
first in intralogistics

LTX 20

LTX 50/Li-Ion

LTX 50 iGo systems

intralogistics robot 
of the year 2019

LTX Tekniske data 
Elektrisk trækker



2 3

LTX Elektrisk trækker 
Intelligens trækker

1 Ved kombineret drift
2 Med trog 54 eller Li-Ion +114 mm
3  Med frihjøde m2 = 100 mm: ydderligere to hjul b10 = 580 mm, y = 1150 mm (med trog 54 eller Li-Ion +114 mm), h7 = 180 mm, h14 = 1300 mm, 

Wa = 1497 mm (med trog 54 eller Li-Ion +114 mm)
4 ±10 %
5 Ekstra udstyr
6 Med justerbart styrehåndtag som option h14 indstillingsområde = +89 mm/-19 mm
7 Med syrebatteri;med Li-Ion batteri =1750 N
8 Ifølge VDI Cyklus 
9 Ifølge DIN EN 16796

Dette datablad iht. VDI 2198 angiver kun de tekniske værdier for en standardtrækker.  
Andre hjul, andre master, ekstraudstyr osv. kan have andre værdier.
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1.1 Fabrikant STILL STILL
1.2 Fabrikantens modelbetegnelse LTX 20 LTX 50/Li-Ion
1.3 Drivkraft Elektrisk Elektrisk
1.4 Førerplads Stående fører Stående fører
1.5 Bæreevne/last Q kg - -
1.5.1 Anhænger lastvægt Q kg 2000 5000
1.7 Nominel trækkraft F N - 1000
1.9 Hjulafstand y mm 907 1133 2, 3

Væ
gt 2.1 Egenvægt inkl. batteriet kg 620 3 1223

2.3 Akseltryk uden last for/bag kg 325/295 607/616

Hj
ul/

un
de
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te

l

3.1 Hjultype Vollgummi/Superelastik Vollgummi/Superelastik
3.2 Hjulstørrelse for mm ⌀ 230 x 75 ⌀ 254 x 102
3.3 Hjulstørrelse bag mm 2 x ⌀ 250 x 80 ⌀ 250 x 85
3.4 Ekstrahjul (mål) mm 2 x ⌀ 100 x 40 - 3

3.5 Antal hjul (x = med træk) for/bag 1x2/2 1x/2 3

3.6 Sporvidde for/bag b10/b11 mm 418/484 - 3/604

Gr
un

dm
ål

4.7 Højde til kabinetag h6 mm - 2245 3, 5

4.8 Ståhøjde/siddehøjde min./maks. h7 mm 754/1044 150 3//905/1094
4.9 Styrestangshøjde i kørestilling min./maks. h14 mm 1178/1278 1270 3, 6

4.12 Koblingshøjde h10 mm 167 190/245/300/355/410
4.13 Læssehøjde h11 mm - -
4.17 Overhæng, længde l5 mm 243 195
4.19 Samlet længde l1 mm 1305 1512 2

4.21 Samlet bredde b1/b2 mm 600 800
4.32 Frihøjde til gulv midt hjulstand m2 mm 40 70 3

4.35 Venderadius Wa mm 1080 1480 2, 3

Yd
els

er

5.1 Kørehastighed med/uden last km/t 8/8 8/14
5.1.1 Kørehastighed, baglæns med/uden last km/t 3/3 6/6
5.5 Trækkraft S2 = 60 min med/uden last N 400 1000
5.6 Maksimal trækkraft S2 = 5 min med/uden last N 2000 3400 7

5.8 Maksimal stigningsevne med/uden last % 5/10 Se diagrammet
5.9 Accelerationstid med/uden last s 4/4 7,1/5,1
5.10 Driftsbremse Elektromagnetisk Elektromagnetisk

El-
m

ot
or

6.1 Køremotor, ydelse S2 = 60 min kW 1,5 3
6.3 Batteri iht. DIN 43531/35/36; A, B, C, nej Nej Nej
6.4 Batterispænding/nominel kapacitet K5 V/Ah 24/200 24/345-465
6.5 Batterivægt ±5 % kg 185 402
6.6 Energiforbrug iht. DIN EN 16796 kWh 1,21 8 1,4 9

6.7 Højeste effektivtet t/h - 475
6.8 Energiforbrug iht.VDI 2198 t/kWh/h - 123

Di
v. 8.1 Transmission AC-styring AC-styring

10.7 Støjniveau (målt i førerens ørehøjde) dB(A) 75 <70
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Set fra siden LTX 50

Set fra oven LTX 50 Set fra siden LTX 50 med kabine som ekstra udstyr

LTX 50 set bagfra

LTX Elektrisk trækker 
Tekniske måltegninger

Set fra siden LTX 20 Set fra oven LTX 20
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LTX Elektrisk trækker 
Ydelsesdiagram LTX 50
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Trækkraft (N)

Eksemplet viser:
- Anhængerlast på 2.000 kg
- Stigning på 4 %
- Maksimal kørehastighed på 6,3 km/t
- Stigningslængde på 3,7 km

Vigtigt: Hvis trailervægten overstiger 2,5 tons, skal trailere med bremser anvendes. 
Det samme gælder ved kørsel på stigninger og nedkørsler.
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LTX med TuggerTrain i drift

LTX Elektrisk trækker 
Intelligens trækker
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LTX Elektrisk trækker 
Billeder LTX 20 og LTX 50

Klapsæde som ekstra udstyr for øget komfort på længere strækninger 2

Funktion for gående fører for effektiv plukning 1

Højdeindstillelig styring til forskellige førerstørrelser 1

Hurtig oplåsning af koblingen fra førersædet 1

Fleksible anvendelsesområder takket være forskellige tilslutningsmuligheder for 
tugger train-elementer og anhængere 2

Klapsæde gør lange kørestrækninger lettere 1

Førerplads med intuitive betjeningsgreb 1

Optionalt LED-dagkørelys, så køretøjet ses nemt, og arbejdssikkerheden øges 2

1 Det viste eksempel er her LTX 20  //  2 Det viste eksempel er her LTX 50
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LTX Elektrisk trækker 
Billeder af LTX 50 og LTX 50 iGo systems

Tilbehørsbøjle som ekstra udstyr med mange anvendelsesmuligheder og 
udstyrsvarianter med blitzlys og arbejdslygter 2

Enestående STILL Easy Drive-rat giver bedste kørefornemmelse og betjening af alle 
funktioner uden at skifte greb 2

Bedste køreoplevelse med STILL Safety Light og Safety Light 4Plus som ekstra 
udstyr for højeste betjeningssikkerhed 2

Automatisk flytning af LTX 50 iGo systems gennem lagerbygningen takket være 
automatiseringsboksen og navigationslaserenheden

360° personbeskyttelse sikres af de integrerede sikkerhedslaserscannere i 
LTX 50 iGo systems

2 Det viste eksempel er her LTX 50 

Behagelig at arbejde med: lav trinhøjde og rummelig fodbrønd 2

Optimal tilpasning til den enkelte bruger takket være rattet, der kan justeres i 
højden 2

Ergonomisk arbejdsstation med valgfri brugerplatform med pneumatisk dæmpning 2
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LTX Elektrisk trækker 
LTX 50 iGo systems

Ekstremt høje sikkerhedsstandarder: Forbedret transportkvalitet og 
ingen risiko for personskade, beskadigelse af gaffeltrucks, lagerudstyr 
og varer takket være de intelligente sikkerhedsfunktioner

Fremragende processtandarder: Plukkefejl og kørsel uden indhold 
undgås, hvilket øger transportkvaliteten

Maksimal tilgængelighed: Effektiv transportstyring og integreret IT 
muliggør optimal udnyttelse af udstyret døgnet rundt

Glimrende omkostningseffektivitet og effektivitet: 
Automatiseringssekvenserne udvikles, så de passer til netop jeres 
kundeprocesser, og systemet sikrer ligeledes et gennemskueligt, 
optimeret og konstant materialeflow

Automatiserede transportløsninger

Intralogistisk transport er allerede automatiseret i stort omfang, 
og denne tendens er stigende. Førerløse transportsystemer er i 
længere tid blevet anvendt til mange forskellige processer med 
et positivt resultat. Eksemplerne omfatter på- og aflæsning, 
langdistancetransport, produktionsforsyninger og klargøring til 
pålæsning. Automatiserede trækenhedssystemer tilhører kategorien 
førerløse transportsystemer. De anvendes typisk i tilfælde, hvor lange 
strækninger af traditionelle langdistancetransportsystemer betjenes af 
førerløse systemer, og/eller hvor håndtering af tungt gods skal indgå i 
leveringsforløb med trækenheder i produktionen. 

Samtidig kan automatiserede trækenheder anvendes til andet end 
blot førerløs langdistancetransport. Når alt kommer til alt er formålet 
med automatisering netop effektiv anvendelse af de tilgængelige 
ressourcer på en værdiskabende måde. Bilbranchen er klart på 
forkant med udviklingen, når det gælder brug af automatiserede 
trækenhedssystemer, selvom tendensen er stigende inden for mange 
industriområder. Anvendelse til logistiske formål i havne og på 
hospitaler samt i masseproduktion, på samlebånd til serieproduktion 
og i virksomheder inden for genanvendelse, detailhandel og 
logistik er også områder, hvor automatiserede trækenheder eller 
trækenhedsløsningerne forventes at blive brugt i fremtiden.

Fordelene ved automatiserede trækenheder

Automatiseringsløsninger i logistik er ikke en forbigående trend. 
Det er sådan, processerne vil se ud i fremtiden. Fordelene ved en 
automatiseret trækenhed er ikke svære at få øje på: Beskadigelsen 
af gaffeltrucks, lagerudstyr og varer minimeres. Der er ingen risiko 
for personskade takket være de intelligente sikkerhedsfunktioner. 
Just-in-time- eller just-in-sequence-levering til de pågældende 
lokaliteter og det faktum, at materialer og transportenheder derfor 
kan indsættes og fjernes med højeste præcision, betyder, at 
leverancernes hyppighed kan øges. Som følge af den intelligente 
software, der er integreret i de automatiserede trækenheder, hører 
fejlbehæftede processer nu fortiden til. Vareflowet optimeres uden 
plukkefejl, kørsel uden indhold eller vareforveksling. Alle vores førerløse 

transportsystemer er i overensstemmelse med de gældende krav 
(herunder maskindirektivet og ISO 3691-4), og de er udstyret med 
grundigt afprøvede sensorer. Følgende sikkerhedsfunktioner er også 
inkluderet: En sikkerhedslaserscanner, der registrerer personer og 
genstande i kørselsområdet, visuelle og akustiske advarselssystemet 
(der eksempelvis udløses, når transportretningen ændres) samt et 
nødstop, der kan bruges til at bringe gaffeltrucken til øjeblikkelig 
standsning. De forskellige grader af automatisering er nemme at 
skalere. Når først et forløb er automatiseret, kan det tilpasses, udvides 
og endda kombineres med andre automatiserede løsninger, uden at det 
involverer specielt stort tidsforbrug eller en særlig stor indsats.

Der er tre automatiseringsniveauer, når det gælder trækenheder, afhængigt af procestrinnet:

LTX 50 iGo systems er en kombination af automatiseret transport 
med automatiseret godshåndtering, hvilket gør dem ideelle til bl.a. 
produktionsleverancer.

1. Automatiseret transport med manuel godshåndtering 

2. Manuel transport med automatiseret godshåndtering

3. Automatiseret transport med automatiseret 
godshåndtering
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Behageligt arbejde: Lav indstigning og god benplads

Stor omladningsydelse takket være maksimal anhængerlast på op til 
5.000 kg og en kørehastighed på op til 14 km/t

Kan anvendes, hvor pladsen er trang: Meget manøvredygtig og 
kompakt (køretøjsbredde 600 mm)

Bedste ergonomi på grund af luftaffjedret ståplatform som ekstra 
udstyr og det indstillelige STILL Easy Drive-rat

Trækkapacitet op til 2.000 kg

Egnet til meget smalle lagergange på grund køretøjets kompakte mål

LTX 20

Intelligent trækker - og ser samtidig fantastisk godt ud. Den kompakte 
trækker LTX 20 fra STILL imponerer med fremragende funktioner og 
overbeviser samtidig med det gennemtænkte design. Og design er 
meget mere end ren optik - det ergonomiske ryglæn med klapsæde 
giver f.eks. mulighed for afslappet arbejde, der skåner ryggen. Apropos 
arbejde - det klarer den smalle trækker bedre end mange andre: 
Kompakt og manøvredygtigt trækker den tunge laster på op til 2.000 kg  
og overbeviser samtidig med fremragende accelerationsevne. Med 
den præcise og enkle styring har føreren altid et sikkert greb om 
lastbåndteringen. 

Med en bredde på bare 600 mm kan LTX 20 manøvreres gennem de 
smalleste lagergange uden problemer. Den egner sig ideelt til tugger 
train-løsninger i lean-produktion eller til bagagetransport i lufthavne, 
men overbeviser også på mange andre anvendelsesområder. Således 
er LTX 20 den ideelle hjælper til vasketøjstransport på sygehuse eller til 
materialetransport til mange former for istandsættelse.

LTX 50

Driftssikre og nøjagtige leveringssekvenser er specialområdet for 
LTX 50. Anvendt som tugger train trækker den fremtidsorienterede 
el-trækker anhængeren fuldstændigt sporsikkert gennem 
produktionsanlægget med en samlet vægt på op til 5.000 kg. 
Takket være en tophasighed på 14 km/t tilbagelægger den længere 
strækninger på korteste tid. Dermed opnår du en effektiv og slank 
produktionsforsyning, reducerer trafikken internt i virksomheden 
og sparer derudover penge. Føreren har glæde af det enestående 
STILL Easy Drive-rat med integreret display. Betjeningselementerne 

er placeret så praktisk, at de kan betjenes komfortabelt med begge 
hænder uden at skifte greb. Endvidere holder den præcise og letgående 
elektriske styring altid køretøjet på sporet på grund af den automatiske 
nulstilling. Et plus for arbejdskomforten er den luftaffjedrede 
ståplatform og klapsæde med som ekstra udstyr. Den høje 
batterikapacitet gør LTX 50 til en ægte langdistanceløber – og med den 
valgfri Li-Ion-teknologi får du endvidere fordelene ved driftssikkerhed 
døgnet rundt.

LTX Elektrisk trækker 
Intelligens trækker
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LTX Elektrisk trækker 
“Simply Efficient”-faktorer: Ydelsen bidrager også til den økonomiske effektivitet

 Simply easy

■   Funktion for gående fører sparer hyppig op- og nedstigning
■   Intuitiv betjening af alle funktioner uden at skulle skifte greb: 

Nyudviklet STILL Easy Drive-rat for LTX 50
■   Præcis sammenkobling: Hurtigt og sikkert på grund af frit udsyn på 

anhængerkoblingen
■   Stødfri og sikker varetransport: Fintfølende accelerations- og 

styrereaktioner samt funktion for gående fører som ekstra udstyr
■  Aflastning på længere vejstrækninger: Klapsæde for øget kørekomfort
■  Arbejde uden at blive træt: Lav opstigning i køretøjet gør ind- og 

udstigning lettere

 Simply powerful

■   Kraftfuld, driftssikker og nem at vedligeholde: Moderne tre-faset 
køremotor

■  Stor omladningsydelse: Høj anhængerlast fra 2.000 kg til 5.000 kg
■   Hurtig varetransport: Tophastighed op til 14 km/t for LTX 50 og op til 

8 km/t for LTX 20
■   Lave energiudgifter ved tryk på en knap: Effektivitets-modus Blue-Q 

for LTX 50

 Simply safe

■   Høj sikkerhed og forebyggelse af ulykker: Køretøjet ses let på grund 
af LED-dagkørelys, STILL Safety Light og Safety Light 4Plus som 
ekstra udstyr

■   Høj sikkerhed ved kørsel i kurver: Curve Speed Control-
hastighedsregulering afhængigt af styreudslag

■   Forebyggelse af skader på grund af vold: Mange påkørsels-
beskyttelsesvarianter 
 
 
 

 
 

■   Forbedret transportkvalitet og ingen risiko for personskade, 
beskadigelse af gaffeltrucks, lagerudstyr og varer takket være 
LTX 50 iGo systems intelligente sikkerhedsfunktioner

 Simply flexible

■  Altid til rådighed: Batteriskift fra siden samt Li-Ion-batteri som ekstra 
udstyr til LTX 50 giver mulighed for hurtig opladning og problemløs 
mellemopladning

■   Forskellige køreprogrammer: Den største effektivitet ved alle 
anvendelser

■   Stå bekvemt: Moderne affjedret og dæmpet førerplads,  
LTX 50 med luftaffjedret ståplatform som ekstra udstyr

■  Alsidig og fleksibel adgangskontrol med FleetManager 4.x

 Simply connected

■   Softwarebaseret transportstyring til the LTX 50 iGo systems sikrer 
optimal udnyttelse af udstyret, mens der opretholdes en høj grad 
af driftssikkerhed, trafikstyring, visualisering af gaffeltruckenes 
bevægelser, overvågning af batteriopladningsstatus samt et fald 
i antallet af fejl. Materialeflowet og procesoplysningerne er altid 
pålidelige og vises i fuldt omfang og på en gennemskuelig måde

■   Muligheden for manuel betjening af STILLs automatiserede og 
serieproducerede gaffetrucks, f.eks. LTX 50 iGo systems, giver en 
langt større fleksibilitet og sikrer, at processer, materialeflow og let 
adgang til produkterne er sikret når som helst
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LTX Elektrisk trækker 
Udstyrsvarianter

LTX 20 LTX 50

Fø
re

rp
lad

s

Opbevaringsrum ved førerpladsen, lastsiden ▯ ○
Førerplads med smalt ryglæn ─ ○
Knæpude ▯ ○
Højdeindstilling rat ▯ ○
Affjedret ståplatform ▯ ▯
Luftaffjedret ståplatform ─ ○
Luftaffjedret ståplatform med forbundet klapsæde ─ ○
Klapsæde ▯ ○

Ek
st

ra
 ti

lbe
hø

r

Tilbehørsbøjle førerside - lav ○ ○
Tilbehørsbøjle førerside - høj/med tværstykke ─ ○
Tilbehørsbøjle lastside - lav ─ ○
Tilbehørsbøjle lastside - høj/med tværstykke ─ ○
Indstilleligt DIN-A4-skriveunderlag ─ ○
12 Volt stikdåse ─ ○
Mulighed for drift med gående fører via vippekontakt på rattet/tryktaster på siden ─ ○
Mulighed for drift med gående fører via trykknapper på siden af ryglænet ○ ○
Kølehus-version til skiftende drift ned til –30 °C ─ ○
Folierulleholder driv-/lastsiden ─ ○
Forberedelse MMS ─ ○
Dataoverførsel med Bluetooth ─ ○
Dataoverførsel med GPRS ─ ○
Hydraulisk funktion til STILL Tugger Train-elementer - aktivering med trykknapper ─ ○
Hydraulisk funktion til STILL Tugger Train-elementer - aktivering med kontakt ─ ○

Ba
tte

ris
ys

te
m

Batterirum for 200 Ah, kan skiftes med kran ▯ ─
Batterirum for 200 Ah, skift på siden ○ ─
Batterirum for 345 - 465 Ah, kan skiftes med kran ─ ▯
Batterirum for 345 - 465 Ah, skift fra siden ─ ○
Batterirum for 560 - 620 Ah, kan skiftes med kran ─ ○
Batterirum for 560 - 620 Ah, skift fra siden ─ ○
Batterirum Li-Ion-batteri 205 - 410 Ah ─ ○
Adapter til alternative batterier ─ ○
Indbygget ladeapparat ○ ○

Ra
m

m
e

Frihøjde 40 mm ▯ ─
Frihøjde 70 mm ─ ▯
Frihøjde 80 mm ○ ─
Frihøjde 100 mm ─ ○
Gummibeskyttelse forneden ─ ○
Stålbeskyttelse, lav ─ ○
Stålbeskyttelse, høj ─ ○
Stålbeskyttelse og gummibeskyttelse, nederst ─ ○
FleetManager: stødregistrering og dataoverførsel ─ ○

Si
kk

er
he

d

Bakspejl ○ ○
Akustisk alarm ved bakning ○ ○
Blitzlys ○ ○
Safety Light/Safety Light 4Plus for ─ ○
LED-dagkørelys ○ ○
Nøgleadgang ▯ ▯
PIN-kode-adgang ─ ○
FleetManager-adgang ─ ○
Maksimal sikkerhed via iGo systems automatisering ▯ ▯

Hj
ult

yp
e

Superelastiske hjul, lastsiden ▯ ▯
Superelastiske hjul uden afsmitning, lastsiden ○ ─
Massive gummihjul, lastsiden ○ ─
Massive gummihjul uden afsmitning, lastsiden ○ ○
Polyurethan-hjultype, lastsiden ─ ○
Massive gummidrivhjul ▯ ▯
Massive gummidrivhjul, uden afsmitning ─ ○
Polyurethan-drivhjul ○ ─
Polyurethan-drivhjul ○ ○
Polyurethan-drivhjul, profileret ─ ○

Dr
ivk

ra
ft

Vedligeholdelsesfri tre-faset drivmotor ▯ ▯
Fuldt indkapslede, snavs- og støvafvisende komponenter ▯ ▯

An
hæ

ng
er

ko
bli

ng
 ti
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er Et-trins-anhængerkobling ▯ ○

Tre-trins anhængerkobling ○ ▯

Rockinger-kobling ─ ○

▯ Standard     ○ Option     ─ Ikke muligt
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Salg: +45 76 31 98 00 

Service: +45 80 81 53 00 

info@still.dk 

Få yderligere information på 

www.still.dk

STILL er certificeret inden for 
følgende områder: 
kvalitetsmanagement, 
arbejdssikkerhed, miljøbeskyt-
telse og energimanagement
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