Wózki, ciągniki i ramy transportowe STILL.
Niezawodny transport.

first in intralogistics
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WPROWADZENIE
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Od ponad 100 lat marka STILL dostarcza wydajne produkty odznaczające się
najwyższą jakością oraz świadczy szybką i niezawodną obsługę. Dzięki temu
połączeniu jesteśmy kompetentnym i godnym zaufania partnerem wspierającym
Twoje procesy intralogistyczne.
Obecnie mamy ponad 9000 pracowników na całym świecie. Każdy z nich w pocie
czoła opracowuje i wdraża innowacyjne koncepcje oraz unikatowe wewnątrz-firmowe
rozwiązania logistyczne. W efekcie nasz zespół jest w stanie tworzyć systemowe,
niestandardowe, przyjazne dla użytkowników i przyszłościowe innowacje.
Stanowią one podstawę naszej oferty produktów i pomagają sprostać wszelkim
potrzebom. Nasza praca nie kończy się jednak w momencie dostawy wózka
widłowego. Marka STILL niezmiennie zobowiązuje się do udzielania wsparcia
w całym okresie użytkowania produktów. Indywidualny zespół regionalnych
techników i menadżerów regionu ds. serwisu STILL służy pomocą wszystkimi
kanałami komunikacji przez całą dobę, a dzięki zasięgowi naszej sieci jesteśmy
zawsze blisko. Gwarantuje ciągłość wewnętrznych procesów logistycznych. STILL –
zawsze o krok przed resztą.

Zawsze niezawodny transport.
Od 1920 roku.

4

STILL PARTNERPLAN
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W służbie elektryczności – nasze wózki i ciągniki elektryczne.
STILL PartnerPlan – wskazujemy drogę

Nasze szybkie ciągniki elektryczne i wózki elektryczne o dużej mocy można

STILL PartnerPlan to czytelny i przejrzyście uporządkowany przewodnik na drodze

stosować w intralogistyce w bardzo elastyczny sposób. Pojazdy nadają się idealnie do

do dostosowanego do wymagań klienta, wewnątrzzakładowego rozwiązania

wewnątrzzakładowego transportu materiałów na średnich i dłuższych dystansach – jako

logistycznego. Zawiera on kompleksową ofertę naszych wózków, rozwiązań

pojazdy transportowe lub ciągniki. Typowe zastosowania to transport materiałów pomiędzy

systemowych, usług serwisowych oraz opcji finansowania. STILL PartnerPlan

halami magazynowymi a produkcyjnymi, na przykład w przemyśle samochodowym, na

pozwala nam współpracować ze sobą na zasadzie partnerstwa i stworzyć pakiet

lotniskach oraz w logistyce kolejowej lub pocztowej.

na zamówienie, zestawiając ze sobą indywidualnie poszczególne komponenty
naszej oferty usług: od urządzeń do transportu poziomego, rozwiązań z zakresu
automatyzacji i oprogramowania poprzez usługi serwisowe, w tym nasze
sprawdzone oryginalne części zamienne, aż po odpowiednie finansowanie. Dzięki
STILL PartnerPlan znajdziemy rozwiązanie dopasowane dokładnie do Twoich potrzeb
i wymagań. Dzięki temu zyskujesz pewność, że wszystkie produkty STILL są do
siebie doskonale dostosowane. To gwarancja optymalnego współdziałania.




Sukces można zaplanować – wskazujemy drogę.
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Niezawodne holowanie – ramy zestawów transportowych do wszelkich zastosowań.
Elastyczny transport materiałów dzięki efektywnej koncepcji: możliwość łatwego przewożenia
najróżniejszych nośników ładunków przy użyciu wózków i ciągników marki STILL w połączeniu
z elementami systemu LiftRunner. Z ramą typu B, C i E oraz odpowiednimi wózkami
transportowymi.
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WÓZKI I CIĄGNIKI
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Niezawodny transport w Państwa magazynie.
Wózki i ciągniki marki STILL.

Niezawodna jazda –
Wózki i ciągniki marki STILL.
Konstruktywna siła: Nasi inżynierowie optymalizują i ulepszają
nieustannie systemy i platformy floty wózków i ciągników marki
STILL. Integrują przy tym najnowsze osiągnięcia w dziedzinie
badań materiałowych i technologii baterii oraz sterowania i
dostosowują je do aktualnych wymogów w zakresie logistyki i
transportu magazynowego. Z najlepszymi rezultatami w zakresie
właściwości pojazdów:
+ Zwrotne

manewrowanie w wąskich korytarzach.

+ Prędkości
+ Bardzo

do 25 km/h.

dobra ergonomia z bezpiecznym i wygodnym wejściem

i zejściem.
+ Szybsza

i mniej skomplikowana wymiana baterii.

+ Dostępne

są zintegrowane podkładki do pisania, wygodne

oparcia oraz liczne dalsze opcje wózków.
+ Dostępne

jest uniwersalne rozwiązanie z funkcją sztaplowania

(LTX-FF).
+ Dostępny

jest różny osprzęt oraz funkcje dodatkowe

(np. dźwig, platforma przechylna lub nadwozie plandekowe).
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LTX 20/LTX-T 04

LTX 50 / LTX-T 06 / LTX-FF

LTX 20 i LTX-T 04. Dzięki szerokości zaledwie 600 mm są one

poza tym załadować do 400 kg – idealne rozwiązanie do

LTX 50 i LTX-T 06. Jeżeli praca wymaga bardzo częstego

LTX-FF. Dla nowoczesnego zaopatrzenia produkcji w rozumieniu

zwrotne i kompaktowe nawet na najbardziej ograniczonej

transportu bagażów na lotniskach i dworcach kolejowych lub w

wchodzenia i schodzenia, to dzięki swojemu niskiemu wejściu

koncepcji „Lean Production” lub „Kanban” LTX-FF jest właściwym

przestrzeni i gwarantują poza tym komfortową pracę dzięki

przypadku transportów związanych z dostawami w instytucjach

idealnym rozwiązaniem jest tutaj wózek z platformą operatora

rozwiązaniem dzięki połączonym funkcjom holowania i

niskiemu wejściu i dużej przestrzeni na nogi – obydwa

publicznych. Jako dodatkowe opcje dostępne są: tryb obsługi z

LTX 50. W konfiguracji jako zestaw transportowy skutecznie

sztaplowania: dzięki napędowi o dużej mocy ciągnie do pięciu

wielofunkcyjne wózki LTX-T 04 i LTX 20 są dostępne jako ciągniki

pozycji operatora idącego obok wózka oraz boczna wymiana

dostarcza materiały na linie montażowe i idealnie nadaje się do

ton, ale jest przydatny także tam, gdzie trzeba przeładować

lub wózki platformowe. Ergonomiczne oparcie z wbudowanym

baterii dla jeszcze bardziej wydajnej eksploatacji.

przewozu ładunków na dłuższych dystansach. Wygodne oparcie,

towary. Wbudowany maszt unosi towary o wadze do jednej tony

fotelem składanym oraz amortyzowana platforma operatora

funkcje asysty oraz wiele innych opcji wyposażenia czynią go

na wysokość do 1800 mm. Wyjątkowo dynamiczny napęd prądu

zapewniają spokojną i wydajną jazdę.

niezawodnym partnerem w różnych obszarach przedsiębiorstwa.

zmiennego 3 kW umożliwia temu wszechstronnemu pojazdowi

LTX 50 ciągnie do pięciu ton od punktu A do punktu B –

uzyskanie maksymalnej prędkości 13 km/h – pojazd posiada

Wydajność i siła: Wózek LTX 20 może ciągnąć ładunki o wadze

jednocześnie płynnie i wygodnie. Jako LTX-T 06 z małą platformą

przy tym jednakże tak kompaktową konstrukcję, że można nim

do dwóch ton i dysponują znakomitym przyspieszeniem. Dzięki

transportową przewozi poza tym dodatkowo do 600 kg.

zwrotnie manewrować także w wąskich korytarzach.

prędkości maksymalnej do 8 km/h wykonują swoje zadania w
rekordowym czasie. W wersji transportowej na LTX-T 04 można

LTX 20

2,0 t

LTX-T 04

1,0 t

0,4 t

LTX 50

5,0 t

LTX-T 06

2,0/5,0 t

0,6 t

LTX-FF

5,0 t

0,5 t/1,0 t
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LTX 70 / LTX-T 08

LXT / LXW

LTX 70. Czy można chcieć więcej? Dzięki LTX 70 nawet

postojowy włącza się, kiedy operator opuszcza pojazd. Poza

LXT i LXW. Ciągniki i wózki platformowe LXT i LXW

pokładowemu STILL Easy Control operator dysponuje stałym

transport ciężkich towarów stanie się dziecinnie łatwy. Do

tym wskaźnik „STILL Ramp Indicator” informuje o aktualnym

to niezawodna pomoc we wszystkich zastosowaniach, nawet

podglądem wszystkich ważnych informacji.

ciągnika można doczepić ładunek o wadze do siedmiu ton,

wzniesieniu lub nachyleniu, wspomagając operatora w trudnych

w trudnych warunkach roboczych. Dzięki hydraulicznemu

LXT. Model LXT może ciągnąć ładunki o masie do 35 ton

co więcej – oczywiście także w przypadku, kiedy jest on

sytuacjach. Optymalnie amortyzowany fotel operatora zapewnia

układowi hamulcowemu osi przedniej i tylnej są zarówno

z maksymalną prędkością 25 km/h. Sprawdza się na lotniskach

używany jako zestaw transportowy. Nowoczesna konstrukcja

komfortową jazdę podczas transportu na długich dystansach

bezpieczne, jak i wydajne. Inteligentny system redukcji

czy dworcach kolejowych, ale też w mniej sprzyjających

wózka w połączeniu z najwyższym komfortem oraz światłami

i umożliwia spokojne dojechanie do celu nawet w przypadku

prędkości zjazdu DSR (Descent Speed Regulation) oferuje

warunkach. Ciągnik LXT może także przewozić ładunki o masie

LED do jazdy w dzień czynią z niego niezbędnego pomocnika

długich odcinków przejazdu i niezależnie od tego, czy podłoże

zupełnie nowy poziom możliwości przeładunkowych.

do 300 kg na własnej platformie.

także w przypadku wymagających zastosowań wewnątrz i

jest nierówne, czy też płaskie.

Niezwłocznie po dotarciu do pochyłości system DSR określa

LXW. Model LXW oferuje uciąg do 6 ton i może przewozić

na zewnątrz. Dzięki niskiemu zużyciu energii LTX 70 może

LTX-T 08. Praktyczny wariant transportowy LTX 70: dzięki

kąt nachylenia i ciągnięty ładunek, a następnie automatycznie

ładunki o masie do 3 ton na platformie. Ten wózek platformowy

pracować wyjątkowo długo, a tryb obsługi z pozycji operatora

platformie transportowej na LTX-T 08 można załadować do

dopasowuje prędkość jazdy. Ponadto oba pojazdy imponują

jest standardowo wyposażony w zaczepy mocujące. Dodatkowo

idącego obok wózka przydaje się przede wszystkim przy

800 kg, a jednocześnie może on ciągnąć ładunki o wadze

pod względem ergonomii i komfortu. Kabina operatora oferuje

można zamontować rozkładane panele boczne na całym

szybkim zaopatrzeniu produkcji i dostawie towarów. Podczas

do 6200 kg. Ta potężna maszyna imponuje solidnością

optymalną widoczność wokół całego pojazdu. Można ją też

obwodzie, które umożliwiają bezpieczny transport towarów

dojeżdżania do rampy lub przy schodzeniu operatora LTX 70

i zwrotnością. Jest to niezwykle wszechstronny wózek stworzony

skonfigurować na wiele sposobów. A dzięki komputerowi

i oferują solidne wsparcie innych konstrukcji.

pokazuje swoje mocne strony – automatyczny hamulec

do wszelkiego rodzaju prac holowniczych i transportowych.

LTX 70

7,0 t

0,15 t

LTX-T 08

6,2 t / 7,0 t

0,8 t

LXT

35,0 t

0,3 t

LXW

6,0 t

3,0 t
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PLATFORMY TRANSPORTOWE
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Stworzone do perfekcyjnego transportu z punktu
A do punktu B.
Nowoczesne systemy produkcji wymagają szybkiego dostępu
do magazynu i zgodności z zasadami LEAN management.
Dlatego STILL oferuje systemy zestawów transportowych,
które mogą sprostać wymogom nowoczesnych koncepcji
logistycznych dzięki swej elastyczności i możliwości łączenia.
Łatwość obsługi, różnorodność wariantów i duża odporność
na zużycie mają na celu optymalne wykorzystanie powierzchni
i czasu.
Dalsze zalety systemów zestawów transportowych marki STILL:
+ Najwyższa

efektywność procesów.

+ Niewielkie

zatrudnienie personelu w dziale zaopatrzenia

materiałowego.
+ Różnorodne

możliwości zastosowania dzięki elastycznemu

połączeniu ciągników i wózków jezdnych transportowych.
+ Bardzo

dobre właściwości jezdne i bardzo duża stabilność toru

jazdy.
+ Niski

poziom emisji hałasu i eksploatacja o niskim poziomie

zużycia.
+ Wysoki

komfort jazdy w przypadku każdego zastosowania

dzięki maksymalnej różnorodności wariantów i
wszechstronnym możliwościom łączenia.
+ Prosta

obsługa nawet ciężkich ładunków dzięki specjalnie

opracowanemu systemowi pobierania.

Transportują to, co chcesz.
Systemy zestawów transportowych marki STILL.
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DORADZTWO

Z PRAKTYKI

Optymalizacja przepływu materiałów:
U producenta elementów napędów i przekładni.

Analiza i doradztwo: perfekcyjna podstawa.

Rozwiązania dostosowane do danego klienta:

Przed wdrożeniem systemu zestawu transportowego pomagamy

Zaprojektowane zgodnie z przepływem materiałów i powiązane z

Państwu, dokonując kompleksowej analizy aktualnych i

odpowiednią technologią.

przyszłych procesów. Jako kompetentny partner STILL doradza

Oferujemy doradztwo w następujących dziedzinach:

w zakresie odpowiedniego przepływu towarów i materiałów

+ Możliwości

zastosowania platform transportowych.

oraz systemów zestawów transportowych, które jak najlepiej

+ Możliwości

łączenia elementów zestawów transportowych.

sprostają Państwa wymaganiom. Tutaj często całość jest czymś

+ Koncepcje

przepływu materiałów i automatyzacja.

więcej niż sumą jej części: dlatego we wszystkich etapach

Wspólnie dokonujemy standaryzacji Państwa procesów i

projektu uwzględniamy w tym procesie zaangażowane w niego

tworzymy właściwy zestaw składający się z ciągnika, ramy,

działy i funkcje Państwa firmy. A to dlatego, że tylko dzięki

wózka transportowego i nośnika ładunkowego. Wspieramy

wspólnemu opracowaniu inteligentnych rozwiązań staną się one

Państwa, poczynając od procesu niezbędnych zmian, poprzez

sukcesem.

uruchomienie, kończąc na szkoleniu wyspecjalizowanych
działów (np. produkcja, logistyka, IT).

Wymóg: Firma produkuje zarówno bardzo małe przekładnie,

zastąpiony użyciem ciągników LTX, ram typu E i odpowiednich

jak i duże komponenty do siłowni wiatrowych. Problem:

wózków jezdnych transportowych. Ponadto pracownikom firmy

niejednorodne nośniki ładunkowe i części produkcyjne docierają

zaoferowano szkolenie z zakresu koncepcji „Lean Production”.

do działu produkcji lub utylizacji dopiero po przejściu przez

Ogólnie rzecz biorąc, nastąpił znaczny wzrost efektywności

kilka oddzielonych od siebie przestrzennie działów. Dostawa do

logistyki wewnątrzzakładowej klienta.

linii produkcyjnych ma miejsce trzy razy dziennie samochodem
ciężarowym. Pod względem czasowym i logistycznym wystąpiły

Zestawienie zalet:

więc tutaj możliwości optymalizacji.

+ Stabilizacja
+ Redukcja

Nasze rozwiązanie: Po szczegółowej analizie cały przepływ

i przyspieszenie całego zaopatrzenia produkcji.

pojazdów flotowych, zatrudnienia personelu, energii

i kosztów.

materiału został usprawniony i precyzyjniej dostosowany do

+ Ogromna

procesu produkcji dzięki zastosowaniu platform transportowych.

+ Zwiększenie

Czasochłonny załadunek i rozładunek wózkami widłowymi został

redukcja nadmiernych zapasów materiałowych.
komfortu obsługi dzięki zastosowaniu

ergonomicznych ciągników LTX.
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ELEMENTY ZESTAWÓW TRANSPORTOWYCH

LTX 70 & rama typu B

ELEMENTY ZESTAWÓW TRANSPORTOWYCH

1,0 t

Rama typu C

1,6 t

Inteligentne połączenie wszystkich elementów.

Rama typu B – elastyczne rozwiązanie.

Rama typu C – mocne rozwiązanie.

Rama typu E – zwinne rozwiązanie.

Możliwość modułowej rozbudowy czyni z ram transportowych

Najwyższa elastyczność dzięki możliwości obustronnego

Innowacyjna koncepcja oraz maksymalna nośność rzędu

Wyjątkowo zwrotna, dwukołowa rama typu E, kierowana poprzez

STILL idealny i elastyczny system logistyki wewnątrzzakładowej.

załadunku i wyładunku bez konieczności ponownego sprzęgania

1600 kg czynią z ramy typu C eksperta w zakresie dużych

oś środkową, pozostaje zwrotna i dynamiczna nawet w

Do każdego zastosowania oferujemy odpowiedni komponent

ram czyni z ram typu B perfekcyjnego pomocnika w logistyce,

i ciężkich ładunków. Dzięki regulowanym widłom jest

przypadku większych prędkości. Transportuje ona niezawodnie

LiftRunner. Opatentowany system transportu i odłączania

gdzie występują problemy „wąskiego gardła”. Wózki są wysoce

wyjątkowo uniwersalna i umożliwia mocowanie różnych

do miejsca docelowego ładunki o wadze do 1000 kg. Bezpieczna

oraz niezwykła łatwość obsługi to niekwestionowane zalety

dynamiczne i pozwalają na obsługę dwóch położonych

wózków transportowych. Wielkość i nośność można

i przemyślana: załadowane wózki transportowe wsuwa się do

technologii LiftRunner. Bez względu na to, czy wózki używane

naprzeciwko siebie linii produkcyjnych lub tras alternatywnych

dopasować do przewożonych towarów i wymagań klienta.

opuszczonej ramy typu E i automatycznie zabezpiecza.

są z ramą typu B, C czy E, wszystkie komponenty można łatwo

bez zwiększania nakładu pracy. W ten sposób można optymalnie

Także w przypadku eksploatacji na zewnątrz lub w miejscach o

W zależności od kierunku sprzęgu można je ładować

łączyć, co pozwala wykorzystać ich indywidualne zalety.

wykorzystać powierzchnię dostępną w Państwa firmie. Dzięki

nierównym podłożu rama typu C sprawdza się doskonale dzięki

i rozładowywać od lewej lub prawej strony. Dzięki temu

nośności do 1000 kg i jedynej w swoim rodzaju dostępnej na

jej superelastycznemu ogumieniu. Ponieważ ruchy skrętne

pozwalają elastycznie reagować na pojawiające się wymagania.

rynku koncepcji rama typu B nadaje się poza tym idealnie do

są przenoszone na wszystkie cztery koła, nawet w przypadku

Dostępny jest wariant ramy typu E z niezależnym zasilaniem –

szczególnie długich i szerokich nośników ładunkowych.

większych prędkości i spontanicznych manewrów hamowania

unoszenie bez użycia hydrauliki: niezbędna energia jest

rama zachowuje stabilność toru jazdy.

generowana bezpośrednio podczas jazdy.

Rama typu E

0,6 t / 1,0 t

LTX & rama typu E

0,6 t / 1,0 t
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WÓZKI TRANSPORTOWE

Z PRAKTYKI

Platformy paletowe i półkowe. Platformy pośredniczą

Ramy BaseRunner i RackRunner. Stalowe ramy BaseRunner

w przewożeniu towarów na ramach zestawów transportowych.

marki STILL ułatwiają przewóz dużych nośników ładunku.

Pozwalają operatorowi dostarczać materiały do wybranej

Łatwe w obsłudze sprzęgi pozwalają bez trudu połączyć kilka

lokalizacji bez potrzeby korzystania z wózków paletowych oraz

ram wchodzących w skład jednego zestawu. Maksymalna

widłowych. W ofercie marki STILL znaleźć można bogaty wybór

łączna masa zestawu wynosi 3000. kg. Z pomocą stalowych

różnych platform. Można je przystosować do indywidualnych

i aluminiowych ram RackRunner marki STILL można z łatwością

nośników i zastosowań klienta. Platformy paletowe

transportować małe ładunki i niewielkie pojemniki. Możliwa jest

są kompatybilne z ramami typu B, C i E. Wykorzystuje się

przy tym regulacja wysokości półek. Wszystkie ramy BaseRunner

je głównie do przewożenia europalet i skrzyń. Stalowe platformy

i RackRunner marki STILL można z bez trudu przystosować

półkowe ze stałymi pionowymi przegrodami przeznaczonymi

do stworzonego przez STILL zestawu transportowego LiftRunner.

w szczególności do ciężkich ładunków. Półki ze stalowej siatki
są solidne i zapobiegają gromadzeniu się zabrudzeń. Aluminiowe
platformy półkowe są z kolei lżejsze i ułatwiają manewrowanie.
Półki można również umieszczać na różnej wysokości.

Zaopatrzenie produkcji w systemie obiegowym (karuzelowym) (Milkrun):
oszczędność energii, obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności.
Wymóg: U producenta pojazdów konieczne było przestawienie

amortyzowanej platformie operatora i niskiemu wejściu. Zestaw

całego procesu dostaw części z trybu obsługi wózkiem

ma tylko 800 mm szerokości i wymaga promienia skrętu poniżej

czołowym na system obiegowy (karuzelowy) (Milkrun).

czterech metrów z holowanym ładunkiem o wadze do czterech
ton.

Nasze rozwiązanie: Zestaw platform transportowych
zaopatruje zgodnie ze stałym harmonogramem przejazdów 19

Zestawienie zalet:

regałów karuzelowych w hali montażowej w takcie godzinowym

+ 92 %

w maks. 445 artykułów według zasady Kanban. Nowy,

+ O

elastyczny system z maks. pięcioma ramami typu E oraz jednym

+ Znaczne

dużym i dwoma małymi wózkami transportowymi umożliwia
pobieranie artykułów z prawej i z lewej strony regałów.
Please translate

Platformy

Zastosowany ciągnik jest wyjątkowo ergonomiczny dzięki

oszczędności energii w porównaniu z użyciem wózków.

58 % niższe koszty zaopatrzenia materiałowego.
polepszenie ergonomii dla pracowników dzięki

amortyzowanym platformom operatora.
+ Maksymalna

elastyczność i możliwość łączenia w system

dzięki łatwemu podłączaniu przewodów zasilających.
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ul. Składowa 6, Żerniki
62-023 Gądki
Telefon: +48 61 668 61 00

STILL posiada certyfikaty w
następujących obszarach:
zarządzanie jakością,
bezpieczeństwo pracy, ochrona
środowiska oraz zarządzanie energią.

Infolinia serwisowa: 801 055 501
info@still.pl
Więcej informacji znajdą
Państwo na
www.still.pl
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