z wąskimi 

korytarzami.

+ Istotne parametry: Waga i wymiary ładunków, wysokość 

najwyższej półki regału, typ wózka (Man-Up/Man-Down), 

stopień automatyzacji i systemy asysty.

+ Rozmieszczenie regałów wysokich: Regał pojedynczy lub 

podwójny, z dostępem z jednej lub z obydwu stron.

+ Layout magazynu: Użyteczna powierzchnia podłogi, wymiary 

ładunków, niezbędne odstępy bezpieczeństwa, szerokość 

korytarza roboczego, warunki zabudowy (na przykład istniejący 

raster słupów i podpór).

+ Odstępy bezpieczeństwa i prześwity (swobodna 

przestrzeń) w regale: Należy przestrzegać lokalnych norm i 

wytycznych dotyczących planowania regałów.

+ Przejazdy przez regały: Należy zidentyfikować i zastosować 

konieczne zabezpieczenia.

+ Rozmieszczenie korytarzy roboczych: Należy uwzględnić 

wymiary pomiędzy regałem i składowanym ładunkiem oraz 

występy.

+ Systemy prowadzenia: Wybrać pod kątem bezpiecznej 

eksploatacji i wysokiej wydajności przeładunkowej.

+ Korytarze do nawracania: Zaplanować dla uzyskania płynnej 

zmiany korytarzy roboczych przez wózek (długość wózka + 

największy pobrany ładunek + narzut na system prowadzenia).

+ Stanowiska przekazania: Wziąć pod uwagę przy planowaniu 

regałów.

+ Działania ochronne: Należy uwzględnić działania związane 

z ochroną przeciwpożarową, drogi ewakuacyjne i ratunkowe 

(zgodnie z lokalnymi normami i wytycznymi) i uzgodnić z 

ubezpieczycielami i urzędami.

+ Posadzka: Uwzględnić normy techniczne dotyczące wózków i 

regałów gwarantujące bezpieczną eksploatację.

+ Instalacja: Fachowy montaż przez specjalnie przeszkolone 

zespoły montażowe i uruchomienie wózków do wąskich 

korytarzy przez techników serwisowych.

 

STILL oferuje wsparcie w całym procesie – od pierwszej 

koncepcji aż do końcowego montażu nowego magazynu. 

Tam, gdzie w grę wchodzi różnorodność produktów.  
Wybierz odpowiednie rozwiązanie.

SYSTEMY REGAŁOWE STILL
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Systemy asysty: Łatwiejsza, szybsza i bezpieczniejsza 

praca.  

STILL OptiSpeed i OptiSafe umożliwiają maksymalne 

wykorzystanie potencjału przeładunkowego w magazynie z 

wąskimi korytarzami.  

Wyjątkowe rozwiązanie: system Active Load Stabilisation 

(ALS) firmy STILL.

System Active Load Stabilisation to doskonałe rozwiązanie do 

prac w wąskich alejkach. Nie tylko zwiększa komfort, a także 

optymalizuje ruch wysuwny podczas załadunku na regały 

i wyładunku z regałów. Dzięki hydraulicznemu systemowi 

sterowania zapobiega wibracjom masztu i uzyskuje wyższą 

wydajność przeładunkową (do 5 %).  

Po pierwsze bezpieczeństwo. 

Połączenie odpowiednich systemów prowadzenia, 

systemów ochrony personelu oraz elementów związanych z 

bezpieczeństwem jest podstawą dla bezpiecznego i sprawnego 

przepływu towarów.  

 Pozwala to uniknąć obrażeń, zniszczenia towarów oraz 

uszkodzeń wózków i zapewnia permanentną dyspozycyjność 

Twojego łańcucha dostaw. STILL oferuje kompletne doradztwo 

oraz kompleksowe portfolio wyposażenia i produktów, 

gwarantujących pełne bezpieczeństwo, a nawet możliwość 

zwiększenia wydajności przeładunkowej.

Bezpiecznie i efektywnie do celu –  
Moc i bezpieczeństwo stanowią 
priorytet firmy STILL.
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Łatwa obsługa: miejsca docelowe można wprowadzać za 
pośrednictwem skanera, terminala lub online przez system 
zarządzania magazynem, a proces ten można zainicjować jednym 
ruchem dźwigni jazdy

Najwyższa efektywność: wózek jest automatycznie prowadzony do 
miejsca docelowego najlepszą trasą niezależnie od doświadczenia 
i wiedzy operatora

Inteligentna precyzja: wózek przemieszcza się precyzyjnie do 
właściwej pozycji palety z możliwością blokowania ruchów 
wideł gdy nie są potrzebne, aby uniknąć błędów w pobieraniu 
i odkładaniu ładunku 

iGo pilot navigation prowadzi operatora w wózku VNA najlepszą 

możliwą trasą do wskazanego miejsca składowania palet. Jest to 

możliwe dzięki trójwymiarowemu planowi regałów, który odwzorowuje 

topografię magazynu. Poprzez odniesienie do mapy zapisanej 

w systemie wózek określa swoją lokalizację w alejce oraz pozycję. 

iGo pilot navigation dostosowuje się do czynności wykonywanych 

w magazynie, wyszukiwania i kompletacji zamówień. Niezwłocznie 

po otrzymaniu zamówienia system określa optymalną poziomą, jak 

i pionową drogę do pozycji paletowej na regale. Operator może śledzić 

swoje położenie w odniesieniu do wyznaczonego celu na wyświetlaczu 

wózka. Może przemieszczać wózek jedynie we wskazanym kierunku. 

Jeśli operator znajduje się w niewłaściwej alejce, informacja zostanie 

zakomunikowana na wyświetlaczu. 

Instalacja systemu iGo pilot safety znacząco zwiększa płynność 

pracy i zdolności przeładunkowe wózków VNA firmy STILL. Ponadto 

pozwala ustalić obszary magazynu z bardzo wąskimi korytarzami 

objęte szczególnymi obostrzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa. 

Trójwymiarowa mapa tych obszarów znajduje się w pamięci wózka. 

Proces mapowania leży całkowicie po stronie STILL. Pozwala to 

sprawnie radzić sobie z przeszkodami w korytarzach regałowych, 

zachowaniem odpowiednich odległości hamowania na końcach 

korytarzy oraz ograniczeniami wysokości podnoszenia podczas 

codziennych zadań. Dodatkowo wózek nieustannie identyfikuje swoje 

aktualne położenie na podstawie mapy. W czasie jazdy wykrywa każdy 

korytarz magazynu i jego indywidualne cechy, dostosowując się do 

nich bez ingerencji operatora. System zawsze przestrzega wcześniej 

ustalonych zasad bezpieczeństwa.

Dzięki różnorodnym funkcjom bezpieczeństwa asystent operatora 
chroni towary, regały, wyposażenie budynku oraz sam wózek przed 
uszkodzeniem

Zawsze gotowy do akcji: ograniczony czas przestojów dzięki 
unikaniu kolizji i wynikających z tego koniecznych napraw

Dzięki uproszczonemu przepływowi pracy operator może w pełni 
skoncentrować się na swoich kluczowych zadaniach pobierania, 
odkładania lub kompletacji zamówień

Wózek na potrzeby odkładania i pobierania ładunku używa precyzyjnych współrzędnych miejsc składowania. W zależności od poziomu 

zaawansowania systemu EDP (alternatywnie: systemu ERP) i żądanego poziomu komfortu dostępne są następujące opcje komunikacji dla 

iGo pilot navigation:

1. Ręczne wprowadzanie danych:
Operator wprowadza dane poszczególnych miejsc składowania jako współrzędne na terminalu w kabinie. 
iGo pilot navigation interface przekształca dane współrzędne dla wózka i ustawia idealną trasę po naciśnięciu jednego 
przycisku. W tym celu nie jest wymagane połączenie z systemem ERP.

2. Wprowadzanie danych ręcznym skanerem kodów kreskowych:
Jeśli współrzędne magazynowanych towarów mają formę kodów kreskowych (np. na towarzyszących im dokumentach 
lub na samym towarze), mogą być wczytane przez ręczny skaner kodów kreskowych. Następnie współrzędne są 
przekształcane na potrzeby wózka przez systemu iGo pilot navigation interface i będą służyć jako trasa podstawowa, 
do której dostęp będzie można uzyskać jednym naciśnięciem przycisku. W tym celu nie jest wymagane połączenie z 
systemem ERP.

3. Transfer danych dotyczących zamówienia przez system zarządzania magazynem (WMS):
System oferuje różne rozwiązania w zależności od poziomu zaawansowania systemu EDP i żądanego poziomu komfortu. 
Na przykład operator może samodzielnie wyznaczyć kolejne zamówienie z puli, natomiast bardziej zaawansowane 
rozwiązanie pozwala na stworzenie optymalnej sekwencji obsługi zamówień i rozważenie jej w kontekście całościowej 
strategii magazynu oraz w połączeniu z systemem prowadzenia wózka widłowego.  
Standardowo dostępne są następujące kanały komunikacji:
a. Usługa sieci Web – za pomocą usługi RESTful odbywa się wymiana informacji i danych zamówień między wózkiem a 
systemem zarządzania magazynem.
b. Transfer plików – pliki tekstowe są przesyłane między systemem zarządzania magazynem a iGo pilot navigation 
interface. Dostępne są następujące protokoły transferu plików: SMB, WebDAV i SFTP.
c. Telnet – iGo pilot navigation interface można podłączyć do systemu zarządzania magazynem jako klienta Telnet.  
We wszystkich przypadkach wymiana danych między wózkiem a odpowiednim systemem zarządzania magazynem 
odbywa się za pośrednictwem połączenia WiFi.

4. Rozwiązanie dostosowane do klienta: 
rozwiązania i pomysły dostosowane do konkretnych potrzeb mogą być wdrażane w oparciu o indywidualną specyfikę 
magazynu i operacji transportu.

Lokalne ograniczenie wysokości – istnieje możliwość ograniczenia maksymalnej 
wysokości podnoszenia dla określonych obszarów w korytarzu. Można zatem wziąć 
pod uwagę korytarze regałowe w przestrzeniach o różnych wysokościach sufitu. 
Zaleta: większe bezpieczeństwo w obszarach o różnych wysokościach.

Dynamiczny asystent hamowania – wózek hamuje we właściwym momencie 
na końcu korytarza w oparciu o indywidualne obliczenia. Podczas tej czynności 
maszyna uwzględnia nie tylko odległość pozostałą do końca korytarza roboczego 
(jak w innych systemach), ale także aktualną prędkość. Zaleta: większe zdolności 
przeładunkowe dzięki większej wydajności podczas pracy na końcach korytarzy, 
ponieważ wózek może pracować szybciej przez dłuższy czas.

STILL iGo pilot –  
Inteligentny pilot do Twojego magazynu.
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Zastosowanie systemów prowadzenia.  

Jeżeli pomiędzy wózkiem a regałem/paletą występuje 

odstęp bezpieczeństwa mniejszy niż 500 mm, prowadzenie 

wymuszone jest wymagane przez przepisy prawne. Gwarantuje 

to bezpieczną obsługę, pozwala uniknąć zniszczenia towarów i 

zwiększa szybkość przeładunku.  

 

Prowadzenie mechaniczne.

■  Trwałe rozwiązanie z niewielkim zapotrzebowaniem na 

miejsce.

■  Wysokość szyn 100 mm przy zastosowaniu wideł 

standardowych.

■  Wysokość szyn 50 mm przy zastosowaniu wideł nożycowych 

(grubość wideł 35 mm), możliwe jest bezpośrednie 

odstawienie na podłoże.

■  Szybsza jazda i mniejsze korytarze do nawracania.

Prowadzenie indukcyjne (prowadnica). 

■  Wyjątkowo łatwe czyszczenie.

■  Elastyczne zastosowanie bez potrzeby dostosowania do 

layoutu hali.

■  Bezpośrednie odstawianie na podłoże hali bez żadnych 

przeszkód.

■  Wózki mogą być prowadzone „po ścieżce“ nawet w strefach 

przed korytarzem, co zwiększa dodatkowo wydajność 

przeładunkową.

System ochrony personelu (PSA) do wąskiego korytarza.  

Systemy ochrony personelu mogą być stosowane bezpośrednio 

na wózku albo stacjonarnie w określonych korytarzach 

międzyregałowych lub strefach dostępu. STILL z chęcią doradzi 

w sprawie odpowiednich rozwiązań dla Twojego magazynu.  

Mobilny system ochrony personelu.  

Skaner laserowy umieszczony na wózku od strony napędu 

lub ładunku monitoruje drogę przejazdu i wykrywa sytuację, 

kiedy jakaś osoba wejdzie w pole ostrzegawcze lub alarmowe. 

W przypadku wejścia w pole ostrzegawcze prędkość jest 

redukowana do jazdy pełzającej (maks. 2,5 km/h). Natomiast 

jeśli osoba znajdzie się w polu alarmowym, system wygeneruje 

alarm i zatrzyma wózek. Jeżeli wózek znajduje się poza wąskim 

korytarzem, system jest nieaktywny.  

Stacjonarny system ochrony personelu.  

Stacjonarny system ochrony personelu przydaje się tam, gdzie 

należy się liczyć z niewielką obecnością personelu. Systemy 

fotokomórek skanują wyposażone korytarze międzyregałowe i 

wykrywają w nich wózki oraz osoby, a także potrafią odróżnić 

je od siebie. Ważne jest, aby korytarze były używane tylko 

przez osoby lub tylko przez wózki. Jeżeli jakaś osoba wejdzie 

w korytarz przeznaczony dla wózków lub odwrotnie, zostanie 

wygenerowany alarm. Można go dezaktywować tylko za pomocą 

kluczyka po kontroli wzrokowej korytarza.

Systemy prowadzenia i bezpieczeństwa:  
Dla bezpiecznego i szybkiego przeładunku towarów.

Mechaniczne prowadzenie wymuszone.  
Wysokość 50 mm (widły nożycowe)

Mechaniczne prowadzenie wymuszone.  
Wysokość 100 mm (widły standardowe)

Prowadzenie indukcyjne (prowadnica w podłożu). Stacjonarny system ochrony personelu  
z kompletnym zabezpieczeniem obszaru

Stacjonarny system ochrony personelu z fotokomórkami  
w wybranych korytarzach

Mobilny system ochrony personelu  
ze skanerem laserowym

Pozostałe systemy bezpieczeństwa.

+ Curve Speed Control:  

System bezpieczeństwa monitoruje kąt skrętu oraz prędkość 

przy jeździe poza korytarzem międzyregałowym. 

+ Hamulec koła jezdnego:  

Hamulec koła jezdnego redukuje konieczną drogę hamowania i 

pozwala na rozwinięcie większych prędkości.

+ Urządzenie do awaryjnego opuszczania się:  

Jeżeli dojdzie do najgorszego, można natychmiast i intuicyjnie 

użyć urządzenia do awaryjnego opuszczania się. 

+ Safety Light:  

Wizualny system ostrzegania z jasnym punktem na podłożu, 

który ostrzega o zbliżających się wózkach.

+ Monitoring blokady baterii:  

Operator otrzymuje ostrzeżenie w przypadku nieprawidłowo 

zablokowanej baterii.

+ Rescue Alert:  

System informuje optycznie i/lub akustycznie w przypadku 

nietypowego zachowania operatora, zwiększając jego 

bezpieczeństwo.
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Perfekcyjna organizacja magazynu: 

Dopasowany do systemu software i hardware.  

Systemy oprogramowania do zarządzania są niezbędne w 

większych i kompleksowych magazynach, aby zagwarantować 

wydajne procesy od momentu przyjęcia towarów aż do ich 

wydania, a także w zakresie kompletacji.  Dzięki właściwemu 

rozwiązaniu zoptymalizujesz całościowy przepływ towarów 

i informacji. Szczególnie w wąskich korytarzach z wieloma 

artykułami i krótkim czasem dostępu integracja wózka z 

oprogramowaniem do zarządzania magazynem zwiększa 

znacznie wydajność. W ten sposób nie ma potrzeby m. in. 

czasochłonnego ręcznego sporządzania list do kompletacji w 

formie papierowej. Wynik: sprawniejsze, łatwiejsze i szybsze 

procesy magazynowania.  

Oprócz zintegrowania naszych wózków do wąskich korytarzy z 

Twoim oprogramowaniem do zarządzania magazynem (np. SAP) 

STILL oferuje wszystkie komponenty software’u i hardware’u 

do wydajnego magazynu z wąskimi korytarzami z jednego 

źródła.  System zarządzania przepływem materiałów (MMS) od 

STILL steruje przepływami materiałów i informacji w łańcuchu 

intralogistycznym i umożliwia zintegrowanie systemów asysty, 

jak np. systemu nawigacji magazynowej OptiSpeed 4.0. Liczne 

opcje analizy i kompleksowe raporty sprawiają, że procesy 

magazynowe stają się przejrzyste, przez co są solidnym 

fundamentem dla optymalizacji. Oferujemy kompleksowe 

doradztwo i jesteśmy kompetentnym partnerem w zakresie 

instalacji, przyłączania interfejsów, szkolenia i uruchomienia 

systemu. 

Automatyzacja – precyzja w wąskim korytarzu.  

Automatyzacja procesów logistycznych zapewnia najwyższe 

bezpieczeństwo procesów przy maksymalnej przejrzystości. 

Dlatego wszystkie wózki STILL do wąskich korytarzy są dostępne 

także w konfiguracji przystosowanej do pracy bez operatora. 

Dzięki naszej sprawdzonej zasadzie eksploatacji dualnej 

wózki zautomatyzowane można również w każdym momencie 

obsługiwać ręcznie.  

 

Wózki zautomatyzowane nawigują poprzez punkty magnetyczne 

w podłożu, które są rejestrowane przez czujnik lub poprzez 

360-stopniowy skaner laserowy w połączeniu z zamontowanymi 

odbłyśnikami. Pozycje punktów magnetycznych lub odbłyśników 

laserowych są zapisywane w komputerze wózka, który na 

bieżąco synchronizuje tor jazdy.  

 

Wbudowane w wózkach mobilne systemy ochrony personelu 

gwarantują bezpieczne współdziałanie wózków prowadzonych 

ręcznie i osób.

Idealny przepływ:  
System zarządzania przepływem materiałów (MMS).

AUTOMATYZACJA

Integracja hardware’u:  
np. skanery, terminale, drukarki lub 
systemy „Pick by Voice“

Integracja oprogramowania i systemu:  
Różne systemy gospodarki magazynowej 
(WMS), np. SAP

Systemy kierowania transportem i 
systemy asysty:  
Integracja OptiSpeed 4.0
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STILL posiada certyfikaty w 
następujących obszarach: 
zarządzanie jakością, 
bezpieczeństwo pracy, ochrona 
środowiska oraz zarządzanie energią.


