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LTX Tractor electric cu platformă 
Tracţiunea inteligentă

1 În aplicaţii combinate
2 Cu tava 54 sau Li-Ion +114 mm
3  Cu garda la sol m2 = 100 mm: două roţi suplimentare b10 = 580 mm, y = 1150 mm (cu tava 54 sau Li-Ion +114 mm), h7 = 180 mm, h14 = 1300 mm,  

Wa = 1497 mm 54 sau Li-Ion +114 mm)
4 ±10 %
5 Echipament optional
6 Cu opţiunea de reglare a timonei, intervalul de reglare h14 = +89 mm/-19 mm
7 Cu baterie plumb-acid; cu baterie Li-Ion = 1750 N
8 În conformitate cu testul VDI
9 Conform DIN EN 16796

Această fişă de date în conformitate cu Directiva VDI 2198 menţionează numai valorile 
tehnice ale aparatului standard. Pneurile, cadrele de ridicare, dispozitivele suplimentare 
etc. diferite pot prezenta alte valori.

In
dic

at
iv

1.1 Producător STILL STILL
1.2 Codul de tip al producătorului LTX 20 LTX 50/Li-Ion
1.3 Motor Electric Electric
1.4 Operare Aparat autonom Aparat autonom
1.5 Capacitate portantă/sarcină Q kg - -
1.5.1 Capacitatea de remorcare Q kg 2000 5000
1.7 Forță nominală de tracțiune F N - 1000
1.9 Ampatament y mm 907 1133 2, 3

Gr
eu

tă
ţi 2.1 Greutate proprie incl. greutate baterie kg 620 3 1223

2.3 Încărcare pe osie fără sarcină faţă/spate kg 325/295 607/616

Ro
ţi/

m
ec

an
ism

 d
e r

ula
re 3.1 Pneuri Cauciuc masiv/

superelastic
Cauciuc masiv/
superelastic

3.2 Dimensiune pneuri faţă mm ⌀ 230 x 75 ⌀ 254 x 102
3.3 Dimensiune pneuri spate mm 2 x ⌀ 250 x 80 ⌀ 250 x 85
3.4 Roţi suplimentare (dimensiuni) mm 2 x ⌀ 100 x 40 - 3

3.5 Număr roţi (x = acţionate) faţă/spate 1x2/2 1x/2 3

3.6 Ecartament faţă/spate b10/b11 mm 418/484 - 3/604

Di
m

en
siu

ni 
de

 b
az

ă

4.7 Înălţimea de referinţă a protecţiei superioare (cabină) h6 mm - 2245 3, 5

4.8 Înălţimea standului/înălţimea scaunului min./max. h7 mm 754/1044 150 3//905/1094
4.9 Înălţime timonă în poziţie de mers min./max. h14 mm 1178/1278 1270 3, 6

4.12 Înălţime cuplaj h10 mm 167 190/245/300/355/410
4.13 Înălţime de încărcare h11 mm - -
4.17 Lungime consolă l5 mm 243 195
4.19 Lungime totală l1 mm 1305 1512 2

4.21 Lăţime totală b1/b2 mm 600 800
4.32 Garda la sol la mijlocul distanţei dintre roţi m2 mm 40 70 3

4.35 Rază de viraj Wa mm 1080 1480 2, 3

Da
te

 d
es

pr
e p

ut
er

e

5.1 Viteza de deplasare cu/fără sarcină km/h 8/8 8/14
5.1.1 Viteza de deplasare, retur cu/fără sarcină km/h 3/3 6/6
5.5 Forţa de tracţiune S2 = 60 min cu/fără sarcină N 400 1000
5.6 Forţa de tracţiune maximă S2 = 5 min cu/fără sarcină N 2000 3400 7

5.8 Capacitate maximă de ascensiune cu/fără sarcină % 5/10 Vezi diagrama
5.9 Timp de accelerare cu/fără sarcină s 4/4 7,1/5,1
5.10 Frână de lucru Electromagnetică Electromagnetică

Ele
ct

ro
m

ot
or

6.1 Motor, putere S2 = 60 min kW 1,5 3
6.3 Baterie conform DIN 43531/35/36; A, B, C, nu Nu Nu
6.4 Tensiune baterie/capacitate nominală K5 V/Ah 24/200 24/345-465
6.5 Greutate baterie ±5 % kg 185 402
6.6 Consumul energetic conform DIN EN 16796 kWh/h 1,21 8 1,4 9

6.7 Producţia cifrei de afaceri t/h - 475
6.8 Productivitate conform VDI 2198 t/kWh/h - 123

Al
te

le 8.1 Tipul comenzii deplasării Comandă AC Comandă AC
10.7 Nivel de zgomot (la nivelul urechii operatorului) dB(A) 75 <70
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Vedere laterală LTX 50

Vedere de sus LTX 50 LTX 50 cu vedere laterala cu cabina optionala

Vedere din spate LTX 50

LTX Tractor electric cu platformă 
Scheme tehnice dimensionale

Vedere laterală LTX 20 Vedere de sus LTX 20
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LTX Tractor electric cu platformă 
Diagramă de performanţe LTX 50
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Exemplul arată:
- sarcină de remorcare de 2.000 kg
- pantă de 4 %
- viteza maximă de deplasare de 6,3 km/h
- lungimea pantei 3,7 km

Important: se vor folosi numai remorci cu frânare cu o greutate a remorcii mai mare 
de 2,5 t și pentru orice utilizare a remorcilor pe pante.
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LTX în funcţionarea trenului tugger

LTX Tractor electric cu platformă 
Tracţiunea inteligentă
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LTX Tractor electric cu platformă 
Imagini de detaliu LTX 20 și LTX 50

Scaun rabatabil opţional pentru un plus de confort pe traseele mai lungi 2

Funcţie de operare din exterior, pentru comisionare eficientă 1

Volan reglabil pe înălţime, în funcţie de operator 1

Deblocarea rapidă a cuplajului de pe scaunul operatorului 1

Domenii de utilizare flexibile datorită posibilităţilor variate de racordare pentru rame 
şi remorci 2

Scaun rabatabil pentru simplificarea traseelor mai lungi 1

Post de lucru al operatorului cu elemente de operare intuitive 1

Lumină opţională de zi cu LED-uri pentru o mai bună percepţie şi sporirea siguranţei 
în utilizare 2

1 Aici este exemplificat LTX 20  //  2 Aici este exemplificat LTX 50
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LTX Tractor electric cu platformă 
Imagini de detaliu LTX 50 și LTX 50 iGo systems

Cuier accesorii opţional pentru multiple utilizări şi variante de dotare cu reflector şi 
faruri de lucru 2

Volanul unic STILL Easy Drive pentru confortul în operare şi comanda tuturor 
funcţiilor fără a fi necesară schimbarea poziţiei 2

Vizibilitate optimă a autovehiculului graţie sistemului opţional STILL Safety Light şi 
a sistemului Safety Light 4Plus pentru siguranţa maximă în operare 2

Mișcare automată a LTX 50 iGo systems în depozit datorită modulului de 
automatizare și a laserului de navigaţie

Protecţie personală de 360° oferită de scannerele de siguranţă cu laser integrate în 
LTX 50 iGo systems

2 Aici este exemplificat LTX 50

Confortabil la operare: înălțime mică a treptei de acces și spațiu generos pentru 
picioare 2

Adaptare optimă la preferințele individuale ale operatorului, datorită volanului 
reglabil pe înălțime 2

Post de lucru ergonomic cu platformă opțională pentru operator cu amortizare 
pneumatică 2
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LTX Tractor electric cu platformă 
LTX 50 iGo systems

Standarde de siguranţă deosebit de ridicate: calitate îmbunătăţită a 
transportului fără risc de vătămare a persoanelor sau de deteriorare, 
stivuitoarelor cu furcă, a echipamentului și a bunurilor din depozite 
datorită funcţiilor inteligente de siguranţă

Standarde de proces fără egal: erorile de ridicare și deplasările fără 
încărcătură sunt eliminate, sporind calitatea transportului

Disponibilitate maximă: controlul eficient al transportului și integrarea 
IT permit flotelor să fie utilizate optim fără întrerupere

Costuri reduse și eficienţă excelentă: secvenţele de automatizare sunt 
dezvoltate potrivit proceselor specifice clienţilor dvs., alături de un 
flux de materiale continuu transparent și optimizat

Soluţii automatizate de transport

Transportul intralogistic este deja majoritar automatizat, tendinţa 
este in continuă creștere. De ceva timp, multe procese utilizează cu 
succes transportul fără șofer. Printre exemple se numără incărcarea 
și descărcarea, transportul pe distanţe lungi, aprovizionarea pentru 
producţie și pregătirea pentru incărcare. Sistemele de convoaie 
industriale intră in categoria sistemelor  fără șofer. Sunt utilizate 
uzual in cazul in care traseelor relativ lungi transporturilor tradiţionale 
pe distanţe lungi se utilizează sisteme fără șofer și/sau manevrarea 
incărcăturilor grele trebuie să facă parte din rutele de aprovizionare 
cu convoaie industriale din cadrul producţiei. Convoaiele industriale 

pot fi utilizate și pentru alte aplicaţii pe langă transportul fără șofer pe 
distanţe lungi. Automatizarea inseamnă utilizarea eficientă a resurselor 
disponibile astfel incat să adauge valoare.Sectorul auto este un real 
precursor referitor la utilizarea sistemelor de convoaie industriale, deși 
a aparut și tendinţa inter-industrială. Aplicaţiile in logistica porturilor 
și spitalelor precum și a producătorilor in masă, liniile de asamblare in 
producţia de serie și companiile care activează in domenii ca:reciclare, 
retail și logistică sunt pe cale să utilizeze convoaie industriale automate 
sau soluţii de convoaie industriale in viitor.

Avantajele convoaielor industriale automatizate

Soluţiile automatizate din domeniul logisticii nu sunt doar o 
tendinţă temporară. Acestea stabilesc direcţiile pentru procese din 
viitor. Avantajele unui convoi industrial sunt evidente: Minimizarea 
deteriorărilor stivuitoarelor cu furcă, echipamentelor pentru depozite 
și bunurilor. Nu există riscul de accidentare a persoanelor datorită 
funcţiilor de siguranţă inteligentă. Livrările la timp și la etapa potrivită in 
locaţiile necesare și materialele și transportoarele pot fi astfel furnizate 
și indepărtate cu precizie absolută inseamnă că frecvenţa livrărilor 
poate crește. Software-ul inteligent integrat in convoaiele industriale și 
navigarea precisă transformă procesele defectuoase in ceva ce tine de 
trecut.  

Fluxul bunurilor este optimizat fără a exista semne de erori de selecţie, 
deplasări fără incărcătură sau confuzii de bunuri. Toate sistemele 
noastre de transport fără șofer sunt in conformitate cu cerinţele 
necesare (inclusiv Directiva privind echipamentele tehnice și standardul 
ISO 3691-4) și au montate dispozitive de detecţie cu funcţionalitate 
dovedită. Sunt incluse și următoarele caracteristici de siguranţă: un 
scanner cu laser de siguranţă care detectează oameni și obiecte pe 
traseu; sisteme de avertizare vizuală și acustică (declanșate,  cand 
se schimbă direcţia de mers); și un buton de oprire de urgenţă care 
poate fi utilizat pentru a opri instantaneu stivuitorul. Nivelurile diferite 
de automatizare sunt ușor de ajustat. Ruta, care a fost la un moment 
dat automatizată, poate fi adaptată, extinsă și chiar combinată cu alte 
soluţii automatizate fără mult timp și efort aditionale.

Există trei niveluri de automatizare când vine vorba de convoaie industriale, în funcţie de etapa procesului:

LTX 50 iGo systems combină deplasările automatizate cu manevrarea automatizată 
a încărcăturii, fiind ideale pentru aprovizionarea pentru producţie, printre alte 
aplicaţii.

1. Deplasare automatizată cu manevrare manuală a încărcăturii

2. Deplasare manuală cu manevrare automatizată a încărcăturii

3. Deplasarea automatizată combinată cu manevrare 
automatizată a încărcăturii
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Plăcut: treaptă de urcare joasă şi spaţiu generos pentru picioare

Capacitate ridicată de transbordare graţie sarcinii de remorcare 
maxime de până la 5.000 kg combinată cu o viteză de deplasare de 
până la 14 km/h

Utilizabil în spaţii foarte înguste: foarte manevrabil şi compact (lăţime 
a autovehiculului de 600 mm)

Ergonomie optimă datorită postului de operare amortizat pneumatic 
şi volanului reglabil STILL Easy Drive

Capacitate de remorcare de până la 2.000 kg

Adecvat pentru cele mai înguste pasaje, graţie dimensiunilor 
compacte ale autovehiculului

LTX 20

Tracţiunea inteligentă – şi extrem de atractivă vizual. Utilajul 
compact de remorcare LTX 20 de la STILL se remarcă nu doar prin 
funcţionalitate, ci uimeşte prin designul atent gândit. Iar prin design 
se înţelege mai mult decât aspectul, de exemplu spătarul ergonomic 
cu scaun rabatabil asigură protecţia lombară şi o poziţie relaxată de 
lucru. Apropos de lucru - utilajul suplu de remorcare prezintă abilităţi 
unice: Compact şi manevrabil, el tractează sarcini de până la două 
tone şi convinge de asemenea prin valori de accelerare excepţionale. 
Prin sistemul de direcţie precis şi simplu, operatorul are mereu control 
asupra manevrării sarcinii.  

Cu o lăţime de doar 600 mm, LTX 20 poate fi manevrat fără probleme 
în cele mai înguste pasaje. Este ideal pentru soluţii de convoaie 
industriale în Lean Production sau pentru transportul bagajelor în 
aeroporturi, convingând însă şi în numeroase alte domenii de utilizare. 
Astfel, LTX 20 este un ajutor de nădejde la transportul lenjeriilor 
în spitale sau la transportul materialelor pentru diverse reparaţii – 
deoarece în versiunea de transport.

LTX 50

Secvenţele de livrare de încredere şi atent sincronizate reprezintă 
domeniul special al LTX 50. Utilizat în convoi industrial, utilajul electric 
de remorcare inovator tractează remorci cu o greutate totală de până 
la 5.000 kg respectând cu stricteţe traseul prestabilit în instalaţiile de 
producţie. Datorită vitezei maxime de 14 km/h el parcurge chiar şi 
distanţe mai lungi într-un timp exemplar. Astfel asiguraţi aprovizionarea 
eficientă şi flexibilă a procesului de producţie, reduceţi traficul intern şi 
economisiţi bani. Operatorii sunt încântaţi de volanul STILL Easy Drive 
unic, prevăzut cu display integrat. Elementele de operare sunt dispuse 

foarte inteligent, astfel încât acestea să poată fi operate confortabil, cu 
oricare mână, fără a fi necesară schimbarea poziţiei. În schimb, direcţia 
electrică foarte uşoară şi comodă menţine autovehiculul mereu pe 
linie, datorită aducerii automate la zero. Un plus de confort este promis 
şi de platforma operatorului, amortizată opţional pe pernă de aer şi 
scaunul rabatabil, cu spătar reglabil pe înălţime. Capacitatea ridicată a 
bateriilor transformă LTX 50 într-un adevărat alergător de cursă lungă - 
iar datorită tehnologiei cu ioni de litiu, disponibilă opţional, profitaţi de 
disponibilitatea continuă a utilajului.

LTX Tractor electric cu platformă 
Tracţiunea inteligentă
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LTX Tractor electric cu platformă 
Factori „Simply Efficient”: Atribute de performanţă, ca o măsură a eficienţei economice

 Simply easy

■   Regimul de comandă din exterior elimină necesitatea urcării şi 
coborârii frecvente

■   Comanda intuitivă a tuturor funcţiilor, fără a fi necesară schimbarea 
poziţiei: volanul inovator STILL Easy Drive la LTX 50

■   Cuplare de precizie: rapid şi sigur graţie vizibilităţii directe la cuplajul 
de remorcare

■  Transportul sigur şi fără coliziuni al mărfurilor: comportament sensibil 
de accelerare şi virare, cu funcţia opţională de operare din exterior

■   Relaxare pe rute mai lungi: scaun rabatabil pentru un plus de confort
■   Lucru fără efort: treapta joasă de urcare în autovehicul simplifică 

urcarea şi coborârea

 Simply powerful

■   Puternic, fiabil şi uşor de întreţinut: motorul modern cu curent 
continuu

■   Capacitate ridicată de transbordare: sarcină de remorcare ridicată de 
la 2.000 kg până la 5.000 kg

■  Transport rapid al mărfurilor: viteză de transport de până la 14 km/h 
la LTX 50 şi până la 8 km/h la LTX 20

■   Reducerea costurilor pentru energie printr-o simplă apăsare de 
buton: regimul eficient Blue-Q la LTX 50

 Simply safe

■  Siguranţă sporită şi evitarea accidentelor: percepţia bună 
a autovehiculului graţie farurilor de zi opţionale cu LED-uri, 
STILL Safety Light şi Safety Light 4Plus

■  Siguranţă sporită la deplasarea în curbe: reglarea vitezei în funcţie de 
unghiul de direcţie Curve Speed Control

■   Evitarea daunelor cauzate prin coliziuni: numeroase variante de 
protecţie la coliziune 
 
 
 
 
 

 
 

■  Calitate îmbunătăţită a transportului și lipsa riscului de accidente, 
vătămare a persoanelor sau deteriorarea stivuitoarelor cu furcă, a 
echipamentelor pentru depozite și a bunurilor, datorită funcţiilor 
inteligente de siguranţă a LTX 50 iGo systems

 Simply flexible

■   Mereu disponibil: sistemul de schimbare a bateriei accesibil opţional 
din laterală precum şi bateria cu ioni de litiu pentru LTX 50 permit 
încărcarea rapidă precum şi încărcarea intermediară fără probleme

■   Diverse programe de rulare: comportamentul potrivit pentru orice 
utilizare

■   Poziţie comodă în picioare: post de lucru modern, montat pe arcuri 
şi amortizat optim, la LTX 50 opţional şi cu platformă reglabilă, 
amortizată pneumatic

■   Controlul variat şi flexibil al accesului cu FleetManager 4.x

 Simply connected

■   Elementele de comandă ale transportului bazat pe software pentru 
LTX 50 iGo systems permit utilizarea optimă a flotelor, garantând în 
același timp un nivel ridicat al siguranţei proceselor, managementului 
traficului, vizualizării mișcărilor utilajelor de transport, monitorizării 
stării de încărcare a bateriei și scăderi ale ratei de erori – Fluxul 
materialelor și al informaţiilor este întotdeauna stabil și este afișat 
complet și transparent

■   Opţiunea de a opera manual seria automatizată de utilaje de 
transport de la STILL, precum LTX 50 iGo systems, permit o mai 
mare flexibilitate și asigură faptul că procesele, fluxul de materiale și 
accesul facil la bunuri pot fi garantate întotdeauna
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LTX Tractor electric cu platformă 
Variante de echipare

LTX 20 LTX 50

Lo
cu

l d
e l

uc
ru

 al
 o

pe
ra

to
ru

lui Compartiment de depozitare la postul de lucru, pe partea de sarcină ▯ ○
Post operator cu spătar îngust ─ ○
Pernă pentru genunchi ▯ ○
Reglare înălţime volan ▯ ○
Platformă de lucru amortizată ▯ ▯
Platformă de lucru amortizată pneumatic ─ ○
Platformă de lucru amortizată pneumatic cu scaun rabatabil ─ ○
Scaun rabatabil ▯ ○

Di
sp

oz
iti

ve
 su

pli
m

en
ta

re

Cuier accesorii pe partea motorului - jos ○ ○
Cuier accesorii pe partea motorului - înalt/cu piesă transversală ─ ○
Cuier accesorii pe partea sarcinii - jos ─ ○
Cuier accesorii pe partea sarcinii - înalt/cu piesă transversală ─ ○
Pupitru pentru scris DIN A4 reglabil ─ ○
Priză auto 12-V ─ ○
Funcţie de operare din exterior cu întrerupător cu clapete pe volan/butoane laterale ─ ○
Funcţie de operare din exterior cu ajutorul butoanelor laterale de pe spătar ○ ○
Model pentru depozite frigorifice rezistent până la –30 °C la funcţionarea alternativă ─ ○
Suport rolă de folie pe partea de acţionare/sarcină ─ ○
Pregătire MMS ─ ○
Transfer date cu Bluetooth ─ ○
Transfer date cu GPRS ─ ○
Funcţie hidraulică pentru elemente de convoi industrial STILL - acţionare cu întrerupător de contact ─ ○
Funcţie hidraulică pentru elemente de convoi industrial STILL - acţionare cu întrerupător ─ ○

Si
st

em
 b

at
er

ie

Compartiment baterie pentru 200 Ah, poate fi ridicat cu macaraua ▯ ─
Compartiment baterie pentru 200 Ah, schimbare laterală ○ ─
Compartiment baterie pentru 345 - 465 Ah, poate fi ridicat cu macaraua ─ ▯
Compartiment baterie pentru 345 - 465 Ah, schimbare laterală ─ ○
Compartiment baterie pentru 560 - 620 Ah, poate fi ridicat cu macaraua ─ ○
Compartiment baterie pentru 560 - 620 Ah, schimbare laterală ─ ○
Compartiment baterie cu ioni de litiu 205 - 410 Ah ─ ○
Adaptor tip jgheab pentru baterii alternative ─ ○
Încărcător încorporat ○ ○

Ra
m

ă

Gardă la sol 40 mm ▯ ─
Gardă la sol 70 mm ─ ▯
Gardă la sol 80 mm ○ ─
Gardă la sol 100 mm ─ ○
Protecţie cauciuc inferioară ─ ○
Protecţie din oţel, joasă ─ ○
Protecţie din oţel, înaltă ─ ○
Protecţie din oţel şi cauciuc, joasă ─ ○
FleetManager: identificare şoc şi transfer date ─ ○

Si
gu

ra
nţ

ă

Oglindă retrovizoare ○ ○
Sunet de semnalizare la deplasarea în marşarier ○ ○
Reflector ○ ○
STILL Safety Light/Safety Light 4Plus faţă ─ ○
Far de zi cu LED ○ ○
Acces cu cheie ▯ ▯
Acces cu cod PIN ─ ○
Acces FleetManager ─ ○
Siguranță maximă prin automatizarea oferită de iGo systems ▯ ▯

Pn
eu

ri

Pneuri din superelastic, pe partea de sarcină ▯ ▯
Pneuri din superelastic, care nu lasă urme, pe partea de sarcină ○ ─
Pneuri din cauciuc masiv, pe partea de sarcină ○ ─
Pneuri din cauciuc masiv, care nu lasă urme, pe partea de sarcină ○ ○
Pneuri din poliuretan, pe partea de sarcină ─ ○
Roată motoare din cauciuc masiv ▯ ▯
Roată motoare din cauciuc masiv, profilată ─ ○
Roată motoare din cauciuc masiv, care nu lasă urme ○ ─
Roată motoare din poliuretan ○ ○
Roată motoare din poliuretan, profilată ─ ○

M
ot

or Motor de acţionare cu curent continuu, fără întreţinere ▯ ▯
Componente complet capsulate, rezistente la impurităţi şi praf ▯ ▯
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 S
TIL

L

Cuplaj de remorcare cu o singură treaptă ▯ ○

Cuplaj de remorcare cu 3 trepte ○ ▯
Cuplaj Rockinger ─ ○

▯ Standard     ○ Opţional     ─ Nu este 
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STILL Material Handling Romania S.R.L. 

Str. Virginia, nr. 2 

Comuna Dragomiresti Vale 

Sat Dragomiresti Deal 

077096 Judet Ilfov 

 

Secretariat: +40 372 220 920 

Vânzări: +40 372 220 934 (sales@still.ro) 

Service: +40 372 220 951 (service@still.ro)

Mai multe informaţii găsiţi la 

www.still.ro 

STILL este certificată în 
următoarele domenii: 
managementul calității, siguranţa 
la locul de muncă protecția 
mediului și managementul energiei.
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