
first in intralogistics

Echipamente STILL pentru depozite.
Soluții personalizate pentru fiecare sarcină de transport.



32 STILL PARTNERPLAN

STILL PartnerPlan

Transport Stivuitoare 
electrice

Stivuitoare 
pe motorină și GPL

Echipamente 
pentru depozite

Utilaje de 
transport cu 

platformă și utilaje 
de remorcare

Convoaie 
industriale

Utilaje rulate

Sisteme
Consultanță 

în intralogistică
Sisteme de rafturi Depozit 

sisteme software
Sisteme de 
asistenţă 

pentru operator

Sisteme de 
automatizare

Integrare 
sisteme 

Service
Siguranță Piese originale Diagnosticare 

și reparații
Întreținere și

Service complet
Fleet Data 
Services

Instructaj

Finanţare
Achiziții Închiriere cu 

opțiune de 
cumpărare

Leasing Închiriere pe 
termen lung

Închiriere pe 
termen scurt

Basic-
Dynamic®

STILL PartnerPlan (Planul de parteneriat STILL) – vă vom arăta calea!  

STILL PartnerPlan este un cadru cu o structură clară și transparentă care vă ajută să 

găsiți soluția perfectă de intralogistică personalizată. Include gama noastră completă 

de stivuitoare, aplicații software, servicii și opțiuni de finanțare. STILL PartnerPlan 

ne permite să lucrăm împreună ca parteneri și să creăm un pachet complet printr-o 

combinație personalizată de componente individual selectate din gama noastră. 

Cu STILL PartnerPlan, vom găsi o soluție adaptată exact nevoilor și cerințelor 

dumneavoastră – de la stivuitoare industriale, soluții de automatizare și software până 

la servicii, inclusiv piese originale, precum și soluția de finanțare potrivită pentru dvs. 

În același timp, veți beneficia de o integrare perfectă a tuturor produselor STILL.  

Vă vom arăta calea!

De mai bine de 100 de ani, compania STILL furnizează produse de înaltă performanță, de cea mai bună 

calitate, în combinație cu servicii rapide și fiabile, devenind astfel un partener de încredere și competent 

pentru nevoile dumneavoastră de intralogistică.  

Astăzi avem peste 9.000 de angajați în întreaga lume, toți depunând eforturi pentru a dezvolta și 

implementa concepte inovatoare și soluții unice de logistică în cadrul companiei. Drept urmare, echipa 

noastră este capabilă să creeze inovații personalizate, ușor de utilizat și orientate spre viitor.  

Acestea formează baza gamei noastre de produse – oferind o soluție pentru orice nevoie. Cu toate 

acestea, activitatea noastră nu se încheie prin livrarea unuia dintre stivuitoarele noastre – STILL își menține 

angajamentul de a oferi orice sprijin de care ați putea avea nevoie pe întreaga durată de viață a produsului. 

O echipă formată din manageri și tehnicieni regionali de service STILL vă stă la dispoziție în permanență 

pe toate canalele de comunicare și, datorită acoperirii rețelei naționale de service, este mereu aproape de 

dvs. Acest lucru garantează o disponibilitate ridicată a logisticii dumneavoastră interne.  

STILL – mereu cu un pas înainte.

Valori de referință standard: Cu echipamentele STILL 
pentru depozite, aveți întotdeauna succes.
 

Fiecare depozit este diferit – dar depozitele cu flotă STILL au ceva în comun: sunt organizate eficient, 

funcționează economic și asigură circulația fluxului de mărfuri fără probleme. De la transpalete manuale 

fiabile la stivuitoare inovatoare pentru culoare foarte înguste cu sisteme de asistență inovative,  

STILL vă oferă stivuitorul perfect și adecvat pentru fiecare sarcină de transport.  

Beneficiați de avantajele oferite de flota noastră versatilă și eficientă de selectoare. Descoperiți câștigurile de 

productivitate și confortul de lucru oferite de selectoarele noastre orizontale, extrem de dinamice. Bazați-

vă pe transpaletele cu operare la mică înălțime ce necesită întreținere redusă și sunt ușor de utilizat, astfel 

stabilesc valorile de referință – în special în ceea ce privește eficiența: fiecare echipament de depozitare este 

conceput pentru a fi "pur și simplu eficient" – și pentru a vă gestiona sarcinile de transport în cel mai bun 

mod posibil și cu economie maximă. 

STILL – mereu cu un pas înainte. Din 1920.
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Echipa noastră de vis pentru depozitul dvs. – gama de echipamente pentru depozite STILL.
Pagina 6 – Transpaleți

Pagina 12 – Transpaleți cu catarg și transpaleți double deck

Pagina 18 – Stivuitoare reach truck Pagina 22 – Selectoare

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

Transpalete manuale transpalet electric transpalet electric transpalet electric transpalet electric transpalet  
cu functie de selectare transpalet electric cu platformă pliabilă cu platformă cu platformă cu scaun pentru operator cu scaun pentru operator cu scaun pentru operator

Capacitate de ridicare (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

Viteza (km/h) – 4.5 4.5 5.5 6 6 6 14 14 12 12 12 20

Înălțime de ridicare (mm) 115 115 110 115 130 675 125 125 125 125 125 125 115

Tehnologie       

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

stivuitoare cu direcție în 
patru sensuri cu anvelope superelastice order picker cu viteză suplimentară cu funcție ergonomică 

de ridicare
cu funcție ergonomică 
de ridicare

cu funcție ergonomică 
de ridicare cu furcă de tip foarfecă Double deck order picker order picker order picker

Capacitate de ridicare (kg) 2.500 2.000 2.500 Capacitate de ridicare (kg) 2.000–2.500 2.000–2.500 1.200 1.600 2.000 2.000 2.000 700 800 1.000

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

Înălțime de ridicare (mm) 9.650 8.000 13.000 Înălțime de ridicare (mm) – – 700 700 1.580 700 1.580 1.050 1.050 1.050

Tehnologie   Tehnologie           

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

transpalet cu catarg transpalet cu catarg transpalet cu catarg cu platformă pliabilă cu scaun pentru 
operator

cu scaun pentru 
operator transpalet cu catarg transpalet cu catarg Double deck Double deck double deck/platformă 

pliabilă
double deck/fără 
platformă

double deck/fără 
platformă double deck/cu scaun double deck/cu scaun

Capacitate de ridicare (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

Viteza (km/h) 4.8 6 6 10 10 12 6 6 6 6 10 10 10 10 12

Înălțime de ridicare (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

Tehnologie           

 tehnologie Li-Ion
 Blue-Q

O clasă proprie: veți găsi 
soluțiile STILL pentru culoare 
foarte înguste într-o broșură 
separată.

* incl. ridicare inițială

MX-X/Li-Ion NXV EK-X EK-X EK-X 10
stivuitor pentru culoare înguste 
(man up)

stivuitor pentru culoare foarte 
înguste (man down) selector vertical selector vertical selector vertical

Capacitate de ridicare (kg) 1.500 1.500 1.200 1.000 1.000

Viteza (km/h) 14 10.5 10 10 10

Înălțime de ridicare (mm) 17.710 - 12.000 7.800 6.350

Înălțimea max. de ridicare* 18.110 13.950 10.960 6.865 5.415

Tehnologie     

Stivuitoare STILL pentru  
culoare foarte înguste

Pagina 15 – Stivuitor cu platformă

SXV-CB 

motostivuitor

Capacitate de ridicare (kg) 1.000

Viteza (km/h) 12

Înălțime de ridicare (mm) 5.380

Tehnologie
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FXH 25 N

TRANSPALEȚI CU OPERARE LA MICĂ ÎNĂLȚIME

Transpaleții STILL –  
inovație inspirată.
Transpaleții compacți STILL pun în mișcare transportul dvs. orizontal de mărfuri. 

Impresionează prin manevrabilitatea lor precisă, chiar și în cele mai înguste spații. 

Indiferent dacă sunteți în căutarea unui transpalet cu operare la mică înălțime 

sau dacă aveți nevoie de o platformă sau de o cabină pentru distanțe mai lungi, 

STILL oferă un model potrivit pentru fiecare profil operațional. Oricine dorește să 

transporte materiale, cât și să selecteze comenzile în siguranță și eficient, va fi 

mulțumit de modelele cu o înălțime de lucru reglabilă de până la 760 mm.  

Alte avantaje comune ale produselor din gamă includ elementele de control 

aranjate intuitiv, permițându-vă să vă concentrați pe deplin pe transportul 

încărcăturilor grele de până la 3,3 tone. În plus, există numeroase opțiuni care fac 

ca lucrul cu utilajele noastre să fie și mai eficient - cum ar fi timona inovatoare 

OptiSpeed sau tehnologia modernă STILL Li-Ion.

Tehnologia Li-Ion  
optimizează disponibilitatea echipamentului  
datorită puterii mari de energie furnizată și  
posibilității de încărcare intermediară.
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EXU 16-20ECH 15
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ECH 12ECH 12C/15C ECH 15 EXU 16-22 EXU-H 18-20 EXH 25-30HPT/HPS

/ C   ECH 12: Înlocuitorul perfect pentru transpaletele 

manuale din clasa de bază. Cu dimensiunile subțiri ale acestui 

echipament și ridicarea și conducerea electrică, mărfurile sunt 

mutate fără efort, chiar și în cele mai înguste spații. Bateria 

Li-Ion a ECH 12, ECH 12C și ECH 15C permite încărcarea 

intermediară rapidă și este ușor de înlocuit, pur și simplu se 

ridică de pe șasiu ca și cum ar fi bagaje de mână.

/ D   ECH 15: Compact, manevrabil și gata de utilizare în orice 

moment. Spre deosebire de transpaletele manuale, ECH 15 

se mișcă, ridică și coboară electric și fără efort. Datorită 

încărcătorului încorporat, transpaletul poate fi reîncărcat ușor și 

comod la prize standard și este astfel gata de utilizare în orice 

moment.

/ A   HPT/HPS: Fiabil, robust și versatil, fie în producție, 

ateliere sau în comerț. Construcția solidă din oțel rezistă chiar și 

la cele mai dificile condiții. Disponibil și cu ridicare manuală sau 

electric, tip foarfecă, la cerere. 

/ B   ECH 12C/15C: Confortabil și ergonomic, transpaletul 

manual cu dimensiuni compacte este conceput pentru a fi 

utilizat, de exemplu, pe culoarele din magazine. Ridicarea și 

conducerea sunt alimentate electric și fără efort. Datorită 

bateriei Li-Ion, transpaletul este întotdeauna gata de utilizare și 

poate fi reîncărcat la orice priză.

/ E   EXU 16-22: Transpalet compact cu operare la mică 

înălțime, cu timonă inovatoare STILL OptiSpeed: Viteza este 

adaptată automat la unghiul de înclinare al timonei. Alegeți între 

cea mai bună eficiență posibilă sau performanță maximă cu 

modurile de conducere ECO și BOOST.

/ F   EXU-H 18-20: Perfect pentru un transport care protejează 

sănătatea operatorului; EXU-H impresionează cu o înălțime de 

lucru reglabilă de până la 760 mm, pentru o poziție optimă a 

corpului din punct de vedere ergonomic pentru toți operatorii. 

Funcția opțională de ridicare automată promite și mai mult 

confort datorită reglarii automate a înălțimii de lucru în funcție 

de nivelul încărcăturii.

/ G   EXH 25-30: Cel mai puternic dintre transpaleții cu 

operare la mică înălțime: manevrează până la trei tone fără efort 

și cu precizie, datorită sistemului de direcție electric standard. 

Roțile de sprijin suspendate garantează cea mai bună tracțiune, 

iar afișajul color permite operatorilor să fie atenți la toate 

informațiile importante.

Transpaleți STILL cu operare la mică înălțime – se poate mai mult!

 3.000 kg  1.200 kg  2.200 kg  2.000 kg  3.000 kg 1.500 kg 1.200/1.500 kg

TRANSPALEȚI CU OPERARE LA MICĂ ÎNĂLȚIME
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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: Acest transpalet cu operare la mică înălțime 

cu platformă pentru operator este rapid, durabil și inteligent. 

Volanul STILL Easy Drive permite o ergonomie maximă la 

manevrarea echipamentului, în special atunci când este utilizat 

pe rampa de încărcare. Capacitățile bateriei de până la 620 Ah 

(410 Ah pentru versiunea Li-Ion) și vitezele de deplasare de până 

la 14 km/h fac din EXH-S un autentic alergător de anduranță. 

Datorită platformei verticale opționale, reglabilă individual, cu 

pernă de aer, spatele operatorului este protejat perfect chiar și 

în timpul celor mai dificile activități.

/ A   EXH-SF 20-25: Conceput pentru o performanță maximă 

de manipulare la încărcarea și descărcarea camioanelor: EXH-SF 

se deplasează precis și în siguranță în cele mai înguste spații. 

În plus, în timpul transportului se pot atinge viteze de deplasare 

de până la 14 km/h. Confortul și siguranța sunt asigurate de 

platforma cu suspensie pneumatică, care poate fi reglată în 

funcție de greutatea șoferului și de brațele laterale reglabile pe 

înălțime.

/ C   SXH 20: Un singur produs, mai multe avantaje; SXH 

cu platformă pentru operator este potrivit operațiunilor de 

descărcare, precum și celor de transport orizontal rapid. 

Personalizarea este avantajul său cheie, de exemplu, unitatea 

de direcție poate fi montată pe partea stângă sau dreaptă a 

operatorului. Terenul denivelat devine joacă de copii datorită 

opțiunii de compensare la nivelului șasiului.

/ D   FXH 20-25: Cu scaun suspendat, pedală reglabilă pe 

înălțime și o viteză maximă de 12 km/h, FXH este perfect 

echipat pentru curse lungi. Poate gestiona o capacitate de 

până la 162 de tone pe oră, iar cu manșa de comandă 4Plus, 

operatorul are în permanență un control optim al manevrării. 

/ E   FXH 33: Performanță maximă în timp record: Dintre toate 

transpaletele cu operare la mică înălțime, FXH 33 cu scaun 

suspendat este cel mai rapid. Se deplasează pe culoarele 

depozitelor la viteze de până la 20 km/h, deplasează până la 

3,3 tone și stăpânește munca în mai multe schimburi fără efort, 

datorită capacității de stocare a bateriei de până la 930 Ah. 

Sistemele de asistență precum Curve Speed Control (Controlul 

vitezei în curbe) și sistemul de frânare ABS asigură o siguranță 

optimă.

Transpaleți STILL cu operare la mică înălțime, cu platformă sau cabină pentru operator – un succes 
remarcabil.

 2.500 kg  2.500 kg  2.000 kg  2.500 kg  3.300 kg

TRANSPALEȚI CU OPERARE LA MICĂ ÎNĂLȚIME
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EXV + EXV-SF

Transpaleții STILL cu catarg –  
eficiență ridicată.
Transpaleții STILL cu catarg asigură un control perfect asupra organizării 

depozitului dumneavoastră. Chiar și pe cele mai înguste culoare, puteți deplasa 

fără efort până la două tone cu acest echipament compact și manevrabil. În plus, 

datorită capacității mari de încărcare reziduală, vă puteți consolida depozitul și 

puteți utiliza optim spațiul disponibil, beneficiind astfel de înălțimi de depozitare 

de peste șase metri. Distanțe mai lungi? Nicio problemă! Modelele cu platformă 

cu suspensie pneumatică sau scaun pentru operator și viteze maxime de până 

la 12 km/h garantează un transport de paleți care este rapid și prietenos cu 

sănătatea angajatului.  

Cu toate acestea, transpaletul electric cu catarg nu este doar rapid și puternic, ci 

și extrem de inteligent. De exemplu, asistentul de sarcină Dynamic Load Control al 

EXV și FXV vă spune dintr-o privire cât de mare poate fi sarcina curentă ridicată. În 

plus, există și alte sisteme inteligente de asistență, cum ar fi Curve Speed Control 

(Controlul vitezei în curbe), care reglează automat viteza în viraje. Pur și simplu 

inteligent.

Tehnologia Li-Ion  
optimizează disponibilitatea echipamentului  
datorită puterii mari de energie furnizată și  
posibilității de încărcare intermediară.

TRANSPALEȚI CU CATARG
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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

cu simboluri independente de limbaj. O capacitate și mai mare 

de manipulare este asigurată de operarea opțională a paleților 

suprapuși (double deck), care transportă doi paleți de marfă 

care nu pot fi stivuiți, cu o greutate totală de până la 2.000 kg. 

În plus, sistemul de asistență Dynamic Load Control (Controlul 

dinamic al sarcinii) permite manipularea sarcinii în condiții de 

siguranță.

/ D   EXV-SF 14-20: Acest transpalet cu operare la mare 

înălțime, cu platformă cu suspensie pneumatică, este ușor de 

manevrat, atinge viteze de 10 km/h și ridică chiar și sarcini grele 

la peste șase metri înălțime. Transportul de marfă devine și mai 

eficient și mai sigur în modul pietonal, cu caracteristici precum 

asistentul de sarcină Dynamic Load Control, indicatorul opțional 

al capacității de încărcare și bara de tracțiune STILL combi.

/ E   EXP 14-20: Furcile autoportante și reglabile permit 

transportul diferitelor tipuri de paleți. Gama de funcții poate 

fi mărită și mai mult cu atașamente suplimentare. Reducerea 

automată a vitezei în viraje, comutatorul de pornire și timona 

STILL OptiSpeed garantează o manipulare sigură și eficientă a 

sarcinii.

/ F   EXV-CB 06-16: Cu transpaletul cu operare la mare 

înălțime EXV-CB, puteți ridica paleți și suporturi de orice fel. 

Furcile consolei vă permit să vă extindeți funcționalitatea 

utilizând o gamă de accesorii. O capacitate de ridicare de 

până la 1.600 kg, combinată cu înălțimi de ridicare de până la 

4,2 metri garantează o consolidare optimă a depozitului și o 

capacitate optimă de manipulare.

/ G   SXV-CB 10: Echipamentul universal fiabil pentru o 

multitudine de aplicații. Capacitatea nominală de 1.000 kg este 

disponibilă pe întreaga înălțime de ridicare. Cu lățimea mică și 

raza mică de virare, este, de asemenea, extrem de manevrabil 

în cele mai înguste spații.

/ H   FXV 14-16: Țintește sus pe culoarele înguste. Fiind 

cel mai rapid din clasa sa, FXV, care este disponibil fie cu un 

buton de direcție, fie cu volan, ridică mărfurile la o înălțime 

de peste șase metri la o viteză impresionantă. Asistentul de 

sarcină Dynamic Load Control (Controlul dinamic al sarcinii) 

indică dintr-o privire înălțimea la care poate fi ridicată sarcina 

curentă. Scaunul șoferului și pedala reglabilă pe înălțime asigură 

confortul pe distanțe mai lungi.

/ A   ECV 10/ECV 10 C: În timp ce varianta C deosebit de 

compactă – mulțumită catargului mono – ridică sarcini de până 

la 1.887 mm, ECV 10 ajunge chiar mai sus, până la 3.227 mm. 

Datorită încărcătorului încorporat, ambele modele ECV pot fi 

încărcate cu ușurință la orice priză standard.

/ B   EXV 10-14 C: Profitați la maximum de spațiul de stocare 

cu EXV datorită capacității de încărcare reziduală foarte 

mare. Mulțumită timonei STILL OptiSpeed, EXV funcționează 

întotdeauna cu viteză adaptată automat în funcție de unghiul 

timonei. Deplasându-se fără efort pe toate tipurile de sol, EXV 

oferă o gardă la sol mai mare cu versiunile prevăzute cu ridicare 

inițială. 

/ C   EXV 14-20: O capacitate mare de încărcare reziduală și 

un afișaj color inteligent, care susține în mod optim operatorul 

 1.400 kg 1.000 kg  2.000 kg  2.000 kg  2.000 kg  1.600 kg  1.000 kg  1.000 kg

TRANSPALEȚI CU CATARG
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FXD 20 NEXD 20

1716

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

/ C   EXD-SF 20: O platformă operatorie cu pernă de aer 

permite șoferului să transporte confortabil doi paleți simultan 

la o viteză de până la 10 km/h. Datorită dimensiunilor sale 

compacte, stivuitorul se deplasează cu precizie pe rampa de 

încărcare.

/ D   EXD-S 20: Datorită cabinei cu pernă de aer a șoferului, 

transporturile confortabile cu doi paleți simultan sunt asigurate, 

chiar și pe distanțe lungi. Sistemul de asistență pentru controlul 

vitezei în curbe reglează automat viteza în viraje, permițând 

operatorului să lucreze rapid și în siguranță.

/ E   SXD 20: Acoperă aproape toate operațiunile logistice 

din depozite, de la transportul orizontal double deck, până la 

o utilizare flexibilă ca transpalet cu catarg, cu o capacitate de 

ridicare de până la 1.200 kg. Platforma cu pernă de aer pentru 

șofer și viteza maximă de 10 km/h combină confortul cu 

capacitățile ridicate de manevrabilitate.

/ F   FXD 20/FXD 20 N: Scaunul cu pernă de aer al șoferului 

oferă confort optim chiar și pe distanțe mai lungi. FXD este 

considerat unul dintre cele mai bune din clasa sa, datorită 

funcției sale double deck, înălțimii de ridicare de 2,8 metri și 

ramei de protecție standard a operatorului.

/ A   EXD 18: Transpaletul cu catarg double deck este 

disponibil în două versiuni: fie extrem de compact în lungime, 

fie echipat cu o baterie foarte mare pentru până la opt ore 

de funcționare. Dispozitivul inteligent de ajustare a paleților 

permite, de asemenea, stivuirea precisă pe două niveluri.

/ B   EXD 20: Mulțumită timonei STILL OptiSpeed, transpaletul 

cu catarg double deck își reglează automat viteza. Roțile de 

sprijin cu arc hidraulic garantează o eficiență și o siguranță 

maxime la încărcarea și descărcarea camioanelor.

 1.800 kg  2.000 kg  2.000 kg  2.000 kg  2.000 kg  2.000 kg

TRANSPALEȚI DOUBLE DECK
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FM-X

STIVUITOARE REACH TRUCKS

Stivuitoare tip reach truck –  
Precizie la cel mai înalt nivel. 

În plus față de o înălțime remarcabilă de ridicare de până la 13 metri, stivuitoarele 

STILL reach truck cu operare la mare înălțime au, de asemenea, capacitatea 

de a ridica până la 1.000 kg la înălțime maximă, datorită capacității enorme de 

încărcare reziduală. Pe lângă eficiența ridicată, acționarea puternică și confortul 

deosebit la deplasare, beneficiați și de numeroasele caracteristici inovatoare oferite 

de stivuitoarele reach truck STILL.  

Datorită stabilizării active a sarcinii (ALS), puteți trece rapid la următoarea sarcină, 

în timp ce alții ar aștepta în continuare ca vibrațiile catargului să se oprească. 

Timpul de așteptare la raft este astfel redus cu până la 80 %. De asemenea, nu 

veți dori să faceți acest lucru fără o amortizare excepțională, dinamică și lină a 

catargului. Acest lucru este posibil printr-un sistem optic de măsurare a înălțimii de 

ridicare, care permite, de asemenea, o preselectare automată a înălțimii de ridicare 

sau o citire exactă a acesteia pe afișaj.  

Dacă doriți să transportați bunuri lungi și voluminoase, veți aprecia rapid avantajele 

stivuitorului reach truck FM-4W, cu rază de acțiune în patru direcții. Datorită 

anvelopelor super elastice, FM-X SE vă oferă posibilitatea de a manevra încărcătura 

atât în interior, cât și în exterior.
Tehnologia Li-Ion  
optimizează disponibilitatea echipamentului  
datorită puterii mari de energie furnizată și  
posibilității de încărcare intermediară.
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FM-XFM-X SE

2120

FM-X SE 20 FM-X 25FM-4W 25

/ B   FM-X SE 14-20: Perfect potrivit pentru utilizare combinată 

în interior și în exterior: datorită anvelopelor sale speciale 

superelastice, FM-X SE se poate deplasa, de asemenea, pe 

suprafețe exterioare dure. În plus, stivuitorul se deplasează nu 

numai rapid, ci și în condiții de siguranță, datorită sistemului 

de asistență pentru controlul vitezei în curbe, care reglează 

automat viteza de deplasare în funcție de unghiul de virare și 

deschide calea pentru o performanță optimă de manipulare. 

În cazul proceselor de depozitare și recuperare, șoferul 

beneficiază de controlul tactil Fingertip hidraulic sensibil sau de 

Joystick 4Plus.

/ C   FM-X 10-25: Mai rapid, mai sus, mai departe: datorită 

stabilizării active a sarcinii (ALS), nu mai trebuie să așteptați 

mult timp pentru ca vibrațiile catargului să scadă. Un impuls de 

egalizare automată oprește rapid și eficient vibrațiile care pot 

apărea la înălțimi mari, reducând astfel timpul de așteptare la 

raft cu până la 80 %. Sistemul standard de măsurare a înălțimii 

se numără printre cele mai bune tehnologii de pe piață și este 

baza funcțiilor suplimentare inteligente, cum ar fi absorbția 

șocului din catarg. Este atât de stabil, încât o sticlă goală 

de plastic așezată cu capul în jos pe furci poate fi ridicată la 

înălțimea maximă de 13 metri fără a cădea. Cu toate acestea, 

în locul unei sticle de plastic, puteți ridica încărcături care 

cântăresc până la 1.000 kg, datorită capacității de încărcare 

reziduală enorme.

/ D   FM-X cu cabină pentru utilizare în mediu rece: 

Performanță la cald într-un mediu rece. Cabina încălzită este 

proiectată pentru utilizare continuă în medii cu temperaturi de 

până la –30 °C și are geam termic dublu.

/ A   FM-4W 20-25: Complet funcțional în toate direcțiile. 

FM-4W este un stivuitor inteligent cu patru sensuri de deplasare, 

deoarece nu numai că este deosebit de potrivit pentru 

transportul mărfurilor grele, dar face munca grea ușoară. În 

același timp, stivuitorul facilitează munca operatorului datorită 

sistemelor moderne de asistență, cum ar fi indicatorul de 

înălțime și greutate integrat, iar ergonomia cabinei ce protejează 

sănătatea operatorului, cu scaunul său confortabil, reglabil, 

promite o manipulare confortabilă a încărcăturii. Îmbunătățirile 

opționale, cum ar fi preselecția înălțimii de ridicare, ajută 

operatorul și mai mult. 

 2.500 kg  2.000 kg  2.500 kg

FM-X cu cabină pentru mediu rece

STIVUITOARE REACH TRUCKS
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OPX

SELECTOARE

Selectoare de comenzi STILL – 
Eficiență și performanță de top pentru orice 
aplicație. 
Aproape nicio linie de lucru în logistică nu este mai diversă decât selectarea 

comenzilor. Cu toate acestea, indiferent de profilul aplicației dvs., la STILL veți găsi 

stivuitorul perfect - garantat. Deoarece flota noastră de selectoare este concepută 

pentru a face acest lucru: cu diversitate, flexibilitate și putere inovatoare, oferim 

fiecărui client soluția potrivită de selectare a comenzilor pentru a răspunde 

nevoilor sale. În timp ce ajungeți la bunuri de până la 12 metri înălțime dintr-o 

cabină spațioasă cu selectoarele de comenzi STILL verticale, selectorul cu operare 

la nivel scăzut OPX vă permite să ajungeți confortabil la primul nivel al raftului 

- și să mutați încărcături de până la 2.500 kg la o viteză maximă impresionantă 

de 14 km/h. Indiferent dacă aveți nevoie de o funcție double deck pentru 

transportul bunurilor sensibile la presiune sau de furci foarte lungi pentru bunuri 

lungi voluminoase, datorită sistemului modular versatil de la STILL, veți primi un 

stivuitor industrial construit la comandă, care se potrivește perfect cerințelor dvs. 

individuale. Toate selectoarele de comenzi STILL beneficiază de tehnologie de 

ultimă oră, care ridică viteza de selectare la nivelul următor. Tehnologia Li-Ion  
optimizează disponibilitatea echipamentului  
datorită puterii mari de energie furnizată și  
posibilității de încărcare intermediară.
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OPX-L 16OPX

2524

OPX 20/25 Plus OPX-L 12 OPX-L 16 OPX-L 20 OXV 07/08/10

ergonomic, cu afișaj integrat și unitate de comandă în toate 

situațiile de conducere. În consecință, direcționarea, ridicarea 

și conducerea simultană devin posibile fără a fi nevoie să vă 

schimbați poziția.

/ B   OPX 20-25: Echipamentul universal inovator, cu viteze de 

până la 12 km/h, este disponibil într-un număr mare de versiuni, 

inclusiv cu o platformă opțională de operare cu ridicare, 

pentru a ajunge la înălțimi de până la 2,80 metri. Volanul 

STILL Easy Drive a fost creat pe baza conceptului inteligent de 

operare al modelului OPX 20-25.

OPX 20-25 Plus: Șasiul său inovator cu cinci roți permite o 

conducere mai sigură și mai sensibilă. În plus, OPX 20-25 Plus 

este deosebit de rapid, cu o viteză maximă de 14 km/h.

/ C   OPX-L 12: Construit pentru preluarea ergonomică a 

paleților cu sarcină mare pe culoarele înguste, OPX-L 12 poate 

ridica paleții la o înălțime optimă de lucru de până la 786 mm. 

Cu funcția opțională de ridicare automată, selectorul ridică și 

coboară automat paletul în funcție de nivelul de încărcare.

/ D   OPX-L 16: OPX-L 16 oferă toate avantajele OPX-L 12, 

dar permite și preluarea ergonomică a comenzilor a doi paleți 

simultan cu o greutate totală de până la 1.600 kg simultan. 

Datorită furcii cu rotire liberă, paleții pot fi ridicați atât 

longitudinal, cât și transversal. 

/ E   OPX-L 20: Perfect pentru preluarea ergonomică a doi 

paleți și, datorită designului său special, oferă cel mai scurt 

traseu posibil către palet. OPX-L 20 permite preluarea cu 

ușurință a comenzilor de până la 2.000 kg la o înălțime de lucru 

variabilă de până la 891 mm.

/ F   OXV 07/08/10: Rapid, eficient, sigur - trei cuvinte care 

rezumă perfect preluarea comenzilor cu OXV 07/08/10. OXV 

este alegerea perfectă pentru preluarea eficientă și ușoară a 

comenzilor la înălțimi de preluare de până la 2,8 metri.

Selectoarele orizontale OPX cu o capacitate de încărcare de 

până la 2,5 tone și selectorul vertical OXV cu o capacitate 

maximă de încărcare de 1.000 kg sunt foarte inovatoare: 

întotdeauna eficiente, întotdeauna fiabile, întotdeauna dinamice.  

Dacă este necesar, OPX vă va ridica la o înălțime de 2,80 metri 

cu o platformă a șoferului care se poate ridica. Chiar și la 

această înălțime, puteți manevra vehiculul și îl puteți muta 

la următoarea stație de ridicare, economisind timp prețios. 

Capacitățile bateriei de până la 500 Ah pentru OXV și 620 Ah 

pentru OPX fac ca aceste selectoare de comenzi să fie cu 

adevărat alergători pe distanțe lungi.

/ A   Volanul STILL Easy Drive: Datorită conturului său 

inovator, operatorul se bucură de volanul nou dezvoltat, 

Selectoarele STILL – palpitant de dinamice.

 2.500 kg  1.200 kg  1.600 kg  2.000 kg

Volan STILL Easy Drive

 700/800 kg

SELECTOARE
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/ B   OPX-D 20: Selectorul optim pentru mărfuri sensibile la 

presiune, cum ar fi iaurtul sau fructele: OPX-D 20 transportă 

simultan doi paleți ridicați separat. Operatorul se bucură nu 

numai de o vedere frontală clară, ci și de o rază minimă de 

virare. Locul operatorului proiectat cu generozitate, cu spătar, 

promite confort.

/ A   OPX-L 20 S: OPX-L 20 S este ideal pentru ridicarea 

mărfurilor deosebit de lungi sau chiar a doi europaleți în același 

timp, datorită unei lungimi a furcii de 2.390 mm. În funcție de 

înălțimea operatorului și de nivelul  încărcăturii, platforma de 

ridicare tip foarfecă vă permite să setați cu ușurință o înălțime 

de lucru optimă din punct de vedere ergonomic de până la 

785 mm. Nu numai că furcile sunt lungi, dar la fel sunt și 

timpii de funcționare. Mulțumită capacităților mari ale bateriei 

și tehnologiei opționale STILL Li-Ion, OPX-L 20 S rămâne în 

funcțiune pentru mai mult timp.

 2..000 kg 2.000 kg

Persoanele responsabile de intralogistica unei fi rme au nevoie 

de soluții pentru a gestiona activitățile de transport cât 

mai efi cient și mai rentabil posibil. Cu toate acestea, noile 

tehnologii, funcții și sisteme fac din ce în ce mai difi cilă și 

consumatoare de timp evaluarea produselor care îndeplinesc 

cerințele în creștere. 

Datorită principiului „Simply Effi cient”, puteți vedea dintr-o 

privire valoarea adăugată a tuturor echipamentelor, soluțiilor 

software și serviciilor STILL: cinci categorii de benefi cii pentru 

utilizatori, bazate pe o analiză a nevoilor clienților noștri 

ne ghidează dezvoltarea și vă oferă o prezentare rapidă și 

transparentă a valorii adăugate specifi ce. Benefi ciile sunt 

întotdeauna coordonate optim, astfel încât să primiți mereu o 

soluție „simply effi cient” (efi cientă) și extrem de rentabilă.

�Simply ea sy 
Dacă o soluție este ușor de utilizat, nu este nevoie de instruire 

specială, se evită atât deteriorarea, cât și pierderea de timp 

din cauza posibilelor erori de operare și asigură exploatarea 

rapidă și durabilă de către operator a întregului potențial al 

productivității.

�Simply powerful 
Indiferent dacă vă afl ați pe rampe sau pe teren plat, pe distanțe 

lungi sau pe culoare înguste între rafturi – bazați-vă pe soluții 

fi abile, cu putere și inteligență care vă ajută să vă deplasați 

considerabil mai mult.

�Simply safe 
Manipularea mai rapidă a mărfurilor este inutilă dacă nu este 

sigură: vă puteți baza pe sisteme inteligente de asistență, 

procese de depozitare planifi cate de experți și instruire în 

materie de siguranță care previn în mod efi cient daunele aduse 

persoanelor, bunurilor, datelor și infrastructurii.

�Simply fl exible 
Când cerințele se schimbă, aveți nevoie de produse care să vă 

ajute să reacționați rapid. De aceea, soluțiile de la STILL vă ajută 

să rămâneți fl exibil. De exemplu, permițând ca echipamentele 

să fi e ușor utilizate sau adaptate la diferite operațiuni.

�Simply connected 
Procesele efi ciente sunt vitale pentru profi tabilitatea 

intralogisticii dumneavoastră. Echipamentele care pot fi  

conectate la rețea, soluțiile software ușor accesibile, alimentate 

cu date în timp real și mecanismele de control care pot 

fi  automatizate vă ajută să profi tați la maximum de fl ota 

dumneavoastră în orice moment. 

SELECTOARE
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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.


