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LTX Elektrisk stående tauetruck 
Intelligent tauing

I henhold til VDIs retningslinjer 2198, gjelder denne spesifikasjonen bare standardmodellen.  
Andre dekk, masttyper og tilleggsutstyr kan medføre ulike resultater.

1 I kombinert bruk
2 Med 54 ramme eller Li-Ion +114 mm
3  Med bakkeklaring m2 = 100 mm: to ekstra hjul b10 = 580 mm, y = 1150 mm (med ramme 54 eller Li-Ion +114 mm), h7 = 180 mm, h14 = 1300 mm,  

Wa = 1497 mm (med ramme 54 eller Li-Ion +114 mm)
4 ±10 %
5 Valgfritt utstyr
6 Med justeringsalternativ til ratt, h14 innstillingsområde = +89 mm/-19 mm
7 Med blysyrebatteri; med litium-ionbatteri = 1750 N
8 I henhold til VDI-syklus
9 I henhold til DIN EN 16796

Ka
ra

kt
er

ist
ika

1.1 Produsent STILL STILL
1.2 Produsentens typebetegnelse LTX 20 LTX 50/Li-Ion
1.3 Drivverk Elektrisk Elektrisk
1.4 Operasjon Stående Stående
1.5 Lastekapasitet Q kg - -
1.5.1 Slepekapasitet Q kg 2000 5000
1.7 Nominell trekkstangkraft F N - 1000
1.9 Hjulavstand y mm 907 1133 2, 3

Ve
kt 2.1 Egenvekt inkl. batterivekt kg 620 3 1223

2.3 Akselbelastning ulastet foran/bak kg 325/295 607/616

Hj
ul/

un
de

rs
te

ll

3.1 Dekk Solid gummi/superelastisk Solid gummi/superelastisk
3.2 Dekkstørrelse foran mm ⌀ 230 x 75 ⌀ 254 x 102
3.3 Dekkstørrelse bak mm 2 x ⌀ 250 x 80 ⌀ 250 x 85
3.4 Reservehjul (dimensjoner) mm 2 x ⌀ 100 x 40 - 3

3.5 Antall hjul (x = drevet) foran/bak 1x2/2 1x/2 3

3.6 Sporbredde foran/bak b10/b11 mm 418/484 - 3/604

Gr
un

nm
ål

4.7 Høyde til toppen av bøylen/hytta h6 mm - 2245 3, 5

4.8 Ståhøyde/setehøyde min./maks. h7 mm 754/1044 150 3//905/1094
4.9 Ledehendelhøyde på førerplass min./maks. h14 mm 1178/1278 1270 3, 6

4.12 Koblingshøyde h10 mm 167 190/245/300/355/410
4.13 Lastehøyde h11 mm - -
4.17 Lengde overheng l5 mm 243 195
4.19 Total lengde l1 mm 1305 1512 2

4.21 Total bredde b1/b2 mm 600 800
4.32 Bakkeklaring til senteraksling m2 mm 40 70 3

4.35 Svingradius Wa mm 1080 1480 2, 3

Yt
els

es
da

ta

5.1 Kjørehastighet med/uten last km/t 8/8 8/14
5.1.1 Kjørehastighet, bakover med/uten last km/t 3/3 6/6
5.5 Trekkraft S2 = 60 min med/uten last N 400 1000
5.6 Maksimal trekkraft S2 = 5 min med/uten last N 2000 3400 7

5.8 Maksimal klatreevne med/uten last % 5/10 Se diagrammet
5.9 Akselerasjonstid med/uten last s 4/4 7,1/5,1
5.10 Bremser Elektromagnetisk Elektromagnetisk

El-
m

ot
or

6.1 Kjøremotor, ytelse S2 = 60 min kW 1,5 3
6.3 Batteri i henhold til DIN 43531/35/36, A, B, C, nei Nei Nei
6.4 Batterispenning/nominell kapasitet K5 V/Ah 24/200 24/345-465
6.5 Batterivekt ±5 % kg 185 402
6.6 Energiforbruk i henhold til DIN EN 16796 kWh/t 1,21 8 1,4 9

6.7 Gjennomløp t/h - 475
6.8 Omsetningseffekt i henhold til VDI 2198 t/kWh/h - 123

An
ne

t 8.1 Drivverkkontroll Vekselstrømkontroll Vekselstrømkontroll
10.7 Lydtrykknivå ved førerens øre dB(A) 75 <70
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LTX Elektrisk stående tauetruck 
Ytelsesdiagram LTX 50
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Eksempelet viser følgende:
- tilkoblet last 2000 kg
- stigning 4 %
- maks. kjørehastighet 6,3 km/t
- stigningslengde 3,7 km

Viktig: Ved vognvekt på over 2,5 tonn, eller ved bruk på underlag med stigning, bør 
kun vogner med bremser brukes.
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LTX i trekkemodus

LTX Elektrisk stående tauetruck 
Intelligent tauing
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LTX Elektrisk stående tauetruck 
Detaljerte bilder LTX 20 og LTX 50

Valgfritt klappsete for økt komfort på lengre strekninger 2

Fotgjengermodus for effektiv ordreplukking 1

Høydejusterbart ratt for forskjellige førere 1

Rask koblingsutløsning fra førersetet 1

Ulike tilkoblingsmuligheter for trekkelementer og tilhengere gir fleksible 
bruksområder 2

Utfoldbart sete for lange kjøreavstander 1

Smart organisert kontrollpanel 1

Alternative LED-kjørelys for optimal sikt og sikkerhet 2

1 Her f.eks. LTX 20  //  2 Her f.eks. LTX 50
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LTX Elektrisk stående tauetruck 
Detaljerte bilder LTX 50 og LTX 50 iGo systems

Tilbehørsbøyle (tilvalg) for mange bruksområder og utstyrsvarianter med blitslys og 
arbeidslyskaster 2

Unikt STILL Easy Drive ratt som gir optimal kjørefølelse og betjening av samtlige 
funksjoner uten at man må skifte grep 2

Kjøretøyet oppdages lett takket være STILL Safety Light og Safety Light 4Plus 
(tilvalg) for optimal operatørsikkerhet 2

LTX 50 iGo systems beveger seg automatisk i hele varehuset takket være 
automasjonsboks og navigasjonslaser

360° personlig beskyttelse sikret av integrerte sikkerhetslaserskannere i 
LTX 50 iGo systems

2 Her f.eks. LTX 50

Behagelig å jobbe med: lav trinnhøyde og romslig fotbrønn 2

Optimal tilpasning til førerens individuelle ønsker takket være det høydejusterbare 
rattet 2

Ergonomisk arbeidsstasjon med valgfri luftdempet førerplattform 2
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LTX Elektrisk stående tauetruck 
LTX 50 iGo systems

Ekstremt høye sikkerhetsstandard: Forbedret transportkvalitet og 
ingen fare for personskader, skade på gaffeltrucker, utstyr i varehuset 
eller andre varer, på grunn av smarte sikkerhetsfunksjoner

Enestående prosesstandarder: Plukkfeil og tomme kjøringer unngås, 
og dette øker transportkvaliteten

Maksimal tilgjengelighet: Effektiv transportstyring og IT-integrering 
gjør det mulig å utnytte flåtene optimalt døgnet rundt

Utmerket kostnadseffektivitet: Automasjonssekvenser utvikles 
i henhold til dine spesifikke kundeprosesser sammen med en 
transparent og optimalisert, kontinuerlig materialstrøm

Automatiserte transportløsninger

Intralogistikk-transport er allerede automatisert i stor grad, og 
denne trenden vokser. Mange prosesser har brukt førerløse 
transportsystemer med suksess en god stund nå. Eksempler inkluderer 
lasting og lossing, langdistansetransport, produksjonsforsyning og 
forberedelse til lasting. Automatisert slepevognsystemer faller inn 
i kategorien for førerløse transportsystemer. De brukes vanligvis 
i situasjoner hvor relativt lange strekninger av tradisjonelt lange 
transportruter dekkes av førerløse systemer og/eller håndteringen 
av tung last må innarbeides i slepevognsystemruter i produksjonen. 

I tillegg kan automatiske slepevognsystemer brukes til mer enn bare 
førerløs langdistansetransport. Automatisering handler jo tross alt 
om effektiv bruk av tilgjengelige ressurser på en måte som hever 
verdien. Kjøretøysektoren er en klar forløper i bruken av automatiske 
slepevognsystemer, selv om en trend er i utvikling på tvers av bransjer. 
Bruk i havne- og sykehuslogistikk samt for masseprodusenter, 
samlebånd i serieproduksjon og selskaper som driver med resirkulering, 
detaljhandel og logistikk vurderer også å bruke automatiserte vogn- 
eller slepevognløsninger i framtiden.

Fordeler med automatiserte slepevogner

Automatiske logistikkløsninger er ikke en forbigående trend. De staker 
ut kursen for framtidige prosesser. Fordelene med automatiserte 
slepevogner åpenbare: Skader på gaffeltrucker, varehusutstyr og varer 
reduseres til et minimum. Det er ingen fare for ulykker som involverer 
mennesker takket være de smarte sikkerhetsfunksjonene.  
“Just in time”- eller “just in sequence”-leveringer til nødvendige 
plasseringer og det faktum at materialer og vogner kan legges til og 
fjernes med absolutt presisjon, betyr at leveringshyppigheten kan 
økes. Smart programvare i de automatiske slepevognene og nøyaktig 
navigasjon gjør mislykkede prosesser til historie.  

Vareflyten optimaliseres uten tegn på plukkfeil, tomme kjøringer eller 
forveksling av varer. Alle våre førerløse transportsystemer oppfyller 
nødvendige krav (inkludert maskindirektivet og ISO 3691-4), og 
de er utstyrt med utprøvde og testede sensorenheter. Følgende 
sikkerhetsfunksjoner er også inkludert: en sikkerhetslaserskanner 
som registrerer mennesker og gjenstander i kjørebanen; visuelle og 
akustiske varslingssystemer (utløses f.eks. hvis kjøreretningen endres) 
og en nødstoppknapp som kan brukes til å stoppe gaffeltrucken 
umiddelbart. De forskjellige nivåene av automatisering er lette å måle. 
En rute som har blitt automatisert én gang, kan lett tilpasses, utvides 
og til og med kombineres med andre automatiserte løsninger uten mye 
tid og innsats.

Det finnes tre nivåer av automatisering når det gjelder slepevogner avhengig av prosesstrinnet:

LTX 50 iGo systems kombinerer automatisk kjøring med automatisk lasthåndtering. 
Dette gjør systemet perfekt for produksjonsforsyning og annen bruk.

1. Automatisk kjøring med manuell lasthåndtering

2. Manuell kjøring med automatisk lasthåndtering

3. Automatisk kjøring kombinert med automatisk 
lasthåndtering
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LTX Elektrisk stående tauetruck 
Intelligent tauing

Høy ytelse takket være tilkoblet last opptil 5000 kg og kjørehastighet 
opptil 14 km/t

Optimal ergonomisk form grunnet pneumatisk dempet førerplass og 
innstillbart STILL Easy Drive ratt

Egnet for selv de smaleste arbeidspassasjer takket være kompakte 
kjøretøydimensjoner

LTX 50

Pålitelighet og taktnøyaktige leveringssekvenser er spesialområdet til 
LTX 50. I sin egenskap som tauetruck trekker den innovative el-vognen 
tilhengere med en total vekt opptil 5000 kg absolutt sporsikkert 
gjennom produksjonsanleggene. Takket være en topphastighet på 
14 km/t tilbakelegger den også lengre strekninger på kort tid. Det gir 
deg en effektiv og smal produksjonsforsyning, du reduserer trafikken 
innad i bedriften og holder utgiftene nede. Operatørene kan glede 
seg til å bruke det unike STILL Easy Drive rattet med integrert display. 

Betjeningselementene er plassert så smart at de kan betjenes praktisk 
med hver hånd, uten at grepet må endres. I tillegg får den nøyaktige og 
lettgående elektriske styringen kjøretøyet alltid tilbake på sporet takket 
være automatisk tilbakestilling. Den luftdempede førerplattformen 
og en utfellbar sittemulighet med høydejusterbar seterygg gir også 
bedre arbeidskomfort. God batterikapasitet gjør LTX 50 til en sann 
langdistanseløper – og den alternative Li-Ion-teknologien gjør den 
faktisk tilgjengelig døgnet rundt.

Behagelig utføring av arbeidet: Lav innstigning og stort fotrom

Kan benyttes selv der plassen er meget begrenset: Meget smidig og 
kompakt (600 mm kjøretøybredde)

Opptil 2000 kg tauekapasitet

LTX 20

Intelligent tauing som også ser utrolig bra ut. Den kompakte 
tauetrucken LTX 20 fra STILL er ikke bare attraktiv på grunn av sine 
funksjoner - den har også en gjennomtenkt design. Og design er så mye 
mer enn bare det øyet kan se. Som eksempel sørger den ergonomisk 
formede seteryggen med klappsete for å gjøre arbeidet avslappende, 
og skåner ryggen. Apropos arbeid – det kan den smale trekkvognen 
som ingen andre: Kompakt og smidig trekker den last på opptil to tonn, 
og imponerer i tillegg med utmerkede akselerasjonsverdier. Med den 
presise og intuitive styringen har operatøren dermed alltid full kontroll 
på lasthåndteringen.  

Med en bredde på kun 600 mm kan LTX 20 helt problemfritt 
manøvreres gjennom selv de smaleste ganger. Den er ideell for 
vognløsninger innenfor Lean Production og for bagasjetransport på 
flyplasser, samtidig som den overbeviser på utallige andre områder. 
LTX 20 er blant annet den ideelle hjelper for transport av klesvask på 
sykehus og materialtransport i forbindelse med alle typer reparasjoner.



10 11

LTX Elektrisk stående tauetruck 
„Simply Efficient“-faktorene: Ytelsesattributter som en målestokk på økonomisk effektivitet

 Simply easy

■   Fotgjengermodus gjør hyppige av- og påstigninger ikke lenger 
nødvendig

■   Enkel betjening av samtlige funksjoner, uten at grepet må endres: 
Nyskapende STILL Easy Drive ratt på LTX 50

■   Presis kobling: Rask og trygg tilhengerkobling med fri sikt mot 
tilhengerfeste

■   Støtfri og sikker varetransport: Fintfølende akselerasjons- og 
styreegenskaper samt alternativ fotgjengermodus

■  Avlastning på lengre strekninger: Klappsete for økt kjørekomfort
■  Arbeidet blir ikke unødig krevende: Lav kjøretøyinnstigning som letter 

på- og avstigningen

 Simply powerful

■   Kraftfull, pålitelig og lite vedlikeholdskrevende: Moderne 
trefasekjøremotor

■  Sterk: Tilkoblet last fra 2000 kg til 5000 kg
■   Rask varetransport: Opptil 14 km/t kjørehastighet ved LTX 50 og 

opptil 8 km/t ved LTX 20
■   Lave energikostnader med et tastetrykk: Effektivitetsmodus Blue-Q 

på LTX 50

 Simply safe

■   Høy sikkerhet, ulykker forhindres: Kjøretøyet er lett å oppdage 
grunnet alternativt LED-kjørelys, STILL Safety Light og 
Safety Light 4Plus

■   Høy sikkerhet i svinger: Styrevinkelavhengig hastighetsregulering 
Curve Speed Control 
 
 
 
 
 

 
 

■   Forhindrer skader som følge av sterke krefter: Varianter av 
påkjøringsbeskyttelse

■   Forbedret transportkvalitet og ingen fare for personskader, 
gaffeltrucker, utstyr i varehuset og varer med smarte 
sikkerhetsfunksjoner i LTX 50 iGo systems

 Simply flexible

■  Alltid tilgjengelig: Alternativt sideveis batteribytte samt Li-Ion-
batteriet til LTX 50 gir rask opplading og problemfri mellomlading

■   Forskjellige kjøreprogrammer: Optimale kjøreegenskaper for alle 
typer bruk

■   Behagelig også i stående stilling: Moderne avfjæret og dempet 
førerplass, LTX 50 som tilvalg også med innstillbar pneumatisk 
dempet plattform

■  Allsidig og fleksibel tilgangskontroll med FleetManager 4.x

 Simply connected

■   De programvarebaserte transportstyringene for LTX 50 iGo systems 
gjør det mulig å utnytte flåter optimalt samtidig som et høyt nivå 
av prosesspålitelighet, trafikkstyring, visualisering av truckenes 
bevegelser, overvåking av batteriladestatus og redusert feilhyppighet 
garanteres - Materialflyt og informasjon er alltid pålitelig og vises på 
en forståelig og transparent måte

■   Muligheten til manuell betjening av STILL automatiske, 
serieproduserte trucker, slik som LTX 50 iGo systems, gir større 
fleksibilitet og sikrer at prosesser, materialflyt og lett tilgang til varer 
kan garanteres til enhver tid
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LTX Elektrisk stående tauetruck 
Utstyrsvarianter

LTX 20 LTX 50

Fø
re

rs
et

e

Oppbevaringshylle på førerplassen, lastside ▯ ○
Førerplass med smal seterygg ─ ○
Kneputer ▯ ○
Høydejustering ratt ▯ ○
Dempet plattform ▯ ▯
Luftdempet plattform ─ ○
Luftdempet plattform med koblet klappsete ─ ○
Klappsete ▯ ○

Til
leg

gs
ut

st
yr

Tilbehørsstang drivenhetsside - lav ○ ○
Tilbehørsstang drivenhetsside - høy/med tverrstykke ─ ○
Tilbehørsstang lastside - lav ─ ○
Tilbehørsstang lastside - høy/med tverrstykke ─ ○
Justerbart DIN A4 notatblokk ─ ○
12 V strømuttak ─ ○
Medløperdrift via vingebryter på ratt/trykknapp på siden ─ ○
Medløperdrift via trykknapper på seteryggsiden ○ ○
Kjølelagerversjon med opptil –30 °C ved vekselbruk ─ ○
Folierulleholder på driv-/lastsiden ─ ○
Klargjøring MMS ─ ○
Dataoverføring via Bluetooth ─ ○
Dataoverføring via GPRS ─ ○
Hydraulikkfunksjon til STILL trekkelementer - betjening via kontaktbryter ─ ○
Hydraulikkfunksjon til STILL trekkelementer - betjening via bryter ─ ○

Ba
tte

ris
ys

te
m

Batterikasse til 200 Ah, for batteribytte ved kran ▯ ─
Batterikasse til 200 Ah, sideveis bytte ○ ─
Batterikasse til 345-465 Ah, for batteribytte ved kran ─ ▯
Batterikasse til 345-465 Ah, sideveis bytte ─ ○
Batterikasse til 560-620 Ah, for batteribytte ved kran ─ ○
Batterikasse til 560-620 Ah, sideveis bytte ─ ○
Batterikasse til Li-Ion-batteri 205-410 Ah ─ ○
Adapter til alternative batterier ─ ○
Monteringsladeapparat ○ ○

Ra
m

m
e

Bakkeklaring 40 mm ▯ ─
Bakkeklaring 70 mm ─ ▯
Bakkeklaring 80 mm ○ ─
Bakkeklaring 100 mm ─ ○
Gummibeskyttelse nede ─ ○
Stålbeskyttelse, lav ─ ○
Stålbeskyttelse, høy ─ ○
Stålbeskyttelse og gummibeskyttelse, lav ─ ○
FleetManager: støtgjenkjenning og dataoverføring ─ ○

Si
kk

er
he

t

Bakspeil ○ ○
Lydsignal ved rygging ○ ○
Blitslys ○ ○
Safety Light/Safety Light 4Plus foran ─ ○
LED-kjørelys ○ ○
Nøkkeltilgang ▯ ▯
PIN-kodetilgang ─ ○
FleetManager-tilgang ─ ○
Maksimal sikkerhet med automatisk iGo systems ▯ ▯

De
kk

Superelastikkdekk, lastsiden ▯ ▯
Superelastikkdekk, etterlater ingen svarte spor, lastsiden ○ ─
Helgummidekk, lastsiden ○ ─
Helgummidekk, etterlater ingen svarte spor, lastsiden ○ ○
Polyuretandekk, lastsiden ─ ○
Helgummidrivhjul ▯ ▯
Helgummidrivhjul, profilert ─ ○
Helgummidrivhjul, etterlater ingen svarte spor ○ ─
Polyuretandrivhjul ○ ○
Polyuretandrivhjul, profilert ─ ○

Dr
ivv

er
k

Vedlikeholdsfri trefasedrivmotor ▯ ▯
Helkapslede, smuss- og støvuømfintlige komponenter ▯ ▯

Til
he

ng
er

ko
bli

ng
 

fo
r S

TIL
L 

sle
pe

vo
gn

Ettrinns tilhengerkobling ▯ ○

Tilhengerkobling med tre trinn ○ ▯
Rockinger-kobling ─ ○

▯ Standard     ○ Valgfritt     ─ Ikke tilgjengelig
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Tlf: +47 810 35 035 

Epost: info@still.no

For mer informasjon, vennligst besøk  

www.still.no

STILL er sertifisert innen: 
Kvalitetsledelse, sikkert 
arbeidsmiljø, miljøledelse og 
energiledelse.
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