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LTX Elektrický ťahač so stojacou obsluhou 
Elektrický ťahač a plošinový vozík

Tento zoznam technických informácií, ktorý je v súlade so smernicami VDI 2198 
a 3597, obsahuje technické údaje len pre štandardné vybavenie. Použitie iných 
pneumatík, použitie iných stožiarov, použitie príslušenstva a pod. môže viesť k 
iným hodnotám.

1 V kombinovanom použití
2 S držiakom 54 alebo Li-ion +114 mm
3  So svetlou výškou m2 = 100 mm: dve prídavné kolesá b10 = 580 mm, y = 1150 mm (s držiakom 54 alebo Li-ion +114 mm), h7 = 180 mm, h14 = 1300 mm,  

Wa = 1497 mm (s držiakom 54 alebo Li-ion +114 mm)
4 ±10 %
5 Doplnková výbava
6 S možnosťou nastavenia ovládacieho oja, rozsah nastavenia h14 = +89 mm/-19 mm
7 S olovenou batériou, s Li-Ion batériou = 1750 N
8 Podľa VDI cyklu
9 Podľa DIN EN 16796

Oz
na

če
nie

1.1 Výrobca STILL STILL
1.2 Typové označenie výrobcu LTX 20 LTX 50/Li-Ion
1.3 Pohon Elektrický Elektrický
1.4 Ovládanie Stojaci vodič Stojaci vodič
1.5 Nosnosť/zaťaženie Q kg - -
1.5.1 Ťažná kapacita Q kg 2000 5000
1.7 Menovitý ťah oja F N - 1000
1.9 Rázvor kolies y mm 907 1133 2, 3

Hm
ot

no
sť

2.1 Prevádzková hmotnosť (s akumulátorom) kg 620 3 1223

2.3 Zaťaženie nápravy bez nákladu na strane pohonu/bremena kg 325/295 607/616

Pn
eu

m
at

iky
/p

od
vo

zo
k 3.1 Pneumatiky Celogumené/superelastické Celogumené/superelastické

3.2 Rozmery pneumatík na strane pohonu mm ⌀ 230 x 75 ⌀ 254 x 102
3.3 Rozmery pneumatík na strane bremena mm 2 x ⌀ 250 x 80 ⌀ 250 x 85
3.4 Prídavné kolesá (rozmery) mm 2 x ⌀ 100 x 40 - 3

3.5 Počet kolies (x = poháňané) na strane pohonu/bremena 1x2/2 1x/2 3

3.6 Rozchod kolies na strane pohonu/bremena b10/b11 mm 418/484 - 3/604

Zá
kla
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é r

oz
m

er
y

4.7 Výška po vrchol strešného krytu (kabíny) h6 mm - 2245 3, 5

4.8 Výška plošiny vodiča/sedadla min./max. h7 mm 754/1044 150 3//905/1094
4.9 Výška oja/volantu v jazdnej polohe min./max. h14 mm 1178/1278 1270 3, 6

4.12 Výška  ťažného zariadenia pre príves h10 mm 167 190/245/300/355/410
4.13 Nakladacia výška h11 mm - -
4.17 Dĺžka presahu l5 mm 243 195
4.19 Celková dĺžka l1 mm 1305 1512 2

4.21 Celková šírka b1/b2 mm 600 800
4.32 Svetlá výška, stred rázvoru m2 mm 40 70 3

4.35 Polomer otáčania Wa mm 1080 1480 2, 3

Vý
ko

no
vé

 p
ar

am
et

re

5.1 Rýchlosť jazdy so záťažou/bez záťaže km/h 8/8 8/14
5.1.1 Rýchlosť jazdy, dozadu so záťažou/bez záťaže km/h 3/3 6/6
5.5 Trakcia S2 = 60 min so záťažou/bez záťaže N 400 1000
5.6 Maximálna trakcia S2 = 5 min so záťažou/bez záťaže N 2000 3400 7

5.8 Maximálna stúpavosť so záťažou/bez záťaže % 5/10 Pozri diagram
5.9 Čas zrýchlenia so záťažou/bez záťaže s 4/4 7,1/5,1
5.10 Prevádzková brzda Elektromagnetická Elektromagnetická

Ele
kt

ro
m

ot
or

6.1 Pojazdový motor, výkon S2 = 60 min kW 1,5 3
6.3 Akumulátor podľa normy DIN 43531/35/36 A, B, C, nie Nie Nie
6.4 Napätie akumulátora/menovitá kapacita K5 V/Ah 24/200 24/345-465
6.5 Hmotnosť akumulátora ±5 % kg 185 402
6.6 Spotreba energie podľa DIN EN 16796 kWh/h 1,21 8 1,4 9

6.7 Manipulačný výkon t/h - 475
6.8 Obrátkovosť vďaka VDI 2198 t/kWh/h - 123

Rô
zn

e 8.1 Typ riadenia AC riadenie AC riadenie
10.7 Hladina akustického tlaku (uši vodiča) dB(A) 75 <70
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Bočný pohľad na LTX 50

Pohľad zhora na LTX 50 Bočný pohľad na LTX 50 s voliteľnou kabínou

Zadný pohľad LTX 50

LTX Elektrický ťahač so stojacou obsluhou 
Technické výkresy

Bočný pohľad na LTX 20 Pohľad zhora na LTX 20
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LTX Elektrický ťahač so stojacou obsluhou 
Výkonový diagram LTX 50
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Tento príklad ukazuje:
- ťahanie nákladu 2 000 kg
- stúpanie 4 %
- maximálna rýchlosť 6,3 km/h
- dĺžka stúpania 3,7 km

Dôležité: Pri hmotnosti prívesu vyššej ako 2,5 t a pri akomkoľvek použití prívesov na 
stúpaniach by sa mali používať iba brzdené prívesy.
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LTX v prevádzke ťažnej súpravy prívesov

LTX Elektrický ťahač so stojacou obsluhou 
Elektrický ťahač a plošinový vozík
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LTX Elektrický ťahač so stojacou obsluhou 
Detailné obrázky LTX 20 a LTX 50

Na želanie dodávané sklopné sedadlo zvyšuje pohodlie pri dlhších jazdách 2

Režim ručného vedenia pre efektívne vychystávanie 1

Výškovo nastaviteľné riadenie pre rôznych vodičov 1

Rýchle uvoľnenie ťažného zariadenia pre príves zo sedadla vodiča 1

Flexibilné využitie vďaka rôznym možnostiam pripojenia prvkov ťažnej súpravy a 
prívesov 2

Vyklápacie sedadlo na dlhšie jazdy 1

Kabína vodiča je vybavená intuitívnymi ovládacími prvkami 1

Voliteľné denné LED svetlá zlepšujú viditeľnosť a zvyšujú bezpečnosť pri práci 2

1 Tu znázorneným príkladom je LTX 20  //  2 Tu znázorneným príkladom je LTX 50
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LTX Elektrický ťahač so stojacou obsluhou 
Detailné obrázky LTX 50 a LTX 50 iGo systems

Voliteľná lišta príslušenstva na praktické možnosti použitia a mnohých zariadení 
príslušenstva vrátane majákov a pracovných svetiel 2

Unikátny volant STILL Easy Drive prináša optimalizované ovládanie vodičom a 
prevádzku všetkých funkcií bez zmeny úchopu 2

Vynikajúca viditeľnosť vozidla vďaka voliteľným reflektorom STILL Safety Light a 
Safety Light 4Plus zaistí maximálnu bezpečnosť vodiča 2

2 Tu znázorneným príkladom je LTX 50

Automatický pohyb LTX 50 iGo systems po sklade vďaka automatizačnému boxu a 
navigačnému laseru

360° ochranu osôb zabezpečujú integrované bezpečnostné laserové skenery v 
LTX 50 iGo systems

Pohodlný na prácu: nízka nástupná výška a veľký priestor pre nohy 2

Optimálne prispôsobenie jednotlivým požiadavkám vodiča vďaka výškovo 
nastaviteľnému volantu 2

Ergonomické pracovisko s voliteľnou pneumaticky tlmenou plošinou vodiča 2
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LTX Elektrický ťahač so stojacou obsluhou 
LTX 50 iGo systems

Neobyčajne vysoké bezpečnostné štandardy: vylepšená kvalita 
prepravy a žiadne riziko zranenia osôb alebo poškodenia vozíkov, 
skladových zariadení a tovaru vďaka inteligentným bezpečnostným 
funkciám

Vynikajúci štandard procesu: zabráni sa chybám pri vychystávaní a 
jazdám naprázdno, čo zvyšuje kvalitu prepravy

Maximálna dostupnosť: efektívne riadenie prepravy a integrácia IT 
umožňujú optimálne a nepretržité využívanie vozového parku

Vynikajúca nákladová efektívnosť a účinnosť: automatizačné 
sekvencie sa vyvíjajú v súlade s vašimi konkrétnymi zákazníckymi 
procesmi spolu s transparentným a optimalizovaným kontinuálnym 
tokom materiálu

Automatizované riešenia prepravy

Intralogistická preprava je už do značnej miery automatizovaná a tento 
trend rastie. Mnoho procesov už nejaký čas úspešne využíva prepravné 
systémy bez vodiča. Medzi príklady patrí nakládka a vykládka, preprava 
na väčšie vzdialenosti, dodávky do výroby a príprava na nakládku. 
Automatizované systémy ťažných súprav prívesov spadajú do kategórie 
dopravných systémov bez vodiča. Najčastejšie sa používajú 
v prípadoch, keď sú relatívne dlhé úseky tradičných diaľkových 
prepravných trás pokryté systémami bez vodiča a/alebo je do 
zásobovacích trás ťažných súprav prívesov v rámci výroby potrebné 
začleniť manipuláciu s ťažkými bremenami. Automatizované ťažné 
súpravy prívesov sa však dajú použiť nielen na aplikácie diaľkovej 

prepravy bez vodiča. Napokon účelom automatizácie je práve efektívne 
využívanie dostupných zdrojov spôsobom, ktorý zvyšuje pridanú 
hodnotu. Automobilový priemysel je nepochybne priekopníkom vo 
využívaní automatizovaných systémov ťažných súprav prívesov, hoci 
tento trend už preniká aj do iných odvetví. Logistické aplikácie 
v prístavoch a nemocniciach, ako aj u výrobcov sypkých materiálov, na 
montážnych linkách v sériovej výrobe a v spoločnostiach pôsobiacich 
v oblasti recyklácie, maloobchodu a logistiky tiež podľa všetkého 
v budúcnosti prejdú na automatizované ťažné súpravy prívesov alebo 
zodpovedajúce systémy.

Výhody automatizovaných ťažných súprav prívesov

Automatizačné riešenia v logistike nie sú dočasným trendom. Nastavujú 
smer pre budúce procesy. Výhody automatizovanej ťažnej súpravy 
prívesov sú zrejmé: Poškodzovanie vysokozdvižných vozíkov, skladového 
zariadenia a tovaru sa minimalizuje. Vďaka inteligentným 
bezpečnostným funkciám nehrozí riziko úrazu osôb. Dodávky just-in-
time alebo just-in-sequence na potrebné miesta a skutočnosť, že vďaka 
tomu je možné materiály a nosiče dodávať a odoberať s absolútnou 
presnosťou, znamenajú, že je možné zvýšiť frekvenciu dodávok. Vďaka 
inteligentnému softvéru integrovanému do automatizovaných ťažných 
súprav prívesov a presnej navigácii sú chybné procesy minulosťou. Tok 
tovaru je optimalizovaný bez známok chýb pri vychystávaní, jázd 

naprázdno alebo zámeny tovaru. Všetky naše prepravné systémy bez 
vodiča zodpovedajú platným požiadavkám (vrátane smernice 
o strojových zariadeniach a ISO 3691-4) a sú vybavené osvedčenými 
senzorovými zariadeniami. Zahrnuté sú aj nasledujúce bezpečnostné 
prvky: bezpečnostný laserový skener, ktorý deteguje osoby a predmety 
v jazdnej dráhe; vizuálne a akustické výstražné systémy (aktivované 
napríklad pri zmene smeru jazdy); a tlačidlo núdzového zastavenia, 
ktorým sa dá vozík okamžite zastaviť. Jednotlivé úrovne automatizácie 
sú ľahko škálovateľné. Trasu, ktorá bola už raz automatizovaná, je 
možné prispôsobiť, rozšíriť a dokonca kombinovať s inými 
automatizovanými riešeniami bez väčších nárokov na čas a úsilie.

Sú tri úrovne automatizácie, pokiaľ ide o ťažné súpravy prívesov, v závislosti od príslušného kroku procesu:

LTX 50 iGo systems spájajú automatizovanú jazdu s automatizovanou manipuláciou 
s nákladom, vďaka čomu predstavujú ideálne riešenie pre dodávky do výroby a 
mnohé ďalšie využitia.

1. Automatizovaná jazda s ručnou manipuláciou s bremenom

2. Manuálna jazda s automatizovanou manipuláciou s bremenom

3. Automatizovaná jazda kombinovaná s automatizovanou 
manipuláciou s bremenom
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LTX Elektrický ťahač so stojacou obsluhou 
Elektrický ťahač a plošinový vozík

Uľahčenie práce: znížený vstup a veľký priestor na nohy

Veľká manipulačná kapacita vďaka maximálnemu ťažnému zaťaženiu 
až 5 000 kg a rýchlosti až 14 km/h

Vhodný do malých pracovných priestorov: veľmi agilný a kompaktný 
(šírka vozidla 600 mm)

Najlepšia ergonómia vďaka voliteľnému pneumaticky tlmenému 
stanovišťu vodiča a nastaviteľnému volantu STILL Easy Drive

Ťažná kapacita do 2000 kg

Vďaka kompaktným rozmerom je vhodný do úzkych uličiek

LTX 20

Inteligencia v riešení – a ešte aj vyzerá dobre. Kompaktný ťahač LTX 20 
od spoločnosti STILL vyniká nielen svojou vysokou funkčnosťou, ale 
najmä starostlivo premysleným dizajnom. A dizajn znamená oveľa 
viac ako len povrchný pohľad: Napríklad vďaka ergonomickej opierke 
chrbta so sklopným sedadlom môže vodič pri práci relaxovať a súčasne 
mať chrbát v zdravej polohe. A keď už je reč o práci – to je niečo, čo 
tento štíhly ťahač dokáže robiť lepšie ako ktorýkoľvek iný: Je vysoko 
kompaktný a agilný a s presvedčivým zrýchlením ťahá náklady až do 
2 ton. Presné riadenie umožňuje vodičom vždy bezpečne manipulovať 
s bremenami.  

Pri šírke iba 600 mm možno s LTX 20 rýchlo a bezpečne manévrovať 
aj v tých najužších uličkách. Je preto ideálny na riešenia ťažných súprav 
prívesov v štíhlej výrobe alebo na manipuláciu s batožinou na letiskách, 
ale aj v mnohých ďalších oblastiach použitia. Napríklad LTX 20 je 
ideálny na presúvanie bielizne v nemocniciach alebo na prepravu 
materiálu na opravy a údržbu všetkých druhov.

LTX 50

Spoľahlivé sekvencie dodávok v presne určenom čase sú jednou zo 
špecialít LTX 50. Nadčasový elektrický ťahač, ktorý je nasadený ako 
ťahač súpravy prívesov, dokáže vašou výrobnou prevádzkou ťahať 
prívesy s celkovou hmotnosťou do 5 000 kg aj po úzkych uličkách 
s absolútnou presnosťou. Vďaka maximálnej rýchlosti až 14 km/h je 
možné prekonať aj dlhé vzdialenosti v najkratšom možnom čase. To 
umožňuje efektívnu a štíhlu výrobu, znižuje objemy internej premávky 
a šetrí peniaze. Vodiči si veľmi obľúbili jedinečný volant STILL Easy Drive 
s integrovaným displejom.  

Ovládacie prvky sú inteligentne usporiadané tak, aby sa dali pohodlne 
ovládať jednou aj druhou rukou bez zmeny úchopu. Okrem toho 
vďaka presnému a plynulému elektrickému riadeniu s automatickým 
centrovaním ide vozidlo vždy po správnej dráhe. Pracovný komfort 
môže zvýšiť na želanie dodávaná pneumaticky tlmená plošina vodiča 
so sklopným sedadlom a výškovo nastaviteľným operadlom. Vďaka 
vysokej kapacite akumulátora je LTX 50 skutočným bežcom na dlhé 
vzdialenosti – voliteľná technológia Li-ion vám dokonca umožňuje 
využívať nepretržitú dostupnosť.
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LTX Elektrický ťahač so stojacou obsluhou 
‘Simply Efficient’ faktory: Atribúty výkonnosti ako meradlo ekonomickej efektívnosti

 Simply easy

■   Režim ručného vedenia odbúrava nastupovanie a vystupovanie
■   Intuitívne ovládanie všetkých funkcií bez zmeny úchopu: inovatívny 

volant STILL Easy Drive na LTX 50
■   Presné spriahadlo: rýchle a bezpečné vďaka úplnej viditeľnosti 

spriahadla prívesu
■   Bezotrasová a bezpečná preprava tovaru: presné správanie pri 

zrýchľovaní a riadení plus voliteľný režim ručného vedenia
■  Viac pohodlia pri dlhých jazdách: sklopné sedadlo poskytuje väčšie 

pohodlie pri jazde
■   Práca bez únavy: nízky nástup do vozidla zjednodušuje nastupovanie 

a vystupovanie

 Simply powerful

■  Sila Výkonný, spoľahlivý, nízkoúdržbový: moderné trojfázové hnacie 
motory

■  Veľký manipulačný výkon: vysoké ťažné zaťaženie od 2 000 do 
5 000 kg

■   Rýchla preprava tovaru: rýchlosť až 14 km/h pre LTX 50 a až 8 km/h 
pre LTX 20

■   Nízke náklady na energiu jediným stlačením tlačidla: režim 
efektívnosti Blue-Q na modeli LTX 50

 Simply safe

■  Vysoká bezpečnosť a prevencia nehôd: vysoká viditeľnosť 
vozidla vďaka voliteľným denným LED svetlám a reflektorom 
STILL Safety Light a Safety Light 4Plus

■  Vysoká bezpečnosť v zákrutách: systém Curve Speed Control závislý 
od uhla natočenia kolies

■   Prevencia poškodenia nárazom: všestranné možnosti ochrany pred 
kolíziou 
 
 
 

 
 

■  Zlepšená kvalita prepravy a žiadne riziko zranenia osôb alebo 
poškodenia vozíkov, skladových zariadení a tovaru vďaka 
inteligentným bezpečnostným funkciám LTX 50 iGo systems

 Simply flexible

■  Vždy k dispozícii: voliteľná výmena akumulátorov zboku a možnosť 
Li-ion akumulátora pre LTX 50 umožňuje rýchle nabíjanie a 
jednoduché dobíjanie

■  Ideálny jazdný program pre každú aplikáciu
■   Pohodlné státie: moderná odpružená a tlmená plošina vodiča; pre 

LTX 50 dokonca aj voliteľná nastaviteľná pneumaticky tlmená plošina 
vodiča

■   Praktické a flexibilné riadenie prístupu so softvérom FleetManager 4.x

 Simply connected

■  Softvérové ovládače prepravy pre LTX 50 iGo systems umožňujú 
optimálne využitie vozových parkov a zároveň zaručujú vysokú úroveň 
spoľahlivosti procesov, riadenie premávky, vizualizáciu pohybov 
vozíkov, sledovanie stavu nabitia batérie a pokles chybovosti. Tok 
materiálov a informácií je vždy spoľahlivý a zobrazuje sa komplexne a 
transparentne

■   Možnosť ručného ovládania automatizovaných sériovo vyrábaných 
vozíkov STILL, ako sú LTX 50 iGo systems, poskytuje väčšiu flexibilitu 
a nepretržite zabezpečuje spoľahlivosť procesov, toku materiálu a 
ľahkého prístupu k tovaru
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LTX Elektrický ťahač so stojacou obsluhou 
Varianty vybavenia

LTX 20 LTX 50

Ka
bín

a v
od

iča

Polica v kabíne vodiča, na strane nákladu ▯ ○
Stanovište vodiča s úzkou chrbtovou opierkou ─ ○
Kolenové opierky ▯ ○
Výškovo nastaviteľný volant ▯ ○
Tlmená plošina vodiča ▯ ▯
Pneumaticky tlmená plošina vodiča ─ ○
Pneumaticky tlmená plošina vodiča so sklopným sedadlom ─ ○
Sklopné sedadlo ▯ ○

Pr
ída

vn
é p

rís
luš

en
st

vo

Držiak príslušenstva na strane pohonu – nízky ○ ○
Držiak príslušenstva na strane pohonu – vysoký s priečnou časťou ─ ○
Držiak príslušenstva na strane nákladu – nízky ─ ○
Držiak príslušenstva na strane nákladu – vysoký s priečnou časťou ─ ○
Nastaviteľná podložka na písanie formátu A4 podľa normy DIN ─ ○
12 V zásuvka ─ ○
Režim ručného vedenia pomocou motýlikového spínača na volante/bočných tlačidiel ─ ○
Režim ručného vedenia pomocou tlačidiel na bočnej strane chrbtovej opierky ○ ○
Chladiaci model až do –30 °C ako alternatíva ─ ○
Držiak na rolku fólie, na strane pohonu/nákladu ─ ○
Pripravené na MMS ─ ○
Dátový prenos, Bluetooth ─ ○
Dátový prenos, GPRS ─ ○
Hydraulická funkcia pre prvky ťažnej súpravy prívesov STILL – ovládanie pomocou kontaktných spínačov ─ ○
Hydraulická funkcia pre prvky ťažnej súpravy prívesov STILL – prevádzka na spínač ─ ○

Ak
um

ulá
to

ro
vý

 sy
st

ém

Priehradka na akumulátor na 200 Ah, vyťahovanie zhora ▯ ─
Priehradka na akumulátor na 200 Ah, výmena zboku ○ ─
Priehradka na akumulátor na 345–465 Ah, vyťahovanie zhora ─ ▯
Priehradka na akumulátor na 345–465 Ah, výmena zboku ─ ○
Priehradka na akumulátor na 560–620 Ah, vyťahovanie zhora ─ ○
Priehradka na akumulátor na 560–620 Ah, výmena zboku ─ ○
Priehradka na Li-ion akumulátor 205–410 Ah ─ ○
Adaptérový držiak na alternatívne batérie ─ ○
Palubná nabíjačka ○ ○

Rá
m

Svetlá výška 40 mm ▯ ─
Svetlá výška 70 mm ─ ▯
Svetlá výška 80 mm ○ ─
Svetlá výška 100 mm ─ ○
Gumená ochrana, spodok ─ ○
Oceľový kryt, nízky ─ ○
Oceľový kryt, vysoký ─ ○
Oceľový kryt a gumená ochrana, nízke ─ ○
FleetManager: detekcia nárazov, zostavy ─ ○

Be
zp

eč
no

sť

Spätné zrkadlo ○ ○
Výstražný signál pri cúvaní ○ ○
Maják ○ ○
Reflektor STILL Safety Light/Safety Light 4Plus vpredu ─ ○
LED denné svetlá ○ ○
Prístup kľúčom ▯ ▯
Prístup cez PIN kód ─ ○
Prístup cez FleetManager ─ ○
Maximálna bezpečnosť prostredníctvom automatizácie iGo systems ▯ ▯

Pn
eu

m
at

iky

Superelastické pneumatiky, strana nákladu ▯ ▯
Superelastické pneumatiky, nezanechávajúce stopy, strana nákladu ○ ─
Celogumené pneumatiky, strana nákladu ○ ─
Celogumené pneumatiky, nezanechávajúce stopy, strana nákladu ○ ○
Polyuretánové pneumatiky, strana nákladu ─ ○
Celogumené hnacie koleso ▯ ▯
Celogumené hnacie koleso, s dezénom ─ ○
Celogumené hnacie koleso, nezanechávajúce stopu ○ ─
Polyuretánové hnacie koleso ○ ○
Polyuretánové hnacie koleso, s dezénom ─ ○

Po
ho

n Bezúdržbový trojfázový motor ▯ ▯
Plne zapuzdrené komponenty odolné voči nečistotám a prachu ▯ ▯

 Ťa
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Jednostupňové pripojenie prívesu ▯ ○
Trojstupňové pripojenie prívesu ○ ▯
 Ťažné zariadenie Rockinger ─ ○

▯ Štandardne     ○ Voliteľne     ─ Nie je k dispozícii
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STILL je certifikovaný v 

nasledovných oblastiach: riadenie 

kvality, bezpečnosť pri práci, 

ochrana životného prostredia a 

energetické hospodárstvo.
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