
LTX-FF 05/Li-Ion

LTX-FF 10/Li-Ion

LTX-FF Műszaki adatok 
Multifunkciós vontató emelőoszloppal



2 3

LTX-FF Multifunkciós vontató emelőoszloppal 
Kettő az egyben

1 Háromállású vonócsatlakozóval
2 -4 mm l = 790 mm villahosszal; +4 mm l = 1190 mm villahosszal
3 -200 l = 790 mm villahosszal; +200 mm l = 1190 mm villahosszal
4 Ólomsavas akkumulátorral; lítium-ion akkumulátorral = 1750 N
5 Szállító kocsiként való használat esetén; vontatóként való használatra lásd az ábrát
6 Szállító kocsiként való használat esetén

Ez a VDI 2198 számú irányelvnek megfelelő specifikációs adatlap csak a széria 
kivitelű targonca műszaki adatait tartalmazza.  
Az ettől eltérő abroncsok, más emelőoszlopok, tartozékok stb. alkalmazása más 
műszaki paramétereket eredményezhet.

Egyszeres emelőoszlop
Építési magasság, emelőoszlop leengedve h1 mm 1776 2326
Szabademelés h2 mm 1204 1754
Emelési magasság h3 mm 1204 1754
Legnagyobb magasság, emelőoszlop kitolva h4 mm 1776 2326
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1.1 Gyártó STILL STILL
1.2 Gyártó típusmegnevezése LTX-FF 05/Li-Ion LTX-FF 10/Li-Ion
1.3 Meghajtás Elektromos Elektromos
1.4 Kezelő típusa Vezetőállásos Vezetőállásos
1.5 Névleges teherbírás/névleges teher Q kg 500 1000
1.5.1 Vontatmány tömege Q kg 5000 5000
1.6 Teher súlypont távolság c mm (400) 500 (600) (400) 500 (600)
1.7 Névleges vonóerő F N 1000 1000
1.8 Teher távolság x mm 165 165
1.9 Tengelytávolság y mm 1168 1282

Tö
m
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ad
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ok 2.1 Saját tömeg akkumulátorral együtt kg 1565 1677

2.2 Tengelyterhelés terhelt állapotban hajtás oldal/teher oldal kg 527/1538 417/2260
2.3 Tengelyterhelés terheletlen állapotban hajtás oldal/teher oldal kg 833/732 907/770
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áz 3.1 Abroncsok Poliuretán Poliuretán
3.2 Abroncs méret hajtás oldal mm 254 x 102 254 x 102
3.3 Abroncs méret teher oldal mm 250 x 80 250 x 80
3.5 Kerekek száma (x = meghajtott) hajtás oldal/teher oldal 1x/2 1x/2
3.7 Nyomtáv szélesség teher oldal b11 mm 604 604
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4.1 Villakocsi döntés előre/hátra α/β ° 0/5 0/5
4.2 Építési magasság emelőoszlop leengedve h1 mm 1776 1776
4.4 Emelési magasság h3 mm 1204 1204
4.5 Legnagyobb magasság emelőoszlop kitolva h4 mm 1776 1776
4.8 Platform/ülés magassága min./max. h7 mm 150//905/1094 150//905/1094
4.9 Kormány fogantyú magassága menet pozícióban min./max. h14 mm 1270 1270

4.12 Vontató csatlakozó magassága h10 mm 245/300/355 
(520 max) 1

245/300/355 
(520 max) 1

4.15 Villa magassága leengedve h13 mm 55 55
4.17 Túllógás hossza l5 mm 192 192
4.19 Teljes hossz l1 mm 1544 2/2504 3 1695 2/2655 3

4.20 Hossz a villatővel együtt l2 mm 1514 1665
4.21 Teljes szélesség b1 mm 800 800

4.22 Villa méretek s/e/l mm 45/110/(790)/ 
990/(1190)

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

4.24 Villakocsi szélessége b3 mm 500 500
4.25 Villák külső élének távolsága b5 mm 500 500
4.31 Szabad magasság a talajtól az emelőoszlop alatt m1 mm 70 70
4.32 Szabad magasság a talajtól a tengelytávolság közepénél m2 mm 70 70
4.34.1 Munkafolyosó szélesség 1000 x 1200 mm-es raklappal keresztirányban Ast mm 3268 3433
4.34.2 Munkafolyosó szélesség 800 x 1200 mm-es raklappal keresztirányban Ast mm 3124 3291
4.34.3 Munkafolyosó szélesség 800 x 1200 mm-es raklappal hosszirányban Ast mm 3311 3470
4.35 Fordulási sugár Wa mm 1516 1653
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5.1 Menetsebesség teherrel/teher nélkül km/h 7,5/13 7,5/13
5.1.1 Menetsebesség, hátra teherrel/teher nélkül km/h 4/4 4/4
5.2 Emelési sebesség teherrel/teher nélkül m/s 0,17/0,23 0,12/0,23
5.3 Süllyesztési sebesség teherrel/teher nélkül m/s 0,28/0,26 0,23/0,26
5.5 Vonóerő, S2 = 60 perc teherrel/teher nélkül N 1000 1000
5.6 Max. vonóerő, S2 = 5 perc teherrel/teher nélkül N 3400 4 3400 4

5.8 Maximális kapaszkodóképesség teherrel/teher nélkül % 11/15 5 6,5/15 5

5.9 Gyorsulási idő teherrel/teher nélkül s 5,9/5,0 6,0/5,0
5.10 Üzemi fék Elektromágneses Elektromágneses

Ele
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6.1 Menetmotor, névleges teljesítmény S2 = 60 perc kW 3 3
6.2 Emelő motor, névleges teljesítmény S3 kW 2,2/5 % 2,2/5 %
6.3 Akkumulátor DIN 43531/35/36 szerint A, B, C, nem Nem Nem

6.4 Akkumulátor feszültség/névleges kapacitás K5 V/Ah 24/345-465 
Li-Ion: 24/205-410

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

6.5 Akkumulátor tömege ±5 % kg 402 515
6.6 Energiafogyasztás VDI ciklus szerint kWh/h - 1,13
6.7 Árukezelési kapacitás t/h - 43
6.8 Energiafogyasztás forgalmi teljesítménynél t/kWh/h - 38 6

Eg
yé

b 8.1 Hajtásvezérlés AC vezérlés AC vezérlés
10.7 Zajszint (a vezető fülénél) dB(A) <70 <70

Emelőoszlop táblázat
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LTX-FF Multifunkciós vontató emelőoszloppal 
Teljesítmény diagram

 Sebesség (km/h) 
 Távolság (km)
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Ez a példa bemutatja: 
- vontatott teher 2.000 kg 
- emelkedő 4 % 
- maximális sebesség 5,7 km/h 
- emelkedő hossza 2,9 km

Fontos: Ha a pótkocsi tömege 2,5 t-nál 
nagyobb, valamint minden olyan esetben, 
amikor a pótkocsit emelkedőn használják, 
csak fékezett pótkocsit szabad használni.
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Oldalnézet

Hátulnézet felhajtott emelővillákkal

Felülnézet

Műszaki rajzok
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LTX-FF Multifunkciós vontató emelőoszloppal 
Részletes fényképek

Változatos felhasználási területek a vontatmány elemek és utánfutók különböző 
csatlakoztatási lehetőségének köszönhetően

Multifunkciós felhasználás: vontató és emelőoszlopos targonca egyetlen gépben egyesítve

Szabadalmaztatott eljárás a villa gyors és biztonságos felhajtására
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LTX-FF Multifunkciós vontató emelőoszloppal 
Kettő az egyben

Biztonságos árukezelés a beépített széria felszereltségű villadöntés funkciónak köszönhetően 

Kettő az egyben: vontatóból emelőoszlopos targonca másodpercek alatt
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LTX-FF Multifunkciós vontató emelőoszloppal 
Kettő az egyben

Minden funkció egy gépben: vontatás, rakodás, gyártósori kiszolgálás 
egy eszközzel

STILL Easy Drive kormány: minden funkció intuitív működtetése a kéz 
felemelése nélkül

5 t vonóerő, 1 t teherbírás, és 13 km/h csúcssebesség 

Kompakt méretek: pontos munkavégzés a legkeskenyebb  
folyosókban is

Ez a sokoldalú tehetség egyedülálló az egész piacon: a STILL 
LTX-FF 05/10 felhajtható villával vontat, rakodik, és a vontatmány 
rendszer részeként gyártósorokat szolgál ki. Az egyetlen szériában 
gyártott ilyen típusú targoncaként az LTX-FF 05/10 a modern gyártás 
ellátás minden követelményét teljesíti. Kiemelkedő teljesítményt 
nyújt bármely iparágban: akár 5 t terhet vontat, felemel 1.000 kg-ot 
1.750 mm-es maximális magasságra, és képes elérni a 13 km/h 
csúcssebességet. 

Ez a multifunkciós vontató a rendkívül intuitív kezelhetőségével is 
kiemelkedik a mezőnyből a STILL Easy Drive kormánynak köszönhetően. 
Egy gombnyomásra lehajtható a villa, amely a villadöntés funkciónak 
köszönhetően gondoskodik róla, hogy a felvett rakat biztonságosan a 
helyén is maradjon. A STILL LTX-FF:  
egy targonca minden feladatra.

Sokoldalú berendezés

Teljesítmény

■   Dinamikus, megbízható és alacsony karbantartás igényű: modern 
háromfázisú AC menetmotor

■   Nagy árukezelési teljesítmény: jelentős vontatási kapacitás 
2.000 kg-tól 5.000 kg-ig

■   Gyors áruszállítás: akár 13 km/h sebességgel
■   Kiemelkedő árukezelési teljesítmény a multifunkcionalitás révén: 

5 t vontatás, akár 1 t emelés 1.750 mm magasra csupán egyetlen 
targoncával

■   Magas rendelkezésre állás a Li-Ion technológiával

Pontosság

■  Az összes funkció intuitív működtetése a kéz felemelése nélkül az 
innovatív STILL Easy Drive kormánykerékkel

■   Biztonságos, rázkódásmentes áruszállítás: finom gyorsulás és 
kormányzás, valamint a vontatmány egyszerű rá- és lekapcsolása az 
opcionális sétáló üzemmódban

■   Különböző menetprogramok az optimális árukezeléshez bármely 
felhasználás esetére

Ergonómia

■   Kényelmes állóhely: modern, rugós alátámasztású és csillapított 
vezetőállás. Opcionálisan rendelhető pneumatikus csillapítású, 
állítható kivitelben is

■   Kényelmes a nagy távolságoknál: lehajtható ülés a vezetési komfort 
fokozására

■   Könnyű munkavégzés: a targonca alacsony fellépője még 
egyszerűbbé teszi a ki- és beszállást

■  Tágas vezetőhely tároló rekeszekkel

Kompakt felépítés

■  Szabadalmaztatott villa felhajtási eljárás: rendkívül kompakt és jól 
manőverezhető a szűk helyeken

■  A keskeny folyosókban is otthonosan: a rendkívül szűk fordulási sugár 
lehetővé teszi a keskeny munkafolyosós használatot

Biztonság

■   Nagyfokú biztonság és baleset megelőzés a targonca láthatósággal: 
opcionális LED nappali menetjelző világítás, Safety Light és 
Safety Light 4Plus

■  Sokoldalú és rugalmas hozzáférés szabályozás a FleetManager 4.x 
funkcióval

■   Nagy biztonság kanyarodáskor: a Curve Speed Control funkció a 
sebességet a kormányszöghöz igazítja a kanyarokban

■   Balesetek esetén a sérülések elkerülése: ütközésvédelmi kiegészítők 
széles skálája

Felelősségteljes gondolkodás a környezettel kapcsolatban

■   Egy fényes példa: hosszú élettartamú, energiatakarékos LED lámpák
■   Fenntarthatóság: a felhasznált anyagok több mint 95 % 

újrahasznosítható
■   Minimális zajszennyezés: rendkívül halk menetmotor
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LTX-FF Multifunkciós vontató emelőoszloppal 
Típusváltozatok

▯ Standard     ○ Opció     ─ Nem rendelhető

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

Ve
ze

tő
he

ly

Ergonomikusan tervezett lehajtható ülés a nagy távolságok megtételéhez – az ülés üres állapotban automatikusan felhajlik ○ ○
Alacsonyan elhelyezett tároló rekesz a vezetőhely teher felőli oldalán és fóliatekercs-tartó elöl ○ ○
Pneumatikusan csillapított vezetőhely a kényelmes munkavégzés fokozására. A csillapítás mértéke egyedileg beállítható a 
vezetőhöz és az egyes feladatokhoz a levegő nyomásának szabályozásával ○ ○
Fellépő és fogantyú a magasabb szintekről történő komissiózáshoz ○ ○
Szivargyújtó csatlakozó 12 V/10 A ○ ○
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ég 1 állású csatlakozó (h10 = 190 mm), csapszeg átmérője 25 mm ○ ○

3 állású csatlakozó (h10 = 190, 245, 300), csapszeg átmérője 25 mm ● ●

Rockinger csatlakozó (h10 = 190 mm), csapszeg átmérője 25 mm ○ ○
1 állású csatlakozó automata zárszerkezettel (h10 = 190 mm), csapszeg átmérője 25 mm ○ ○
Rendszer csatlakozó a STILL LiftRunner vontatmányokhoz (h10 = 220 mm), csapszeg átmérője 28,5 mm ○ ○
3 állású csatlakozó három különböző csapszeg átmérőhöz és magassághoz:  
h10 = 190 /⌀ 20 mm, h10 = 245/⌀ 25 mm és h10 = 300/⌀ 28 mm ○ ○

Vé
dő

ke
re

t

Gumiból készült védőburkolat – meghajtás oldalon ○ ○
Acél védőelem a menetmotor és fedelének kiegészítő védelmére nagyobb magasságoknál ○ ○
Acél védőelem, magassága 550 mm, a meghajtás oldalon vontató csatlakozó előkészítéssel, maximális kapacitás 1.000 kg ○ ○
Acél védőelem, magassága 550 mm, a meghajtás oldalon, háromállású vontató csatlakozóval, maximális kapacitás 1.000 kg ○ ○
Acél védőelem a menetmotor és fedelének kiegészítő védelmére nagyobb magasságoknál, valamint további védő gumiborítás 
a talaj szintjén ○ ○

Ak
ku
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Akkumulátortároló 345-465 Ah teljesítményű akkumulátorok daruval történő cseréjéhez ● ●
Akkumulátortároló 345-465 Ah teljesítményű akkumulátorok oldalsó cseréjéhez ○ ○
Akkumulátortároló 560-620 Ah teljesítményű akkumulátorok daruval történő cseréjéhez ○ ○
Akkumulátortároló 560-620 Ah teljesítményű akkumulátorok oldalsó cseréjéhez ○ ○
Akkumulátortároló 205-410 Ah teljesítményű lítium-ion akkumulátorhoz ○ ○
Adapter tálca más típusú akkumulátorok használatához ○ ○
Beépített töltő ○ ○

Bi
zt

on
sá

g Villanó fény védőráccsal ○ ○
Intelligens LED nappali menetjelző világítás ○ ○
STILL Safety Light 4Plus ○ ○

To
vá

bb
i 

kie
gé

sz
ítő

k Energia ellátás az utánfutókhoz: 12 Volt, 7 pólus 7 különböző jelhez ○ ○
Sétáló üzemmód ○ ○
Hidraulika funkció a STILL vontatmány elemekhez, működtetés kontaktkapcsolóval ○ ○
Hidraulika funkció a STILL vontatmány elemekhez, működtetés kapcsolóval ○ ○



STILL Kft. 

2800 Tatabánya 

Rákóczi Ferenc utca 3. 

Telefon: +36 34 573 211 

info@still.hu

További információt talál az alábbi címen 

www.still.hu LT
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A STILL a következő területeken 

rendelkezik tanúsítványokkal: 

minőség menedzsment, munkahelyi 

biztonság, környezetvédelem és 

energiagazdálkodás.


