
LTX-FF 05/Li-Ion

LTX-FF 10/Li-Ion

LTX-FF Technická Data 
Multifunkční tahač s funkcí vysokého zdvihu
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LTX-FF Multifunkční tahač s funkcí vysokého zdvihu 
Two in One

1 Spojka tažného zařízení ve třech polohách
2 -4 mm při délce vidlic l = 790 mm; +4 mm při délce vidlic l = 1190 mm
3 -200 mm při délce vidlic l = 790 mm; +200 mm při délce vidlic l = 1190 mm
4 S olověným akumulátorem; s lithium-iontovým akumulátorem = 1750 N
5 Při použití jako vysokozdvižný vozík; pro použití jako tahač, viz schéma
6 Při použití jako vysokozdvižný vozík

Tento typový list podle směrnice VDI 2198 uvádí pouze technické 
hodnoty standardního stroje. Odlišné obutí, jiná zvedací zařízení, 
přídavná zařízení atd. mohou způsobit odchylky od těchto hodnot.

Jednoduché zvedací zařízení
Výška spuštěného zvedacího zařízení h1 mm 1776 2326
Volný zdvih h2 mm 1204 1754
Zdvih h3 mm 1204 1754
Výška vysunutého zvedacího zařízení h4 mm 1776 2326

Oz
na

če
ní

1.1 Výrobce STILL STILL
1.2 Typové označení výrobce LTX-FF 05/Li-Ion LTX-FF 10/Li-Ion
1.3 Pohon Elektro Elektro
1.4 Ovládání ve stoje ve stoje
1.5 Nosnost/břemeno Q kg 500 1000
1.5.1 Tažné zatížení Q kg 5000 5000
1.6 Vzdálenost těžiště břemene c mm (400) 500 (600) (400) 500 (600)
1.7 Jmenovitá tažná síla oje F N 1000 1000
1.8 Vzdálenost břemene x mm 165 165
1.9 Rozvor kol y mm 1168 1282

Hm
ot

no
st

i

2.1 Vlastní hmotnost (včetně baterie) kg 1565 1677
2.2 Zatížení osy s břemenem vpředu/vzadu kg 527/1538 417/2260
2.3 Zatížení osy bez břemene vpředu/vzadu kg 833/732 907/770

Ko
la/

po
dv

oz
ek 3.1 Obutí Polyuretan Polyuretan

3.2 Velikost pneumatik vpředu mm 254 x 102 254 x 102
3.3 Velikost pneumatik vzadu mm 250 x 80 250 x 80
3.5 Kola, počet (x = poháněná) vpředu/vzadu 1x/2 1x/2
3.7 Rozchod kol vzadu b11 mm 604 604

Zá
kla

dn
í r

oz
m

ěr
y

4.1 Naklonění zvedacího zařízení/nosiče vidlic vpřed/vzad α/β ° 0/5 0/5
4.2 Výška zvedací zařízení spuštěné h1 mm 1776 1776
4.4 Zdvih h3 mm 1204 1204
4.5 Výška zvedací zařízení zdvižené h4 mm 1776 1776
4.8 Výška plošiny/výška sedadla min./max. h7 mm 150//905/1094 150//905/1094
4.9 Výška rukojeti oje v poloze pro jízdu min./max. h14 mm 1270 1270

4.12 Výška spojky tažného zařízení h10 mm 245/300/355 
(520 max) 1

245/300/355 
(520 max) 1

4.15 Výška vidlic spuštěné h13 mm 55 55
4.17 Délka převisu l5 mm 192 192
4.19 Celková délka l1 mm 1544 2/2504 3 1695 2/2655 3

4.20 Délka včetně zadní části vidlic l2 mm 1514 1665
4.21 Celková šířka b1 mm 800 800

4.22 Rozměry vidlic s/e/l mm 45/110/(790)/ 
990/(1190)

45/110/(790)/ 
990/(1190)

4.24 Šířka nosiče vidlic b3 mm 500 500
4.25 Vzdálenost vnějších hran vidlic b5 mm 500 500
4.31 Světlost s břemenem pod zvedacím zařízením m1 mm 70 70
4.32 Světlost ve středu rozvoru kol m2 mm 70 70
4.34.1 Šířka pracovní uličky s paletou 1000 x 1200 příčně Ast mm 3268 3433
4.34.2 Šířka pracovní uličky s paletou 800 x 1200 příčně Ast mm 3124 3291
4.34.3 Šířka pracovní uličky s paletou 800 x 1200 podélně Ast mm 3311 3470
4.35 Poloměr otáčení Wa mm 1516 1653

Vý
ko

ny

5.1 Rychlost jízdy s břemenem/bez břemene km/h 7,5/13 7,5/13
5.1.1 Rychlost jízdy, vzad s břemenem/bez břemene km/h 4/4 4/4
5.2 Rychlost zdvihu s břemenem/bez břemene m/s 0,17/0,23 0,12/0,23
5.3 Rychlost spouštění s břemenem/bez břemene m/s 0,28/0,26 0,23/0,26
5.5 Tažná síla oje, S2 = 60 min s břemenem/bez břemene N 1000 1000
5.6 Maximální tažná síla oje, S2 = 5 min. s břemenem/bez břemene N 3400 4 3400 4

5.8 Max. možnost sklonu s břemenem/bez břemene % 11/15 5 6,5/15 5

5.9 Doba zrychlení s břemenem/bez břemene s 5,9/5,0 6,0/5,0
5.10 Provozní brzda Elektromagnetická Elektromagnetická

Ele
kt

ro
m

ot
or

6.1 Pojezdový motor, výkon S2 = 60 min kW 3 3
6.2 Zdvihový motor, výkon při S3 kW 2,2/5 % 2,2/5 %
6.3 Baterie dle DIN 43531/35/36; A, B, C, ne Ne Ne

6.4 Napětí baterie/jmenovitá kapacita K5 V/Ah 24/345-465 
Li-Ion: 24/205-410

24/560-620 
Li-Ion: 24/205-410

6.5 Hmotnost baterie ±5 % kg 402 515
6.6 Spotřeba energie podle cyklu VDI kWh/h - 1,13
6.7 výkon překládky t/h - 43
6.8 Spotřeba energie při obratovém výkonu t/kWh/h - 38 6

Os
ta

tn
í

8.1 Způsob řízení pojezdu AC-řízení AC-řízení
10.7 Hladina hluku (u ucha řidiče) dB(A) <70 <70

Tabulka zvedacích zařízení
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LTX-FF Multifunkční tahač s funkcí vysokého zdvihu 
Výkonový diagram

Boční pohled

Pohled zezadu se sklopenými vidlicemi

Pohled shora

Rozměry
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Hodnoty v příkladu: 
- tažné zatížení 2 000 kg 
- stoupání 4 % 
- maximální rychlost jízdy 5,7 km/h 
- délka stoupání 2,9 km

Důležité: při hmotnosti přívěsu vyšší než 2,5 t 
a při každém používání přívěsů ve stoupáních 
a klesáních je třeba používat pouze brzděné 
přívěsy.
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Tažná síla (N)
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LTX-FF Multifunkční tahač s funkcí vysokého zdvihu 
Detaily

Flexibilní nasazení díky různým možnostem připojení inteligentních tažných souprav 
a přívěsů

Multifunkční využití jednoho stroje jako tahače nebo vysokozdvižného vozíku

Patentovaný mechanismus pro bezpečné a rychlé sklápění vidlic
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LTX-FF Multifunkční tahač s funkcí vysokého zdvihu 
Two in One

Bezpečná manipulace s břemenem díky sériově dodávanému integrovanému naklánění vidlic

Dva v jednom: během několika sekund se promění z tahače na vysokozdvižný vozík
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LTX-FF Multifunkční tahač s funkcí vysokého zdvihu 
Two in One

All in one: jediný stroj zvládne tahání přívěsů, stohování a využití 
v inteligentní tažné soupravě

Volant STILL Easy Drive: intuitivní ovládání všech funkcí bez 
přehmatávání

Tažná síla pět tun, nosnost jedna tuna a maximální rychlost 13 km/h

Kompaktní rozměry: precizní práce ve velmi úzkých pracovních 
uličkách

Tento všestranný talent je na trhu jedinečný: vozík STILL LTX-FF 05/10 
s výklopnými vidlicemi tahá přívěsy, stohuje břemena a zásobuje 
výrobní linky jako inteligentní tažná souprava. Jako celosvětově jediný 
sériově vyráběný stroj svého druhu zvládá LTX-FF 05/10 všechny 
hlavní požadavky moderního zásobování výroby! A ve všech oblastech 
přesvědčuje vysokou výkonností. Tento univerzální stroj dokáže tahat 
přívěsy o hmotnosti až pět tun, zvedat břemena o hmotnosti až 

1 000 kg do maximální výšky 1 750 mm a dosahuje vynikající maximální 
rychlosti 13 km/h. Multifunkční tahač přitom zaujme i neuvěřitelně 
intuitivním ovládáním – díky volantu STILL Easy Drive. Po stisknutí 
tlačítka se vyklopí samonosné vidlice, které se sériově dodávaným 
nakláněním zajistí bezpečné naložení každé palety. STILL LTX-FF: jeden 
stroj pro všechno.

Široké možnosti vybavení

Síla

■  Silný, spolehlivý a bezúdržbový: moderní trojfázový pojezdový motor
■  Výborný výkon překládky: vysoké tažné zatížení od 2 000 kg až do 

5 000 kg
■   Rychlá přeprava zboží: rychlost jízdy až 13 km/h
■   Maximální výkon překládky díky multifunkčnímu využití: tahání přívěsů 

o hmotnosti až pět tun, zvedání břemen o hmotnosti až 1 000 kg do 
maximální výšky 1 750 mm jediným strojem

■  Vysoká disponibilita zajišťovaná lithium-iontovou technologií

Preciznost

■   Inovativní volant STILL Easy Drive umožňuje intuitivní ovládání všech 
funkcí bez přehmatávání

■   Plynulá a bezpečná přeprava zboží: jemné zrychlování, přesné řízení 
a snadné připojování a odpojování přívěsů při ovládání z chůze 
(dodávané na přání)

■   Různé programy jízdy zajišťují odpovídající jízdní vlastnosti pro 
jakékoli nasazení

Ergonomie

■   Pohodlné stání na moderní odpružené a tlumené plošině pro 
řidiče, na přání je k dostání i individuálně nastavitelná pneumaticky 
odpružená plošina pro řidiče

■   Pohodlí na dlouhých trasách: sklopné sedadlo poskytuje vyšší komfort
■   Neunavující práce: nízká stupačka usnadňuje nastupování 

a vystupování
■   Prostorné pracoviště řidiče s odkládacími přihrádkami

Kompaktnost

■   Patentovaný mechanismus sklápění vidlic: vynikající kompaktnost 
a obratnost pro práce v těsných prostorách

■  V úzkých uličkách jako doma: velmi malý poloměr otáčení umožňuje 
nasazení v úzkých pracovních uličkách

Bezpečnost

■  Vysoká bezpečnost a prevence nehod: dobrá viditelnost vozíku díky 
na přání dodávanému LED světlu pro denní svícení a systémům 
Safety Light, popř. Safety Light 4Plus

■   Rozmanitá a flexibilní kontrola oprávněnosti přístupu se systémem 
FleetManager 4.x

■  Vysoká bezpečnost při projíždění zatáček s regulací rychlosti závislou 
na úhlu zatočení 

■   Ochranné prvky proti poškození: různé varianty ochrany před 
poškozením

Ohleduplnost k životnímu prostředí

■  Zářný příklad: energeticky úsporné LED světlomety s dlouhou 
životností

■   Ekologičnost: více než 95 procent všech použitých materiálů je 
recyklovatelných

■   Minimální emise hluku díky velmi tichému pojezdovému motoru
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LTX-FF Multifunkční tahač s funkcí vysokého zdvihu 
Varianty výbavy

▯ Standard     ○ Na přání     ─ Není k dispozici

LTX-FF 05/Li-Ion LTX-FF 10/Li-Ion

Pr
ac

ov
išt

ě ř
idi

če

Ergonomické sklopné sedadlo pro dlouhé trasy – při opuštění se automaticky sklopí ○ ○
Nízká odkládací přihrádka na místě řidiče na straně břemene, odkládací přihrádky na zadní straně a držák fólií vpředu ○ ○
Pneumaticky odpružená plošina pro stojícího řidiče zajišťuje ještě vyšší komfort při práci; pro velmi ergonomickou práci lze 
prostřednictvím tlaku vzduchu individuálně nastavit intenzitu tlumení pro každé nasazení a každého řidiče ○ ○
Stupačka a madlo pro vychystávání ve vyšších úrovních ○ ○
Automobilová zásuvka 12 V/10 A ○ ○

Sp
oj

ky
 ta

žn
éh

o 
za

říz
en

í 
a s

ys
té

m
ov

é v
yb

av
en

í 
Lif

tR
un

ne
r

Jednostupňová spojka tažného zařízení (h10 = 190 mm), průměr čepu 25 mm ○ ○
Třístupňová spojka tažného zařízení (h10 = 190, 245, 300 mm), průměr čepu 25 mm ● ●
Spojka tažného zařízení Rockinger (h10 = 190 mm), průměr čepu 25 mm ○ ○
Jednostupňová spojka tažného zařízení s automatickým zajištěním (h10 = 190 mm), průměr čepu 25 mm ○ ○
Systémová spojka tažného zařízení pro inteligentní tažné soupravy STILL LiftRunner (h10 = 220 mm), průměr čepu 28,5 mm ○ ○
Třístupňová spojka tažného zařízení se třemi různými průměry čepu a výškami:  
h10 = 190/⌀ 20 mm, h10 = 245/⌀ 25 mm a h10 = 300/⌀ 28 mm ○ ○

Rá
m

Pryžová ochrana na straně pohonu ○ ○
Ocelová ochrana pro ochranu hnacího motoru a krytu ve vyšších výškách ○ ○
Ocelová ochrana, výška 550 mm na straně pohonu s přípravou pro spojku tažného zařízení; maximální kapacita 1 000 kg ○ ○
Ocelová ochrana, výška 550 mm na straně pohonu s třístupňovou spojkou tažného zařízení; maximální kapacita 1 000 kg ○ ○
Ocelová ochrana pro ochranu hnacího motoru a krytu ve vyšších výškách a další pryžová ochrana v blízkosti podlahy ○ ○

Sy
st

ém
 b

at
er

ií

Prostor pro baterie s kapacitou 345-465 Ah, přístupný pro jeřáb ● ●
Prostor pro baterie s kapacitou 345-465 Ah, boční výměna ○ ○
Prostor pro baterie s kapacitou 560-620 Ah, přístupný pro jeřáb ○ ○
Prostor pro baterie s kapacitou 560-620 Ah, boční výměna ○ ○
Prostor pro Li-Ion baterie s kapacitou 205-410 Ah ○ ○
Prostor pro zásobník na alternativní baterie ○ ○
Vestavěná nabíječka ○ ○

Be
zp

eč
no

st Maják s ochrannou mříží ○ ○
Inteligentní LED světla pro denní svícení ○ ○
STILL Safety Light 4Plus ○ ○

Př
ída

vn
á 

za
říz

en
í Elektrické napájení přívěsů: 12 V, 7pólový konektor pro 7 různých signálů ○ ○

Režim ovládání z chůze ○ ○
Hydraulická funkce pro inteligentní tažné soupravy STILL, ovládání přes kontaktní spínač ○ ○
Hydraulická funkce pro inteligentní tažné soupravy STILL, ovládání přes spínač ○ ○



STILL ČR spol. s r.o. 

Štěrboholská 102 

102 19 Praha 10 - Hostivař 

Telefon: +420 274 001 411 

info@still.cz

Další informace naleznete na 

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


