
first in intralogistics

Skladová technika STILL.
Vhodná řešení pro každý úkol přepravy.
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STILL PartnerPlan – Ukazujeme cestu.  

STILL PartnerPlan je přehledná a transparentně členěná orientační pomůcka  

na cestě k individuálnímu řešení vnitropodnikové logistiky. Zahrnuje rozmanitou 

nabídku našich vozíků, systémových řešení, servisních služeb a možností financování. 

Na základě STILL PartnerPlan speciálně pro vás sestavíme kombinací jednotlivých 

součástí naší nabídky služeb balíček úspěchu na míru.  

Od vysokozdvižných vozíků, řešení automatizace a softwarových řešení přes servisní 

služby včetně našich osvědčených originálních dílů až po vhodné financování – 

STILL PartnerPlan umožňuje společně nalézt řešení, které bude přesně odpovídat 

vašim požadavkům a potřebám.  

Profitujete z toho, že všechny produkty STILL jsou vzájemně dokonale sladěny  

a zaručují maximální efektivitu. Optimální souhra je zaručena.  

Úspěch je možné naplánovat – ukážeme vám jak.

Společnost STILL již více než 100 let poskytuje vysoce výkonné produkty nejvyšší kvality v kombinaci s 

rychlým a spolehlivým servisem a je spolehlivým a kompetentním partnerem v oblasti intralogistiky.  

Dnes máme po celém světě více než 9 000 zaměstnanců, kteří usilovně pracují na vývoji a realizaci 

inovativních konceptů a jedinečných vnitropodnikových logistických řešení. Díky tomu je náš tým schopen 

vytvářet systémově orientované a na míru šité inovace, které jsou nejen uživatelsky přívětivé, ale udávají 

také nejnovější trendy. 

Vznikají tak systémové, individuální, uživatelsky příjemné a moderní inovace. Jsou základem nabídky 

produktů, jenž nabízí vhodné řešení pro jakýkoli požadavek. Expedicí vozíku ale naše zodpovědnost 

zdaleka nekončí – STILL vám aktivně a partnersky stojí po boku po celou dobu používání. Tým regionálních 

servisních manažerů a techniků STILL je vám k dispozici na všech komunikačních kanálech po celý 

den a díky rozsahu naší servisní sítě je vám vždycky nablízku. To zaručuje vysokou disponibilitu vaší 

vnitropodnikové logistiky.  

STILL – vždy o krok napřed.

Měřítka v sériové výrobě: 
Se skladovou technikou STILL máte vždy na skladě 
dostatek úspěchů.
 

Každý sklad je jiný. Sklady s flotilou STILL ale mají jedno společné: Jsou efektivně organizované, mají 

ekonomický provoz a překládka zboží probíhá hladce. Od spolehlivých paletových vozíků až po inovativní 

regálové vozíky pro práci v úzkých uličkách s moderními asistenčními systémy: STILL vám nabízí dokonalý 

vozík pro každý úkol přepravy.  

Využijte výhod našeho všestranného a efektivního vozového parku vychystávacích vozíků. Přesvědčte se sami, 

jaké zvýšení produktivity a pracovního komfortu vám naše mimořádně dynamické vozíky pro horizontální 

vychystávání mohou nabídnout.  

Spolehněte se na nízkozdvižné a vysokozdvižné paletové vozíky s nízkými nároky na údržbu a snadnou 

obsluhou, které zvládnou vaše přepravní úkoly co nejlépe a s maximální hospodárností a nastavují nové 

standardy, zejména z hlediska efektivity. Každé skladové zařízení je navrženo tak, aby bylo „simply efficient“.

STILL – Vždy o krok napřed. Od roku 1920.
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Náš dream team pro váš sklad. Program skladové techniky STILL.
Strana 6 – Nízkozdvižné vozíky

Strana 12 – Vysokozdvižné vozíky a vozíky pro současnou práci ve dvou úrovních

Strana 18 – Vozíky s výsuvným zvedacím zařízením

Vozíky pro práci  
v úzkých uličkách

Strana 22 – Vychystávací vozíky

HPT/HPS ECH 12C/15C ECH 12 ECH 15 EXU EXU-H EXH EXH-SF EXH-S SXH FXH N FXH FXH 33

ruční paletový vozík ručně vedený vozík ručně vedený vozík ručně vedený vozík ručně vedený vozík ručně vedený vozík s  
funkcí vychystávání ručně vedený vozík se sklopnou plošinou pro 

řidiče s plošinou pro řidiče s plošinou pro řidiče vozík pro sedícího řidiče vozík pro sedícího řidiče vozík pro sedícího řidiče

Nosnost (kg) 3 000 1 200–1 500 1 200 1 500 1 600–2 200 1 800–2 000 2 500–3 000 2 000–2 500 2 000–2 500 2 000 2 000–2 500 2 000–2 500 3 300

Rychlost (km/h) – 4,5 4,5 5,5 6 6 6 14 14 12 12 12 20

Výška zdvihu (mm) 115 115 110 115 130 675 125 125 125 125 125 125 115

Technologie       

FM-4W FM-X SE FM-X OPX OPX Plus OPX-L OPX-L OPX-L OPX-L S OPX-D OXV 07 OXV 08 OXV 10
čtyřcestný vysokozdvižný 
vozík

se superelastickými 
pneumatikami vozík pro stojícího řidiče se zvýšením rychlosti s ergonomickou  

funkcí lift 
s ergonomickou  
funkcí lift 

s ergonomickou  
funkcí lift s nůžkovým zdvihem dvouúrovňový vozík vozík pro stojícího 

řidiče
vozík pro stojícího 
řidiče vozík pro stojícího řidiče

Nosnost (kg) 2 500 2 000 2 500 Nosnost (kg) 2 000–2 500 2 000–2 500 1 200 1 600 2 000 2 000 2 000 700 800 1 000

Rychlost (km/h) 13 14 14 Rychlost (km/h) 12 14 12 12 12 12 12 10 10 10

Výška zdvihu (mm) 9 650 8 000 13 000 Výška zdvihu (mm) – – 700 700 1 580 700 1 580 1 050 1 050 1 050

Technologie   Technologie           

ECV 10/C EXV 10-14C EXV EXV-SF FXV N FXV EXP EXV-CB EXD 18 EXD 20 EXD-SF EXD-S SXD FXD N FXD

ručně vedený vozík ručně vedený vozík ručně vedený vozík se sklopnou plošinou 
pro řidiče

vozík pro sedícího 
řidiče

vozík pro sedícího 
řidiče ručně vedený vozík ručně vedený vozík dvouúrovňový vozík dvouúrovňový vozík dvouúrovňový vozík/

sklopná plošina pro řidiče
dvouúrovňový vozík pro 
stojícího řidiče

dvouúrovňový vozík pro 
stojícího řidiče

dvouúrovňový vozík pro 
sedícího řidiče

dvouúrovňový vozík pro 
sedícího řidiče

Nosnost (kg) 1 000 1 000–1 400 1 400–2 000 1 400–2 000 1 400–1 600 1 400–1 600 1 400–2 000 600–1 600 1 800 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Rychlost (km/h) 4,8 6 6 10 10 12 6 6 6 6 10 10 10 10 12

Výška zdvihu (mm) 3 227 5 466 6 066 6 066 5 316 6 216 5 466 4 266 2 024 2 924 2 924 2 424 2 124 2 344 2 844

Technologie           

 Technologie Li-Ion
 Blue-Q

Třída sama pro sebe: 
Řešení STILL pro sklady 
s úzkými uličkami naleznete 
v samostatné brožuře.

* Včetně přídavného zdvihu

MX-X/Li-Ion NXV EK-X EK-X EK-X 10

regálový vozík (man-up) regálový vozík (man-down) vozík pro vertikální vychystávání vozík pro vertikální vychystávání vozík pro vertikální vychystávání

Nosnost (kg) 1 500 1 500 1 200 1 000 1 000

Rychlost (km/h) 14 10,5 10 10 10

Úchopová výška (mm) 17 710 - 12 000 7 800 6 350

Max. výška zdvihu* 18 110 13 950 10 960 6 865 5 415

Technologie     

Strana 15 – Vysokozdvižný vozík pro řízení vestoje

SXV-CB 

Vozík pro řízení vestoje

Nosnost (kg) 1.000

Rychlost (km/h) 12

Výška zdvihu (mm) 5 380

Technologie
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FXH 25 N

NÍZKOZDVIŽNÉ VOZÍKY

Nízkozdvižné vozíky STILL – 
Velmi inovativní.
Kompaktní nízkozdvižné vozíky STILL přinášejí pohyb do vaší horizontální přepravy 

zboží. I ve stísněných prostorách přesvědčují precizními možnostmi manévrování. 

Společnost STILL nabízí vhodný model pro každý provozní profil a nezáleží na tom, 

zda hledáte nízkozdvižný paletový vozík nebo potřebujete plošinu pro řízení vestoje 

či kabinu řidiče na delší vzdálenosti. Kdo by chtěl zboží nejen přepravovat, ale také 

ergonomicky vychystávat, potěší ho modely s variabilně nastavitelnou pracovní 

výškou až 760 mm.  

Všechny konstrukční řady přesvědčí intuitivně umístěnými ovládacími prvky. Můžete 

se tak plně soustředit na přepravu břemen o hmotnosti až 3,3 tuny, místo na 

obsluhu vozíku. K dispozici je také řada dalšího vybavení, které práci s našimi vozíky 

dále zefektivňuje, například inovativní ovládací oj OptiSpeed nebo moderní lithium-

iontová technologie STILL.

K dispozici s technologií Li-Ion:  
Optimalizujte disponibilitu vozíku  
využitím vysoké hustoty energie a možnosti 
průběžného dobíjení.
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EXU 16-20ECH 15

8 9

ECH 12ECH 12C/15C ECH 15 EXU 16-22 EXU-H 18-20 EXH 25-30HPT/HPS

/ C   ECH 12: Ideální přechod od manuálních paletových vozíků 

v základní třídě. S úzkými rozměry a elektrickým zdvihem a 

pojezdem zvládá tento vozík bez problémů přepravu břemen i ve 

stísněných prostorách. Li-Ion baterie modelů ECH 12, ECH 12C 

a ECH 15C umožňují rychlé průběžné nabíjení a lze je snadno 

vyměnit – stačí je zvednout z podvozku jako příruční zavazadlo.

/ D   ECH 15: Kompaktní, snadno ovladatelné a kdykoli 

připravené k použití. Na rozdíl od ručních paletových vozíků 

se vozíky ECH 15 pohybují, zvedají a spouštějí elektricky a bez 

námahy. Díky integrované nabíječce je možné nízkozdvižné 

vozíky jednoduše a nekomplikovaně nabíjet z běžných 

elektrických zásuvek a jsou proto neustále připraveny k provozu. 

/ A   HPT/HPS: Spolehlivé, robustní a všestranně využitelné 

– ve výrobě, v dílnách nebo v obchodě: Stabilní ocelová 

konstrukce vydrží i nejnáročnější nasazení. Na přání k dispozici 

i s manuálním nebo elektrickým nůžkovým zdvihem. 

/ B   ECH 12C/15C: Pohodlná a ergonomická náhrada ručního 

paletového vozíku s kompaktními rozměry určená například 

pro použití v prodejních halách. Zvedání a jízda jsou poháněny 

elektricky a probíhají zcela bez námahy. Díky Li-ion baterii je 

vozík vždy připraven k použití a lze jej dobíjet v každé zásuvce. 

/ E   EXU 16-22: Kompaktní nízkozdvižný paletový vozík 

s inovativní ovládací ojí STILL OptiSpeed: Rychlost vozíku 

se automaticky přizpůsobí úhlu naklonění ovládací oje. 

Prostřednictvím jízdních programů ECO a BOOST volíte mezi 

nejlepší možnou efektivitou nebo maximálním výkonem.

/ F   EXU-H 18-20: Dokonalý vozík pro ergonomické 

vychystávání: EXU-H se pyšní variabilně upravitelnou pracovní 

výškou až 760 mm pro ergonomicky optimální držení těla. 

Ještě vyšší komfort slibuje na přání dodávaná funkce autolift 

s automatickým přizpůsobováním pracovní výšky dle stavu 

naložení.

/ G   EXH 25-30: Nejsilnější mezi nízkozdvižnými paletovými 

vozíky: díky standardnímu elektrickému řízení zvládne přesně 

a bez námahy až tři tuny. Odpružená opěrná kola zaručují 

nejlepší trakci a barevný displej umožňuje obsluze sledovat 

všechny důležité informace.

Ručně vedené nízkozdvižné vozíky STILL – Zvládnou více!

 3 000 kg  1 200 kg  1 500 kg  2 200 kg  2 000 kg  3 000 kg

NÍZKOZDVIŽNÉ VOZÍKY

 1 200/1 500 kg
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EXH-S

E

EXH-SF
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EXH-SF 20-25 EXH-S 20-25 SXH 20 FXH 20-25 N FXH 20-25 FXH 33

/ B   EXH-S 20-25: Tento nízkozdvižný vozík s plošinou 

pro stojícího řidiče je rychlý, vytrvalý a chytrý: Volant 

STILL Easy Drive zajišťuje maximální ergonomii při manévrování 

s vozíkem, zejména při použití na nakládací rampě. Díky 

kapacitě baterií až 620 Ah (410 Ah u verze Li-Ion) a rychlosti 

jízdy až 14 km/h je model EXH-S doslova „vytrvalostním 

běžcem“. Na přání dodávaná, individuálně nastavitelná a 

pneumaticky odpružená plošina pro stojícího řidiče zajišťuje 

ochranu zad i při nejnáročnějším nasazení.

/ A   EXH-SF 20-25: Navržený pro maximální manipulační 

výkon při nakládce a vykládce: Vozík EXH-SF se pohybuje 

přesně a bezpečně i v těch nejstísněnějších prostorách. 

Při přepravě umožňuje dosáhnout rychlosti až 14 km/h. 

Pohodlí a bezpečnost zajišťuje pneumaticky tlumená plošina 

pro stojícího řidiče, kterou lze přizpůsobit hmotnosti řidiče, 

a výškově nastavitelná boční ramena.

/ C   SXH 20: Jeden stroj, mnoho možností: Vozík SXH s 

místem pro stojícího řidiče zvládne jak vykládání, tak rychlou 

horizontální přepravu. Mezi jeho velké výhody patří individualita: 

Jednotku řízení lze například umístit na levou nebo pravou stranu 

obsluhy. Nerovnosti podlahy nejsou díky na přání dodávanému 

vyrovnávání výškové úrovně žádný problém.

/ D   FXH 20-25: Díky odpruženému sedadlu řidiče, výškově 

nastavitelné podlahové desce a maximální rychlosti jízdy 

12 km/h je vozík FXH dokonalým pomocníkem pro přepravu na 

dlouhé vzdálenosti. Dosahuje výkonu překládky až 162 tun za 

hodinu a Joystick 4Plus umožňuje obsluze neustále dokonalou 

kontrolu nad vozíkem.  

/ E   FXH 33: Maximální výkon v rekordním čase: Vozík FXH 33 

s odpruženým sedadlem řidiče je přeborníkem v přepravě mezi 

nízkozdvižnými vozíky STILL. Skladovými uličkami sviští rychlostí 

až 20 km/h, manipuluje s břemeny o hmotnosti až 3,3 tuny 

a díky baterii s kapacitou až 930 Ah bez problémů zvládá i 

vícesměnný provoz. Optimální bezpečnost zajišťuje asistenční 

systém Curve Speed Control a brzdový systém s ABS.

Nízkozdvižné vozíky STILL s plošinou pro stojícího řidiče nebo s kabinou řidiče – Úspěch ve stoje.

 2 500 kg  2 500 kg  2 000 kg  2 500 kg  3 300 kg

NÍZKOZDVIŽNÉ VOZÍKY
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EXV + EXV-SF

VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY

Vysokozdvižné vozíky STILL –  
Efektivita na druhou.
S vysokozdvižnými vozíky STILL máte organizaci svého skladu dokonale pod 

kontrolou. I v nejužších pracovních uličkách manipulují kompaktní a obratné stroje 

bez problémů s břemeny o hmotnosti až dvě tuny. A nejen to: Díky vysokým 

zbytkovým nosnostem můžete svůj sklad zahustit, optimálně využít dostupné 

prostory a profitovat z výšek zaskladnění přesahujících šest metrů. Delší přepravní 

trasy? Žádný problém! Modely s pneumaticky odpruženou plošinou pro stojícího 

řidiče, sedadlem řidiče a maximálními rychlosti jízdy až 12 km/h zajišťují i v této 

oblasti rychlou a ergonomickou přepravu palet.  

Elektrické vysokozdvižné vozíky jsou nejen rychlé a silné, ale také extrémně chytré. 

Například asistenční systém Dynamic Load Control u modelů EXV a FXV vám na 

první pohled ukáže, jak vysoko lze zvednout aktuální břemeno. V nabídce jsou také 

další inteligentní asistenční systémy, např. Curve Speed Control, který automaticky 

přizpůsobí rychlost při projíždění zatáček. Prostě chytré. K dispozici s technologií Li-Ion:  
Optimalizujte disponibilitu vozíku  
využitím vysoké hustoty energie a možnosti 
průběžného dobíjení.



DCBA F G

EXV 14 CEXV-SF + EXV 14-20

HE

1514

EXV 14-20 EXV-SF 14-20 EXP 14-20 EXV-CB 06-16 SXV-CB 10 FXV 14-16ECV 10/C EXV 10-14C

/ C   EXV 14-20: Enormní zbytková nosnost spolu s chytrým 

barevným displejem, který řidiči poskytuje vynikající podporu 

prostřednictvím snadno srozumitelných symbolů. Ještě větší 

výkon překládky zajišťuje na přání dodávaná dvouúrovňová 

funkce, díky které lze přepravovat současně dvě nestohovatelné 

nákladové jednotky o celkové hmotnosti až 2 000 kg. Asistenční 

systém Dynamic Load Control navíc podporuje bezpečnou 

manipulaci s nákladem.

/ D   EXV-SF 14-20: Vysokozdvižný vozík s pneumaticky 

vysokozdvižný paletový vozík odpruženou plošinou pro stojícího 

řidiče pro ochranu zad jezdí rychlostí až 10 km/h a zvedá 

i těžká břemena do výšky přesahující šest metrů. Přeprava 

nákladu v režimu pro pěší je ještě efektivnější a bezpečnější 

díky funkcím, jako je asistenční systém Dynamic Load Control, 

volitelný ukazatel nosnosti a kombinovaná oj STILL.

/ E   EXP 14-20: Samonosné a nastavitelné vidlice umožňují 

přepravu různých typů palet. Funkcionalitu vozíku je možné 

dále rozšířit montáží přídavných zařízení. Automatické snížení 

rychlosti při projíždění zatáček, bezpečnostní vypínač a ovládací 

oj STILL OptiSpeed zaručují bezpečnou a efektivní manipulaci s 

břemeny.

/ F   EXV-CB 06-16: S vozíkem EXV-CB naložíte jakékoli palety 

a nákladové jednotky. Protože díky nastavitelným, samonosným 

vidlicím můžete prostřednictvím různých přídavných zařízení 

rozšířit rozsah jeho funkcí. Nosnost až 1 600 kg kombinovaná s 

výškami zdvihu až 4,2 m umožňuje maximální zahuštění skladu 

a vysoký výkon překládky. 

/ G   SXV-CB 10: Spolehlivý univerzální vozík pro širokou škálu 

využití. Jmenovitá nosnost 1 000 kg je k dispozici pro celou 

výšku zdvihu. Díky šířce pro úzké uličky a malému poloměru 

otáčení je mimořádně obratný i v těch nejstísněnějších 

prostorách.

/ H   FXV 14-16: Vysoko v úzkých uličkách: Vozík FXV, který je 

k dispozici ve verzi s joystickem nebo s volantem, je nejrychlejší 

ve své třídě a dokáže zdvihnout zboží do výšky přes šest metrů 

působivou rychlostí. Asistenční systém Dynamic Load Control 

na první pohled ukazuje, do jaké výšky lze zvednout aktuální 

břemeno. Odpružené sedadlo řidiče a výškově nastavitelná 

podlahová deska poskytují komfort na delších trasách.

/ A   ECV 10/ECV 10 C: Kompaktní varianta C s jednoduchým 

zvedacím zařízením zvedá břemena do výšky až 1 887 mm, 

varianta ECV 10 dosahuje výšky zdvihu 3 227 mm. Díky 

integrované nabíječce je možné oba modely ECV snadno nabíjet 

z každé běžné elektrické zásuvky.

/ B   EXV 10-14 C: Vozík EXV vám díky velmi vysoké zbytkové 

nosnosti umožní využít vaše úložné prostory na maximum. Díky 

ovládací oji STILL OptiSpeed vozík EXV vždy jede optimální 

rychlostí, která se automaticky přizpůsobuje úhlu naklonění 

ovládací oje. V závislosti na úhlu naklonění přizpůsobí vozík EXV 

automaticky svou rychlost. Na přání dodávané verze vozíku EXV 

s iniciálním zdvihem umožňují ještě větší světlost vozíku nad 

zemí a tím provoz v každém terénu. 

 1 400 kg 1 000 kg  2 000 kg  2 000 kg  2 000 kg  1 600 kg  1 000 kg

VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY

 1.000 kg
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FXD 20 NEXD 20
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EXD 20 EXD-SF 20 EXD-S 20 SXD 20 FXD 20FXD 20 NEXD 18

/ C   EXD-SF 20: Pneumaticky odpružená plošina pro řidiče 

umožňuje obsluze komfortní přepravu dvou palet současně 

rychlostí až 10 km/h. Díky úzké konstrukci se vozík precizně 

pohybuje na rampě.

/ D   EXD-S 20: Díky pneumaticky odpruženému místu 

pro řidiče je komfortní přeprava zboží ve dvou úrovních i na 

dlouhých trasách samozřejmostí. Přeprava je přitom rychlá a 

bezpečná – asistenční systém Curve Speed Control automaticky 

přizpůsobuje rychlost jízdy v zatáčkách.

/ E   SXD 20: Vozík SXD pokrývá téměř všechny disciplíny 

skladové logistiky – od horizontální přepravy přes současnou 

přepravu ve dvou úrovních až po flexibilní nasazení jako 

vysokozdvižný vozík s nosností až 1 200 kg. Odpružené místo 

pro řidiče a maximální rychlost 10 km/h spojují komfort a 

vysoký výkon překládky.

/ F   FXD 20/FXD 20 N: Odpružené sedadlo řidiče poskytuje 

maximální komfort i na dlouhých přepravních trasách. Model 

FXD je považován za jeden z nejlepších ve své třídě, a to díky 

dvoupatrové funkci, výšce zdvihu 2,8 metru a standardnímu 

horní ochranné konstrukci.

/ A   EXD 18: Vysokozdvižný vozík pro současnou práci ve dvou 

úrovních je k dostání ve dvou variantách: S velmi kompaktní 

délkou nebo s extra velkou baterií umožňující dobu nasazení až 

osm hodin. Inteligentní pomůcka pro nastavení palet umožňuje 

také přesné stohování na dvou úrovních.

/ B   EXD 20: Díky ovládací oji STILL OptiSpeed přizpůsobuje 

vysokozdvižný vozík pro současnou práci ve dvou úrovních 

automaticky svou rychlost. Hydraulicky odpružená opěrná 

kola zaručují maximální efektivitu a bezpečnost při nakládce 

a vykládce.

 1 800 kg  2 000 kg  2 000 kg  2 000 kg  2 000 kg  2 000 kg

DVOUÚROVŇOVÉ VOZÍKY
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FM-X

VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY

Vysokozdvižné vozíky STILL s výsuvným 
zvedacím zařízením –  
Přesnost na nejvyšší úrovni.
U vysokozdvižných vozíků STILL s výsuvným zvedacím zařízením je výjimečná 

nejen výška zdvihu až 13 metrů. Také skutečnost, že díky enormním zbytkovým 

nosnostem mohou do této výšky zvednout břemena o hmotnosti až 1 000 kg, je 

jen dalším kamínkem do velké mozaiky výhod. Kromě vysoké efektivity, výkonného 

pohonu a mimořádného jízdního komfortu můžete těžit také z mnoha inovativních 

funkcí, které vysokozdvižné vozíky STILL nabízejí. 

Patří sem například aktivní stabilizace břemene (ALS), díky které už přepravujete 

další břemeno, zatímco ostatní ještě čekají na uklidnění kývání zvedacího zařízení. 

Doba čekání u regálu se tím zkracuje až o 80 procent! Nebudete se chtít vzdát 

ani špičkového dynamického a plynulého tlumení přechodu sloupu. Je to možné 

díky optickému systému měření výšky zdvihu, který umožňuje také automatickou 

předvolbu výšky zdvihu nebo přesné zobrazení výšky zdvihu na displeji.  

Pokud byste chtěli přepravovat dlouhá a neskladná břemena, oceníte výhody 

čtyřcestného vozíku FM-4W. A vozík FM-X SE zvládne díky obutí superelastik 

manipulaci s materiálem jak uvnitř budov, tak venku. K dispozici s technologií Li-Ion:  
Optimalizujte disponibilitu vozíku  
využitím vysoké hustoty energie a možnosti 
průběžného dobíjení.
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FM-X SE 20 FM-X 25FM-4W 25

/ B   FM-X SE 14-20: Výborně se hodí pro kombinované 

použití v interiéru i exteriéru: díky superelastickým speciálním 

pneumatikám zvládne FM-X SE i nerovný venkovní povrch. Vozík 

se přitom pohybuje nejen rychle, ale i bezpečně: Asistenční 

systém Curve Speed Control přizpůsobuje automaticky rychlost 

jízdy úhlu zatočení a umožňuje optimální výkon překládky. 

Při procesech zaskladňování a vyskladňování profitují řidiči z 

jemného ovládání hydrauliky, které umožňuje Fingertip nebo 

Joystick 4Plus.

/ C   FM-X 10-25: Rychleji, výš, dál: Díky systému 

Active Load Stabilisation (ALS) už nemusíte dlouho čekat, až 

odezní vibrace sloupu. Automatický vyrovnávací impuls rychle a 

efektivně zastaví kývání stožáru, ke kterému dochází ve velkých 

výškách, čímž se čekací doba u regálu zkrátí až o 80 procent. 

Sériově dodávaný systém měření výšky zdvihu patří k nejlepším 

technologiím na trhu a je základem chytrých přídavných funkcí, 

jako je jemné tlumení přechodů stožáru. Je tak jemné, že je na 

vidlicích možné zvednout prázdnou PET lahev až do maximální 

výšky 13 metrů, aniž by spadla. Místo PET lahve můžete díky 

enormní zbytkové nosnosti zvedat do této výšky břemena o 

hmotnosti až 1 000 kg. 

/ D   FM-X s kabinou pro mrazírny: Žhavý výkon v chladném 

prostředí: Vyhřívaná kabina pro mrazírny je dimenzována na 

dlouhodobé nasazení v okolních teplotách až –30 °C a je 

vybavena dvojitými termoizolačními skly.

/ A   FM-4W 20-25: Plný výsuv do všech stran: FM-4W je 

inteligentní čtyřcestný vysokozdvižný vozík, který je nejen 

mimořádně vhodný pro přepravu těžkých nákladů, ale také 

usnadňuje těžkou práci. Při provozu usnadňuje tento vozík 

obsluze práci: Moderní asistenční systémy, jako integrovaný 

ukazatel výšky a hmotnosti, a ergonomie kabiny chránící 

zdraví s naklonitelným komfortním sedadlem slibují komfortní 

manipulaci s břemeny. Obsluhu navíc podporují další rozšíření, 

například předvolba výšky zdvihu.

 2 500 kg  2 000 kg  2 500 kg

FM-X s kabinou pro mrazírny

VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY
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OPX

VYCHYSTÁVACÍ VOZÍKY

Vychystávací vozíky STILL – 
Efektivní maximální výkon při každém profilu 
nasazení.
Žádná oblast logistických úloh není rozmanitější než vychystávání zboží. Ať už je 

profil vašeho využití jakýkoli, ve společnosti STILL vždy najdete dokonalý vozík, 

to vám zaručujeme. Protože náš vozový park pro vychystávání objednávek je 

navržený přesně pro tyto účely: Díky rozmanitosti, flexibilitě a inovativní síle 

dokážeme každému zákazníkovi nabídnout přesně takové řešení pro vychystávání, 

které odpovídá jeho potřebám. Zatímco s vozíky STILL pro vertikální vychystávání 

máte z prostorné kabiny přístup ke zboží ve výšce až 12 metrů, s vozíky OPX 

pro horizontální vychystávání pohodlně přistupujete k první regálové úrovni – a 

manipulujete snadno břemeny o hmotnosti až 2 500 kg s vynikající maximální 

rychlostí až 14 km/h. Nezáleží na tom, zda potřebujete funkci současné práce ve 

dvou úrovních pro přepravu zboží citlivého na tlak nebo velmi dlouhé vidlice pro 

přepravu neskladných dlouhých břemen. Díky stavebnicovému systému STILL s 

velkým množstvím variant dostanete na míru střižený vozík, který přesně odpovídá 

vašim individuálním potřebám. U všech vychystávacích vozíků STILL profitujete z 

nejmodernější techniky, která výkon vašeho vychystávání pozvedne na další úroveň. K dispozici s technologií Li-Ion:  
Optimalizujte disponibilitu vozíku  
využitím vysoké hustoty energie a možnosti 
průběžného dobíjení.
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OPX-L 16OPX
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OPX 20/25 Plus OPX-L 12 OPX-L 16 OPX-L 20 OXV 07/08/10

jízdních situacích. Je tak možné současné ovládání řízení, 

zvedání a pojezdu bez přehmatávání.

/ B   OPX 20-25: Inovativní vozík pohybující se rychlostí až 

12 km/h přichází s řadou různých variant a je na přání k dostání 

se zvedatelným místem řidiče pro dosažení úchopové výšky až 

2,80 m. Chytrou koncepci ovládání vozíku OPX 20-25 završuje 

volant STILL Easy Drive.

OPX 20-25 Plus: Jeho pětikolový podvozek umožňuje ještě 

jemnější a bezpečnější jízdní vlastnosti. A vozík OPX 20-25 Plus 

je navíc velmi rychlý: Akceleruje do maximální rychlosti 14 km/h. 

/ C   OPX-L 12: Vozík OPX-L 12 je konstruován pro 

ergonomické vychystávání jedné palety s vysokým zatížením v 

úzkých pracovních uličkách a paletu dokáže nadzdvihnout do 

optimální pracovní výšky až 786 mm. S na přání dodávanou 

funkcí autolift vychystávací vozík zvedá a spouští paletu dle 

stavu naložení automaticky.

/ D   OPX-L 16: Vozík OPX-L 16 nabízí všechny výhody modelu 

OPX-L 12, kromě toho ale umožňuje ergonomické vychystávání 

dvou palet o celkové hmotnosti až 1 600 kg současně. 

Díky volně uloženým vidlicím je možné palety uchopit jak v 

podélném, tak v příčném směru.

/ E   OPX-L 20: Dokonalý vozík pro ergonomické vychystávání 

dvou palet, jehož speciální konstrukce zajišťuje vždy nejkratší 

možnou cestu k paletě. Vozík OPX-L 20 umožňuje vychystávání 

až 2 000 kg nezatěžující záda do variabilní pracovní výšky až 

891 mm.

/ F   OXV 07/08/10: Rychle, efektivně, bezpečně. Tato tři 

slova dokonale vystihují vychystávání s využitím OXV 07/08/10. 

OXV je ideální volbou pro efektivní a snadné vychystávání ve 

výšce až 2,8 metru.

Vozíky OPX pro horizontální vychystávání s nosností až 2,5 tuny 

a vozíky OXV pro vertikální vychystávání s maximální nosností 

až 1 000 kg jsou inovativní a všestranné: Vždy efektivní, vždy 

spolehlivé, vždy mimořádně dynamické. Na přání můžete dát 

vozíku OPX křídla a pak vás se zvedatelným místem pro řidiče 

zvedne do úchopové výšky 2,80 metru – i v této výšce můžete s 

vozíkem nadále manévrovat a přejet až k dalšímu místu odběru 

zboží, což šetří drahocenný čas. Kapacity baterií až 500 Ah 

u OXV a 620 Ah u OPX dělají z těchto vychystávacích vozíků 

skutečné vytrvalce na dlouhých tratích.

/ A   Volant STILL Easy Drive: Nově vyvinutý ergonomický 

volant s integrovaným displejem a řídicí jednotkou může díky 

jeho inovativnímu tvaru obsluha dokonale využít ve všech 

Vychystávací vozíky STILL – Působivě dynamické.

 2 500 kg  1 200 kg  1 600 kg  2 000 kg  700/800 kg

Volant STILL Easy Drive

VYCHYSTÁVACÍ VOZÍKY



BA

OPX-D 20

26

OPX-D 20OPX-L 20 S

27

/ B   OPX-D 20: Optimální vychystávací vozík pro zboží citlivé 

na tlak, jako jsou jogurty nebo ovoce: OPX-D 20 přepravuje dvě 

samostatně naložené palety současně. Obsluha má přitom nejen 

volný výhled dopředu, ale profituje také z minimálního poloměru 

otáčení. Prostorné pracoviště s opěrkou zad slibuje komfort.

/ A   OPX-L 20 S: S délkou vidlic 2 390 mm zvedá 

OPX-L 20 S velmi dlouhá břemena nebo dvě europalety 

současně. S nůžkovým zdvihem snadno nastavíte dle tělesné 

výšky a stavu naložení ergonomicky optimální pracovní výšku až 

785 mm. Dlouhé jsou nejen vidlice, ale také doby nasazení: Díky 

velkým kapacitám baterie a na přání dodávané technologii STILL 

Li-Ion – OPX-L 20 S dojede dál.

 2 000 kg 2 000 kg

VYCHYSTÁVACÍ VOZÍKY

Ten, kdo je zodpovědný za intralogistiku ve fi rmě, potřebuje 

řešení, která mu umožní úkoly přepravy zvládnout co nejlépe a 

maximálně hospodárně. Nové technologie, funkce a systémy 

ovšem zvyšují náročnost a časové nároky na posouzení, které 

produkty vyhovují rostoucím nárokům. 

Díky principu Simply Effi cient přehledně identifi kujete přidanou 

hodnotu všech vozíků, softwarových řešení a služeb STILL: 

Při vývoji se řídíme pěti kategoriemi výhod, které se opírají 

o analýzu potřeb našich zákazníků, abychom vám mohli 

poskytnout rychlý a transparentní přehled o konkrétní přidané 

hodnotě. 

Užitečné vlastnosti jsou vždy vzájemně optimálně sladěné, 

abyste vždy získali řešení, které je „simply effi cient“ – a poskytne 

vám maximální hospodárnost.

�Simply ea sy 
Pokud se řešení využívá snadno, profi tujete z nízkých nároků 

na školení a zabráníte škodám a časovým ztrátám způsobeným 

případným nesprávným ovládáním. Zajistíte tak, že obsluha 

může rychle plně a dlouhodobě dosahovat svého potenciálu 

produktivity.

�Simply powerful 
Je jedno, jestli na rampách nebo na rovném povrchu, na dlouhé 

vzdálenosti nebo v úzkých regálových uličkách, jestli v podobě 

vysokoobrátkových vozíků nebo inovativního softwaru, vždy se 

můžete spolehnout na spolehlivá řešení, která jsou výkonná 

a propracovaná a která vám pomohou zvládnout výrazně více 

nákladu.

�Simply safe 
Nejrychlejší překládka zboží neznamená nic, pokud není 

bezpečná: Spolehněte se na chytré asistenční systémy, 

skladovací procesy navržené odborníky a bezpečnostní školení, 

se kterými efektivně zabráníte poranění osob a škodám na zboží, 

datech a infrastruktuře.

�Simply fl exible 
Když se změní požadavky, potřebujete produkty, se kterými 

můžete rychle reagovat. Proto vám řešení STILL pomáhají zůstat 

fl exibilní. Například tím, že je vozíky možné jednoduše používat 

pro různá nasazení nebo je na ně lze upravit.

�Simply connected 
Pro hospodárnost vaší intralogistiky jsou rozhodující efektivní 

procesy. Do sítí propojitelné vozíky, snadno přístupná softwarová 

řešení s daty získávanými v reálném čase a automatizované 

kontrolní mechanismy vám pomáhají v tom, abyste ze své fl otily 

vytěžili vždy to nejlepší.
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STILL ČR spol. s r.o. 

Štěrboholská 102 

102 19 Praha 10 - Hostivař 

Telefon: +420 274 001 411 

info@still.cz

Další informace naleznete na 

www.still.cz Sk
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Společnost STILL je certifikována 
v systémech řízení kvality, 
životního prostředí, bezpečnosti 
informací, sociální odpovědnosti 
a bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci.


