
first in intralogistics

Skladová technika STILL.
Riešenia pre každý typ zadania v preprave.
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STILL PartnerPlan – Ukážeme vám cestu.  

STILL PartnerPlan je prehľadná a transparentne členená pomôcka pri hľadaní ideálneho 

riešenia pre vnútropodnikovú logistiku ušitého na mieru. Zahŕňa rozsiahlu ponuku 

našich vozíkov, systémových riešení, servisných služieb a možností financovania. Na 

základe príručky STILL PartnerPlan zostavíme váš osobný balíček úspechu spoločne 

a na partnerskej báze. V balíčku kombinujeme vždy individuálne jednotlivé súčasti 

z bohatej ponuky našich produktov. Od motorových vozíkov, automatizačných 

a softvérových riešení cez servisné služby vrátane osvedčených originálnych dielov 

až po financovanie na mieru – s príručkou STILL PartnerPlan nájdete vždy riešenie 

presne podľa vašich potrieb. Všetky produkty STILL sú navrhnuté tak, aby sa navzájom 

perfektne dopĺňali a zaručovali tak optimálnu súhru.  

Úspech sa dá naplánovať – ukážeme vám, ako.

Spoločnosť STILL už viac ako 100 rokov dodáva vysoko výkonné výrobky tej najvyššej kvality v kombinácii 

s rýchlym a spoľahlivým servisom, vďaka čomu je spoľahlivým a kompetentným partnerom pre vaše 

intralogistické potreby.  

V súčasnosti máme na celom svete 9 000 zamestnancov, ktorí usilovne pracujú na vývoji a zavádzaní 

inovatívnych koncepcií a jedinečných vnútropodnikových logistických riešení. Vďaka tomu náš tím dokáže 

vyvinúť inovácie, ktoré sú orientované na systém, prispôsobené zákazníkovi, prívetivé pre používateľa a 

ktoré určujú trend.  

Formujú základ nášho produktového radu a súčasne poskytujú riešenia všetkých potrieb. Naša práca však 

nekončí len dodaním jedného z našich vysokozdvižných vozíkov – spoločnosť STILL sa naďalej zaväzuje 

poskytovať podporu, ktorú môžete potrebovať počas celého životného cyklu vášho výrobku. Váš osobný 

tím regionálnych manažérov a servisných technikov STILL je vám neustále k dispozícii vďaka širokej 

servisnej sieti prostredníctvom viacerých komunikačných kanálov. Tým je zaručená vysoká dostupnosť 

vašej internej logistiky.  

Spoločnosť STILL – vždy o krok vpred.

Benchmarky v sériovej výrobe:  
So skladovou technikou STILL máte vždy na sklade 
dostatok úspechov.
 

Každý sklad je iný. Sklady s flotilou STILL ale majú jedno spoločné: Sú efektívne zorganizované, majú úspornú 

prevádzku a prekládka tovaru prebieha hladko. Od spoľahlivých paletových vozíkov až po inovatívne regálové 

vozíky pre prácu v úzkych uličkách s modernými asistenčnými systémami: STILL vám ponúka dokonalý vozík 

pre každý typ úlohy v preprave.  

Profitujte z výhod našej univerzálnej a efektívnej flotily vychystávacích vozíkov. Objavte nárast produktivity 

a pohodlie pri práci, ktoré majú pre vás pripravené naše vzrušujúco dynamické horizontálne vychystávacie 

vozíky.  

Spoľahnite sa na nízkozdvižné a vysokozdvižné paletové vozíky s nízkou potrebou údržby a jednoduchou 

obsluhou, ktoré nastavujú štandardy, najmä pokiaľ ide o efektívnosť. Každá časť vybavenia skladu je navrhnutá 

tak, aby bola „jednoducho efektívna“. Naše vozíky zároveň plnia vaše prepravné úlohy najlepším možným 

spôsobom a s maximálnou hospodárnosťou.

STILL – Vždy o krok napred. Od roku 1920.
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Náš tím snov pre váš sklad. Program skladovej techniky STILL.
Strana 6 – Nízkozdvižné vozík

Strana 12 – Vysokozdvižné vozíky a vozíky pre prácu na dvoch úrovniach súčasne

Strana 18 – Vozíky s výsuvným zdvíhacím zariadením

Vozíky pre prácu  
v úzkych uličkách

Strana 22 – Vychystávacie vozíky

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

ručný paletový vozík ručne vedený vozík ručne vedený vozík ručne vedený vozík ručne vedený vozík ručne vedený vozík s  
funkciou vychystávania ručne vedený vozík so sklopnou plošinou  

pre vodiča s plošinou pre vodiča s plošinou pre vodiča vozík pre sediaceho vodiča vozík pre sediaceho vodiča vozík pre sediaceho vodiča

Nosnosť (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

Rýchlosť (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

Technológie       

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
štvorcestný vysokozdvižný 
vozík

so superelastickými 
pneumatikami vozík pre stojaceho vodiča so zvýšením rýchlosti s ergonomickou  

funkciou zdvihu
s ergonomickou  
funkciou zdvihu

s ergonomickou  
funkciou zdvihu s nožnicovým zdvihom dvojúrovňový vozík vozík pre stojaceho 

vodiča
vozík pre stojaceho 
vodiča

vozík pre stojaceho 
vodiča

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

Rýchlosť (km/h) 13 14 14 Rýchlosť (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

Technológie   Technológie           

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

ručne vedený vozík ručne vedený vozík ručne vedený vozík so sklopnou plošinou 
pre vodiča

vozík pre sediaceho 
vodiča

vozík pre sediaceho 
vodiča ručne vedený vozík ručne vedený vozík dvojúrovňový vozík dvojúrovňový vozík dvojúrovňový vozík/

sklopná plošina pre vodiča
dvojúrovňový vozík pre 
stojaceho vodiča

dvojúrovňový vozík pre 
stojaceho vodiča

dvojúrovňový vozík pre 
sediaceho vodiča

dvojúrovňový vozík pre 
sediaceho vodiča

Nosnosť (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

Rýchlosť (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

Technológie           

 Li-Ion technológia
 Blue-Q

Samostatná kategória: 
Riešenie STILL pre sklady 
s úzkymi uličkami nájdete 
v samostatnej brožúre.

* Vrátane prídavného zdvihu

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

regálový vozík (man-up) regálový vozík (man-down) vozík pre vertikálne  
vychystávanie

vozík pre vertikálne  
vychystávanie

vozík pre vertikálne 
vychystávanie

Nosnosť (kg) 1 500 1 500 1 200 1 000 1 000

Rýchlosť (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

Technológie     

Strana 15 – Vysokozdvižný vozík pre stojacu obsluhu

SXV-CB 
vysokozdvižný vozík pre 
stojacu obsluhu

Nosnosť (kg) 1.000

Rýchlosť (km/h) 12

Výška zdvihu (mm) 5 380

Technológie
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FXH 25 N

NÍZKOZDVIŽNÉ VOZÍKY

Nízkozdvižné vozíky STILL –  
Veľmi inovatívne.
Kompaktné nízkozdvižné vozíky STILL prinášajú pohyb do vašej horizontálnej 

prepravy tovaru. Aj v stiesnených priestoroch presviedčajú precíznymi možnosťami 

manévrovania. Nezáleží na tom, či hľadáte nízkozdvižný paletový vozík alebo 

potrebujete plošinu alebo kabínu vodiča na dlhšie vzdialenosti, spoločnosť STILL 

ponúka vhodný model pre každý prevádzkový profil. Ak by ste chceli tovar nielen 

prepravovať, ale aj ergonomicky vychystávať, potešia vás modely s variabilne 

nastaviteľnou pracovnou výškou až do 760 mm.  

Všetky konštrukčné rady vás presvedčia intuitívne umiestnenými ovládacími 

prvkami. Namiesto miesto obsluhy vozíka sa tak môžete plne sústrediť na prepravu 

bremien s hmotnosťou až 3,3 tony. Navyše je k dispozícii množstvo voliteľných 

možností, ktoré prispievajú k ešte vyššej efektívnosti práce s našimi vozíkmi, 

ako napr. inovatívne oje OptiSpeed alebo moderná lítium-iónová technológia 

spoločnosti STILL. K dispozícii s Li-Ion technológiou:  
Optimalizujte disponibilitu vozíka pomocou 
vysokej hustoty energie a možnosti  
priebežného dobíjania.
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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: Ideálny prechod od manuálnych paletových 

vozíkov v základnej triede. S úzkymi rozmermi, elektrickým 

zdvihom a pojazdom zvláda tento vozík bez problémov 

prepravu bremien aj v stiesnených priestoroch. Lítium-iónová 

batéria vozíkov ECH 12, ECH 12C a ECH 15C umožňuje rýchle 

priebežné dobíjanie a dá sa ľahko nabiť tak, že sa jednoducho 

vyberie zo šasi, ako by to bola príručná batožina.

/ D   ECH 15: Kompaktný, obratný a kedykoľvek pripravený 

na použitie. V protiklade s ručnými paletovými vozíkmi sa 

vozík ECH 15 pohybuje, vykonáva zdvih a spúšťanie elektricky 

a bez námahy. Vďaka integrovanej nabíjačke sa nízkozdvižné 

vozíky dajú jednoducho a nekomplikovane nabíjať z bežných 

elektrických zásuviek a sú tak neustále pripravené na prevádzku. 

/ A   HPT/HPS: Spoľahlivé, robustné a všestranne využiteľné 

– vo výrobe, v dielňach alebo v obchode: Stabilná oceľová 

konštrukcia vydrží aj najnáročnejšie nasadenie. Na želanie 

k dispozícii aj s manuálnym alebo elektrickým nožnicovým 

zdvihom. 

/ B   ECH 12C/15C: Pohodlná a ergonomická výmena ručného 

paletového vozíka s kompaktnými rozmermi, ktorý je určený 

napríklad na použitie na predajných plochách. Zdvíhanie a 

jazda sa vykonávajú bez námahy prostredníctvom elektrickému 

pohonu. Vďaka lítium-iónovej batérii je vozík vždy pripravený na 

použitie a môže sa dobíjať cez ľubovoľnú zásuvku. 

/ E   EXU 16-22: Kompaktný nízkozdvižný paletový vozík s 

inovatívnym ojom OptiSpeed od spoločnosti STILL: Rýchlosť 

vozíka sa automaticky prispôsobí uhlu naklonenia oja. 

Prostredníctvom jazdných programov ECO a BOOST volíte medzi 

najlepšou možnou úspornosťou alebo maximálnym výkonom.

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

vychystávanie: EXU-H sa pýši variabilne nastaviteľnou pracovnou 

výškou až 760 mm pre ergonomicky optimálne držanie tela. Ešte 

vyšší komfort sľubuje doplnková funkcia autolift s automatickým 

prispôsobením pracovnej výšky podľa stavu naloženia vozíka.

/ G   EXH 25-30: Náš ťahúň medzi nízkozdvižnými paletovými 

vozíkmi: ľahko a presne zvládne až tri tony vďaka štandardnému 

elektrickému riadiacemu systému. Zavesené oporné kolesá 

zaručujú najlepšiu trakciu a farebný displej umožňuje obsluhe 

sledovať všetky dôležité informácie.

Ručne vedené nízkozdvižné vozíky STILL – Zvládnu viac!

 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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1110

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 

pre stojaceho vodiča je rýchly, vytrvalý a šikovný: Volant 

STILL Easy Drive umožňuje maximálnu ergonómiu pri 

manévrovaní s vozíkom, najmä keď sa používa na nakladacej 

rampe. Kapacita batérie do 620 Ah (410 Ah pre lítium-iónovú 

verziu) a jazdná rýchlosť do 14 km/h robia z vozíka EXH-S 

skutočného vytrvalostného bežca. Na želanie dodávaná, 

individuálne nastaviteľná a pneumaticky odpružená plošina pre 

stojaceho vodiča zabezpečí ochranu chrbta aj pri najnáročnejším 

nasadení.

/ A   EXH-SF 20-25: Navrhnuté pre maximálny manipulačný 

výkon pri nakladaní a vykladaní nákladných vozidiel: Vozík 

EXH-SF sa pohybuje presne a bezpečne aj v najtesnejších 

priestoroch. Počas prepravy možno navyše dosiahnuť rýchlosť až 

14 km/h. Pohodlie a bezpečnosť zaručuje vzduchom odpružená 

plošina pre vodiča, ktorá sa dá prispôsobiť hmotnosti vodiča, a 

výškovo nastaviteľné bočné ramená.

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

miestom pre stojaceho vodiča zvládne nielen vykladanie, ale 

aj rýchlu horizontálnu prepravu. Medzi jeho veľké výhody patrí 

individualita: Riadiacu jednotku je napríklad možné umiestniť 

na ľavú alebo pravú stranu obsluhy. Vďaka doplnkovej funkcii 

vyrovnávania výškovej úrovne nepredstavujú nerovnosti podlahy 

žiadny problém.

/ D   FXH 20-25: Vďaka odpruženému sedadlu vodiča, výškovo 

nastaviteľnej podlahovej doske a maximálnej rýchlosti jazdy 

12 km/h je vozík FXH dokonalým pomocníkom pri preprave na 

dlhé vzdialenosti. Dosahuje výkon v prekládke až 162 ton za 

hodinu a Joystick 4Plus umožňuje obsluhe neustále dokonalú 

kontrolu nad vozíkom.

/ E   FXH 33: Maximálny výkon v rekordnom čase: Vozík FXH 33 

s odpruženým sedadlom vodiča je šampiónom v preprave 

medzi nízkozdvižnými vozíkmi STILL. Skladovými uličkami sviští 

rýchlosťou až 20 km/h, manipuluje s bremenami s hmotnosťou 

až 3,3 tony a vďaka batérii s kapacitou až 930 Ah bez problémov 

zvláda aj viaczmennú prevádzku. Optimálnu bezpečnosť 

poskytuje asistenčný systém Curve Speed Control a brzdový 

systém s ABS.

Nízkozdvižné vozíky STILL s plošinou pre stojaceho vodiča alebo s kabínou vodiča –  
Úspech aj postojačky.

 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 druhú.
S vysokozdvižnými vozíkmi STILL máte organizáciu svojho skladu dokonale pod 

kontrolou. Aj v najužších pracovných uličkách manipulujú kompaktné a obratné 

stroje bez problémov s bremenami s hmotnosťou až dve tony. A nielen to: Vďaka 

vysokej zvyškovej nosnosti môžete svoj sklad zahustiť, optimálne využiť dostupné 

priestory a profitovať z výšok zaskladnenia presahujúcich šesť metrov. Dlhšie 

prepravné trasy? Žiadny problém! Modely s pneumaticky odpruženou plošinou pre 

stojaceho vodiča, sedadlom vodiča a maximálnymi rýchlosťami jazdy až 12 km/h 

zabezpečujú aj v tejto oblasti rýchlu a ergonomickú prepravu paliet.  

Elektrické vysokozdvižné vozíky sú nielen rýchle a silné, ale tiež nesmierne 

inteligentné. Napríklad asistenčný systém Dynamic Load Control vozíkov EXV a FXV 

vás ihneď informuje o tom, ako vysoko sa dá príslušný náklad zdvihnúť. V ponuke 

sú aj ďalšie inteligentné asistenčné systémy, napr. Curve Speed Control, ktorý 

automaticky prispôsobí rýchlosť v zákrute. Jednoducho inteligentné a šikovné. K dispozícii s Li-Ion technológiou:  
Optimalizujte disponibilitu vozíka pomocou 
vysokej hustoty energie a možnosti  
priebežného dobíjania.
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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

/ C   EXV 14-20: Enormná zvyšková nosnosť spolu so šikovným 

farebným displejom, poskytujú vodičovi vynikajúcu podporu 

prostredníctvom ľahko zrozumiteľných symbolov. Ešte väčší 

výkon prekládky zabezpečuje voliteľná dvojúrovňová funkcia, 

vďaka ktorej možno prepravovať súčasne dve nestohovateľné 

nákladové jednotky s celkovou hmotnosťou až 2 000 kg. 

Asistenčný systém Dynamic Load Control navyše pomáha pri 

bezpečnej manipulácii s nákladom.

/ D   EXV-SF 14-20: Vysokozdvižný vysokozdvižný paletový 

vozík vozík s pneumaticky odpruženou plošinou pre stojaceho 

vodiča pre ochranu chrbta jazdí rýchlosťou až 10 km/h a 

dvíha aj ťažké bremená do výšky presahujúcej šesť metrov. 

Preprava nákladu je ešte efektívnejšia a bezpečnejšia v 

režime kráčajúcej obsluhy s funkciami, ako je asistenčný 

systém Dynamic Load Control, voliteľný ukazovateľ nosnosti a 

kombinované oje od spoločnosti STILL.

/ E   EXP 14-20: Samonosné a nastaviteľné vidlice umožňujú 

prepravu rôznych typov paliet. Funkcionalitu vozíka je možné 

ďalej rozšíriť montážou prídavných zariadení. Automatické 

zníženie rýchlosti pri prechádzaní zákrut, bezpečnostný vypínač 

a ovládacie oje STILL OptiSpeed zaručuje bezpečnú a efektívnu 

manipuláciu s bremenami.

/ F   EXV-CB 06-16: S vozíkom EXV-CB naložíte akékoľvek 

palety a nákladové jednotky. Pretože vďaka nastaviteľným, 

samonosným vidliciam môžete prostredníctvom rôznych 

prídavných zariadení rozšíriť rozsah jeho funkcií. Nosnosť až 

1 600 kg kombinovaná s výškami zdvihu až 4,2 m umožňuje 

maximálne zahustenie skladu a vysoký výkon prekládky.

/ G   SXV-CB 10: Spoľahlivý univerzálny vozík určený na rôzne 

použitia. Menovitá nosnosť 1 000 kg je k dispozícii v rámci 

celej výšky zdvihu. Vďaka nízkej konštrukčnej šírke a malému 

polomeru otáčania je tiež mimoriadne obratný aj v najtesnejších 

priestoroch.

/ H   FXV 14-16: Vysoko v úzkych uličkách: Vozík FXV, ktorý 

je najrýchlejší vo svojej triede a dostupný buď s otočným 

gombíkom alebo volantom, zdvíha tovar do výšky šiestich 

metrov pozoruhodnou rýchlosťou. Asistenčný systém Dynamic 

Load Control prehľadne uvádza, do akej výšky je možné 

zdvihnúť príslušný náklad. Odpružené sedadlo vodiča a výškovo 

nastaviteľná podlahová doska poskytujú komfort na dlhších 

trasách.

/ A   ECV 10/ECV 10 C: Kompaktný variant C s jednoduchým 

stožiarom dvíha bremená až do výšky 1 887 mm, kým variant 

ECV 10 dosahuje výšku zdvihu 3 227 mm. Vďaka integrovanej 

nabíjačke dokážete oba modely ECV poľahky nabíjať z každej 

bežnej elektrickej zásuvky.

/ B   EXV 10-14 C: Využite svoj skladovací priestor na 

maximum pomocou vozíka EXV vďaka jeho veľmi vysokej 

zvyškovej nosnosti. Vďaka oju OptiSpeed od spoločnosti STILL 

jazdí vozík EXV určitou rýchlosťou: tá sa automaticky prispôsobí 

v závislosti od uhla oja. V závislosti od uhla naklonenia 

prispôsobí vozík EXV automaticky svoju rýchlosť. Voliteľné verzie 

vozíka EXV s iniciálnym zdvihom umožňujú ešte väčšiu svetlú 

výšku vozíka nad zemou a tým prevádzku v každom teréne. 

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

/ C   EXD-SF 20: Pneumaticky odpružená plošina pre vodiča 

umožňuje obsluhe komfortnú prepravu dvoch paliet súčasne 

rýchlosťou až 10 km/h. Vďaka úzkej konštrukcii sa vozík 

precízne pohybuje na rampe.

/ D   EXD-S 20: Vďaka pneumaticky odpruženému miestu pre 

vodiča je komfortná preprava tovaru na dvoch úrovniach aj na 

dlhých trasách samozrejmosťou. Preprava je pritom rýchla a 

bezpečná - asistenčný systém Curve Speed Control automaticky 

prispôsobuje rýchlosť jazdy v zákrutách.

/ E   SXD 20: Vozík SXD pokrýva takmer všetky disciplíny 

skladovej logistiky – od horizontálnej prepravy cez súčasnú 

prepravu na dvoch úrovniach až po flexibilné nasadenie ako 

vysokozdvižný vozík s nosnosťou až 1 200 kg. Odpružené miesto 

pre vodiča a maximálna rýchlosť 10 km/h spájajú komfort a 

vysoký výkon prekládky.

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

maximálny komfort aj na dlhých prepravných trasách. Vozík FXD 

sa považuje za jeden z najlepších vo svojej triede vďaka svojej 

dvojúrovňovej funkcii, výške zdvihu 2,8 metra a štandardnej 

hornej ochrane.

/ A   EXD 18: Vysokozdvižný vozík pre súčasnú prácu v dvoch 

úrovniach je dostupný v dvoch variantoch: S veľmi kompaktnou 

dĺžkou alebo s extra veľkou batériou umožňujúcou dobu 

nasadenia až osem hodín. Inteligentná pomôcka na nastavenie 

paliet umožňuje presné stohovanie na dvoch úrovniach.

/ B   EXD 20: Vďaka ovládaciemu oju STILL OptiSpeed 

prispôsobuje vysokozdvižný vozík automaticky svoju rýchlosť 

pre súčasnú prácu na dvoch úrovniach. Hydraulicky odpružené 

oporné kolesá zaručujú maximálnu efektívnosť a bezpečnosť pri 

nakladaní a vykladaní nákladných vozidiel.

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

DVOJÚROVŇOVÉ VOZÍKY
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FM-X

VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY S VÝSUVNÝM ZDVÍHACÍM ZARIADENÍM

Vysokozdvižné vozíky STILL s výsuvným 
stožiarom – Presnosť na najvyššej úrovni. 

Pri vysokozdvižných vozíkoch STILL s výsuvným stožiarom je výnimočná nielen 

výška zdvihu až 13 metrov. Rovnako je to skutočnosť, že vďaka enormným 

zvyškovým nosnostiam môžu do tejto výšky zdvihnúť bremená s hmotnosťou až 

1 000 kg. Aj tá je však len ďalším kamienkom vo veľkej mozaike výhod. Okrem 

vysokej efektívnosti, výkonnej jazdy a vynikajúceho pohodlia pri jazde môžete tiež 

využiť množstvo inovatívnych funkcií, ktoré ponúkajú vozíky s výsuvným stožiarom 

od spoločnosti STILL. 

Patrí sem napríklad aktívna stabilizácia bremena (ALS), vďaka ktorej vy už 

prepravujete ďalšie bremeno, zatiaľ čo ostatní ešte čakajú na stabilizáciu kývania 

zdvíhacieho zariadenia. Dobu čakania pri regáli si tým skracujete až o 80 percent! 

Nezaobídete sa ani bez vynikajúceho, dynamického a hladkého tlmenia pohybov 

stožiara. To umožňuje optický systém merania výšky zdvihu, ktorý umožňuje tiež 

automatickú predvoľbu výšky zdvihu alebo presné zobrazenie výšky zdvihu na 

displeji.  

Ak by ste chceli prepravovať dlhá a neskladné bremená, oceníte výhody 

štvorcestného vozíka FM-4W. A vozík FM-X SE zvládne vďaka obutiu Superelastik 

manipuláciu s materiálom nielen vo vnútri budov, ale aj vonku.
K dispozícii s Li-Ion technológiou:  
Optimalizujte disponibilitu vozíka pomocou 
vysokej hustoty energie a možnosti  
priebežného dobíjania.
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FM-X SE 20 FM-X 25FM-4W 25

/ B   FM-X SE 14-20: Vozík FM-X SE je dokonale vhodný 

na použitie vnútri aj vonku. Vďaka svojim superelastickým 

špeciálnym pneumatikám zvláda aj drsné vonkajšie povrchy. 

Vozík sa pritom pohybuje nielen rýchlo, ale aj bezpečne: 

Asistenčný systém Curve Speed Control prispôsobuje 

automaticky rýchlosť jazdy uhlu zákruty a umožňuje optimálny 

výkon prekládky. Pri procesoch zaskladňovania a vyskladňovania 

majú vodiči úžitok z jemného ovládania hydrauliky, ktoré 

umožňujú funkcie Fingertip alebo Joystick 4Plus.

/ C   FM-X 10-25: Rýchlejšie, vyššie, dokonalejšie: vďaka 

systému Active Load Stabilisation (ALS) už nemusíte dlhšie 

čakať, kým utíchnu vibrácie stožiara. Automatický vyrovnávací 

impulz rýchlo a efektívne zastaví kývanie stožiaru, ku ktorému 

dochádza vo veľkých výškach, čím sa čakacia doba pri regáli 

skráti až o 80 percent. Sériovo dodávaný systém merania výšky 

zdvihu patrí k najlepším technológiám na trhu a je základom 

inteligentných doplnkových funkcií, ako je jemné tlmenie 

prechodov stožiaru. Je tak jemné, že na vidliciach dokážete 

zdvihnúť prázdnu PET fľašu až do maximálnej výšky 13 metrov 

bez toho aby spadla. Namiesto PET fľaše však môžete vďaka 

enormnej zostatkovej nosnosti dvíhať do rovnakej výšky 

bremená s hmotnosťou až 1 000 kg.

/ D   FM-X s kabínou pre mraziarne: Rozpálený výkon 

v chladnom prostredí: Vyhrievaná kabína pre mraziarne je 

dimenzovaná na dlhodobé nasadenie v okolitej teplote až 

–30 °C a je vybavená dvojitými termoizolačnými sklami. 

/ A   FM-4W 20-25: Plný výsuv do všetkých strán: Vozík 

FM-4W je inteligentný štvorcestný vysokozdvižný vozík, ktorý 

nie je len mimoriadne vhodný na prepravu ťažkého tovaru, ale aj 

zjednodušuje náročnú prácu. Pri prevádzke uľahčuje tento vozík 

prácu obsluhy: Moderné asistenčné systémy, ako integrovaný 

ukazovateľ výšky a hmotnosti, a ergonómia kabíny chrániaca 

zdravie s nakloniteľným komfortným sedadlom sľubujú pohodlnú 

manipuláciu s bremenami. Obsluhu navyše podporujú ďalšie 

rozšírenia, napríklad predvoľba výšky zdvihu.

 2 500 kg  2 000 kg  2 500 kg

FM-X s kabínou pre mraziarne

VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY S VÝSUVNÝM ZDVÍHACÍM ZARIADENÍM
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OPX

VYCHYSTÁVACIE VOZÍKY

Vychystávacie vozíky STILL –  
Efektívny maximálny výkon pri každom 
profile nasadenia.
Žiadna oblasť logistických úloh nie je rozmanitejšia ako vychystávanie tovaru. 

Bez ohľadu na váš profil používania: V spoločnosti STILL nájdete dokonalý vozík – 

zaručene. Pretože naša flotila vychystávacích vozíkov je navrhnutá práve na tento 

účel: Vďaka rozmanitosti, flexibilite a inovatívnemu potenciálu ponúkame každému 

zákazníkovi správne riešenie vychystávania na splnenie jeho potrieb. Kým s vozíkmi 

STILL pre vertikálne vychystávanie máte z priestrannej kabíny prístup k tovaru 

vo výške až 12 metrov, s vozíkmi OPX pre horizontálne vychystávanie pohodlne 

pristupujete k prvej regálovej úrovni - a poľahky manipulujete s bremenami s 

hmotnosťou až 2 500 kg s vynikajúcou maximálnou rýchlosťou až 14 km/h. 

Nezáleží na tom, či potrebujete funkciu súčasnej práce na dvoch úrovniach pre 

prepravu tovaru citlivého na tlak alebo veľmi dlhé vidlice pre prepravu neskladných 

dlhých bremien. Vďaka stavebnicovému systému STILL s veľkým množstvom 

variantov dostanete na mieru zostavený vozík, ktorý presne zodpovedá vašim 

individuálnym potrebám. Pri všetkých vychystávacích vozíkoch STILL profitujete 

z najmodernejšej techniky, ktorá výkon vášho vychystávania pozdvihne na ďalšiu 

úroveň.
K dispozícii s Li-Ion technológiou:  
Optimalizujte disponibilitu vozíka pomocou 
vysokej hustoty energie a možnosti  
priebežného dobíjania.
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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

s integrovaným displejom a riadiacou jednotkou vo všetkých 

jazdných situáciách. Volant tak umožňuje súčasné ovládanie 

riadenia, zdvíhania a pojazdu bez nutnosti prehmatávania.

/ B   OPX 20-25: Inovatívny vozík pohybujúci sa rýchlosťou až 

12 km/h prichádza s celou škálou rôznych variantov a ponúka 

voliteľné zdvíhateľné miesto vodiča umožňujúce dosiahnuť 

úchopovú výšku až 2,80 m. Inteligentnú koncepciu ovládania 

vozíka OPX 20-25 završuje volant STILL Easy Drive.

OPX 20-25 Plus: Jeho päťkolesový podvozok umožňuje ešte 

jemnejšie a bezpečnejšie jazdné vlastnosti. Navyše, vozík 

OPX 20-25 Plus je veľmi rýchly: Akceleruje do maximálnej 

rýchlosti 14 km/h. 

/ C   OPX-L 12: Vozík OPX-L 12 je konštruovaný pre 

ergonomické vychystávanie jednej palety s vysokým zaťažením 

v úzkych pracovných uličkách a paletu dokáže nadvihnúť do 

optimálnej pracovnej výšky až 786 mm. S voliteľnou funkciou 

autolift vychystávací vozík zdvíha a spúšťa paletu podľa stavu 

naloženia automaticky.

/ D   OPX-L 16: Vozík OPX-L 16 ponúka všetky výhody modelu 

OPX-L 12, okrem toho však umožňuje súčasné ergonomické 

vychystávanie dvoch paliet s celkovou hmotnosťou 1 600 kg. 

Vďaka voľne uloženým vidliciam je možné palety uchopiť nielen v 

pozdĺžnom, ale aj v priečnom smere.

/ E   OPX-L 20: Dokonalý vozík na ergonomické vychystávanie 

dvoch paliet, ktorého špeciálna konštrukcia umožňuje 

čo najkratšiu trasu k palete. Vozík OPX-L 20 umožňuje 

vychystávanie, ktoré nezaťažuje chrbát s váhou až 2 000 kg a do 

variabilnej pracovnej výšky až 891 mm.

/ F   OXV 07/08/10: Rýchle, efektívne, bezpečné – tri slová, 

ktoré vystihujú vychystávanie pomocou vozíka OXV 07/08/10. 

Vozík OXV je dokonalá voľba pre efektívne a jednoduché 

vychystávanie vo výške 2,8 metra.

Horizontálny vychystávací vozík OPX s nosnosťou do 2,5 tony 

a vertikálny vychystávací vozík OXV s maximálnou nosnosťou 1 

000 kg sú inovatívne univerzálne talenty: Vždy efektívne, vždy 

spoľahlivé, vždy mimoriadne dynamické. Výbava na želanie 

dokáže dať vášmu vozíku OPX krídla a potom vás pomocou  

zdvíhateľného miesta pre vodiča zdvihne do úchopovej výšky 

2,80 metra - a aj v tejto výške môžete s vozíkom naďalej 

manévrovať a prejsť až k ďalšiemu miestu odberu tovaru, čo 

šetrí drahocenný čas. Kapacity batérií až 500 Ah pre vozík 

OXV a 620 Ah pre OPX robia z týchto vychystávacích vozíkov 

skutočných vytrvalcov na dlhé trate.

/ A   Volant STILL Easy Drive: Vďaka inovatívnemu obrysu 

obsluha dokonale ovláda novo vyvinutý, ergonomický volant 

Vychystávacie vozíky STILL – Pôsobivo dynamické.

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

Volant STILL Easy Drive

VYCHYSTÁVACIE VOZÍKY
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/ B   OPX-D 20: Optimálny vychystávací vozík pre tovar citlivý 

na tlak, ako sú jogurty alebo ovocie: OPX-D 20 prepravuje 

dve samostatne naložené palety súčasne. Obsluha má pritom 

nielen voľný výhľad dopredu, ale získa úžitok aj z minimálneho 

polomeru otáčania. Priestranné pracovisko s opierkou chrbta 

sľubuje komfort.

/ A   OPX-L 20 S: S dĺžkou vidlíc 2 390 mm dvíha vozík 

OPX-L 20 S veľmi dlhé bremená alebo dve europalety súčasne. 

S nožnicovým zdvihom ľahko nastavíte podľa telesnej výšky 

a stavu zaťaženia ergonomicky optimálnu pracovnú výšku až 

785 mm. Dlhé sú nielen vidlice, ale tiež čas nasadenia vozíka: 

Vďaka veľkým kapacitám batérie a voliteľnej technológii STILL 

Li-Ion - OPX-L 20 S sa dostanete ďalej.

 2 000 kg 2 000 kg

VYCHYSTÁVACIE 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: Pri 

vývoji sa riadime piatimi kategóriami výhod, ktoré sa opierajú 

o analýzu potrieb našich zákazníkov, aby sme vám mohli 

poskytnúť rýchly a transparentný prehľad o konkrétnej pridanej 

hodnote. 

Užitečné vlastnosti jsou vždy vzájemně optimálně sladěné, 

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

vám maximální hospodárnost.

�Simply ea sy 
Ak riešenie umožňuje ľahké použitie, máte úžitok z nízkych 

nárokov na školenia a zabránite škodám a časovým stratám 

spôsobeným prípadným nesprávnym ovládaním. Tak 

zabezpečíte, že obsluha môže rýchlo plne a dlhodobo dosahovať 

svoj potenciál produktivity.

�Simply powerful 
Nezáleží na tom, či na rampách, na dlhých vzdialenostiach 

alebo v úzkych uličkách s regálmi, či vo forme vysoko obratných 

vozíkov alebo inovatívneho softvéru – spoľahnite sa na overené 

riešenia, navrhnuté na mieru.

�Simply safe 
Najrýchlejšia prekládka tovaru neznamená nič, pokiaľ nie je 

bezpečná: Spoľahnite sa na inteligentné asistenčné systémy, 

skladovacie procesy navrhnuté odborníkmi a na bezpečnostné 

školenia, vďaka ktorým účinne zabránite zraneniu osôb a 

škodám na vašom tovare, dátach či infraštruktúre.

�Simply fl exible 
Keď sa zmenia požiadavky, potrebujete produkty, ktoré vám 

umožnia rýchlo reagovať. Preto vám riešenie STILL pomáhajú 

zostať fl exibilní. Napríklad tým, že vozíky môžete jednoducho 

používať na rôzne typy nasadenia alebo ich na tieto nasadenia 

môžete upraviť.

�Simply connected 
Pre hospodárnosť vašej intralogistiky sú rozhodujúce efektívne 

procesy. Vozíky prepojiteľné do sietí, ľahko prístupné softvérové 

riešenia s dátami získanými v reálnom čase a automatizované 

kontrolné mechanizmy vám pomáhajú vyťažiť z vašej fl otily vždy 

to najlepšie.
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STILL SR, spol. s r.o. 

Dlhá 91 

949 07 Nitra 

Telefón: +421 37 69 224 11 

info@still.sk
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STILL je certifikovaný v 

nasledovných oblastiach: riadenie 

kvality, bezpečnosť pri práci, 

ochrana životného prostredia a 

energetické hospodárstvo.


