STILL depo ekipmanları.
Her taşıma işi için siparişe uygun çözümler.

first in intralogistics
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STILL PARTNERPLAN
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STILL - her zaman bir adım önde. 1920’den beri.
STILL PartnerPlan – size yolu göstereceğiz!
STILL PartnerPlan, mükemmel özelleştirilmiş intralogistics çözümünü bulmanıza

100 yıldan uzun bir süredir STILL en iyi kaliteye sahip yüksek performanslı ürünlerin yanı sıra hızlı ve

yardımcı olmak için açık ve şeffaf bir şekilde yapılandırılmış bir sistemdir. Tüm araç

güvenilir bir hizmet sunuyor, bu da onu intralojistik ihtiyaçlarınız için güvenilir ve yetkin bir ortak hâline

çeşitlerimizi, sistem çözümlerini, hizmetleri ve finansman seçeneklerini içerir. STILL

getiriyor.

PartnerPlan, ortaklar olarak birlikte çalışmamıza olanak sağlar ve ürün yelpazesi

Bugün tüm dünyada 9.000’den fazla çalışana sahibiz ve bu çalışanların hepsi, yenilikçi konseptler ve

içerisinden bireysel bileşenler ile özelleştirilmiş bir kombinasyon hazırlayarak ısmarlama

benzersiz şirket içi lojistik çözümler geliştirmek ve uygulamak için sıkı bir şekilde çalışıyor. Böylece

bir paket oluşturmamıza yardımcı olur. STILL PartnerPlan ile endüstriyel araçlardan,

ekibimiz sistem odaklı, özel olarak oluşturulmuş, kullanıcı dostu ve trendleri belirleyen yenilikler ortaya

otomasyon ve yazılım çözümlerinden özgün ve orijinal parçalar dahil hizmetlere ve sizin

koyabiliyor. Ekibimiz, her türlü ihtiyaç için bir çözüm sunan ürün yelpazemizin temelini oluşturuyor. Ancak,

için doğru finansman çözümüne kadar ihtiyaç ve gereksinimlerinize tam olarak uyan bir

forkliftlerimizden birini teslim etmekle işimiz bitmiyor; STILL ürününüzün kullanım ömrü boyunca ihtiyaç

çözüm bulacağız. Tüm STILL ürünlerinin birbiriyle mükemmel bir şekilde çalışmasından

duyabileceğiniz tüm desteği sağlamaya kendini adamıştır. Yirmi dört saat boyunca kullanabileceğiniz

faydalanacaksınız. En iyi etkileşim garanti edilir ve başarı planlanabilir.

iletişim kanalları ve daima kolayca erişebileceğiniz hizmet ağımızın kapsamı sayesinde bölgenizdeki STILL

Size yolu göstereceğiz!

servis yöneticileri ve teknisyenlerinden oluşan kişisel bir ekip size her zaman yardımcı olacaktır. Bu da iç
lojistik faaliyetlerinizin yüksek oranda elverişli olmasını garanti altına alır.
STILL – her zaman bir adım önde.

Standart değerlemeler: STILL depo ekipmanları teknolojisi
ile her zaman depolamada başarılı olursunuz.

STILL PartnerPlan
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2.el Araçlar

Her depo farklıdır - yine de STILL filosuna sahip depoların ortak bir özelliği vardır: Verimli bir şekilde organize
edilmiş, işletmede ekonomiktir ve malların hareketinin sorunsuz bir şekilde akmasını sağlar. Güvenilir el palet
taşıyıcılarından, öncü yardımcı sistemlere sahip yenilikçi çok dar koridor araçlarına kadar, STILL, her taşıma işi
için size mükemmel ve uygun aracı sunuyor.
Çeşitli ve verimli sipariş toplayıcı filomuzun avantajlarından faydalanın. Heyecan verici derecede dinamik yatay
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sipariş toplayıcılarımızın size sunduğu üretkenlik ve çalışma konforu kazanımlarını keşfedin.
Özellikle verimlilik konusunda çıtayı belirleyen, az bakım gerektiren ve kullanması kolay akülü transpaletlere ve
istif araçlarına güvenin: Tüm depo ekipmanları “tamamen verimli” olmak ve taşıma işlerinizi en iyi şekilde ve
azami tasarruf ile halletmek için tasarlanmıştır.
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Deponuz için rüya takımımız- STILL depo ekipmanları
Transpaletler

HPT/HPS

ECH 12C/15C

ECH 12

ECH 15

EXU

manuel transpaletler

yayan kullanım aracı

yayan kullanım aracı

yayan kullanım aracı

yayan kullanım aracı

Kaldırma kapasitesi (kg)

3.000

1.200–1.500

1.200

1.500

1.600–2.200

EXU-H
sipariş toplama özellikli
yayan kullanım aracı
1.800–2.000

EXH

EXH-SF

EXH-S

SXH

FXH N

FXH

FXH 33

yayan kullanım aracı

menteşeli platformu ile

platformlu

platformlu

oturaklı araç

oturaklı araç

oturaklı araç

2.500–3.000

2.000–2.500

2.000–2.500

2.000

2.000–2.500

2.000–2.500

3.300

Hız (km/h)

–

4,5

4,5

5,5

6

6

6

14

14

12

12

12

20

Kaldırma yüksekliği (mm)

115

115

110

115

130

675

125

125

125

125

125

125

115

Teknoloji

İstifleme araçları ve çift palet taşıyıcılar

ECV 10/C

EXV 10-14C

EXV

yayan kullanım aracı

yayan kullanım aracı

yayan kullanım aracı

Kaldırma kapasitesi (kg)

1.000

1.000–1.400

1.400–2.000

EXV-SF
FXV N
ayakta durulan katlanır oturaklı araç
platformlu
1.400–2.000
1.400–1.600

FXV

EXP

EXV-CB

EXD 18

EXD 20

oturaklı araç

yayan kullanım aracı

yayan kullanım aracı

çift palet taşıyıcı

çift palet taşıyıcı

EXD-SF
çift palet taşıyıcı/ayakta
durulan katlanır platformlu
2.000

EXD-S
çift palet taşıyıcı/
ayakta durulan araç
2.000

SXD
çift palet taşıyıcı/
ayakta durulan araç
2.000

FXD N
çift palet taşıyıcı/oturaklı
araç
2.000

FXD
çift palet taşıyıcı/oturaklı
araç
2.000

1.400–1.600

1.400–2.000

600–1.600

1.800

2.000

Hız (km/h)

4,8

6

6

10

10

12

6

6

6

6

10

10

10

10

12

Kaldırma yüksekliği (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

Teknoloji

Reach truck’lar (Erişmeli Forkliftler)

Sipariş toplayıcılar

Kaldırma kapasitesi (kg)

FM-4W
dört yöne gidebilen
forkliftler
2.500

FM-X SE

FM-X

2.000

2.500

Kaldırma kapasitesi (kg)

2.000–2.500

Hız (km/h)

13

14

14

Hız (km/h)

12

Kaldırma yüksekliği (mm)

9.650

8.000

13.000

Kaldırma yüksekliği (mm)

–

süper elastik tekerler ile

OPX

OPX Plus

ayakta durulan araç

hızı arttırılmış
2.000–2.500

OPX-L
ergonomik kaldırma
işlevli
1.200

OPX-L
ergonomik kaldırma
işlevli
1.600

OPX-L
ergonomik kaldırma
işlevli
2.000

OPX-L S

OPX-D

OXV 07

OXV 08

OXV 10

makaslı kaldırıcı

çift palet taşıyıcı

ayakta durulan araç

ayakta durulan araç

ayakta durulan araç

2.000

2.000

700

800

1.000

14

12

12

12

12

12

10

10

10

–

700

700

1.580

700

1.580

1.050

1.050

1.050

NXV
çok dar koridor aracı
(insan oturmalı)
1.500

EK-X

EK-X

EK-X 10

düşey sipariş toplayıcı

düşey sipariş toplayıcı

düşey sipariş toplayıcı

1.200

1.000

1.000

Teknoloji

Teknoloji

Çok dar koridor araçları
Kendisi bir sınıf: STILL çok
dar koridor çözümlerini ayrı
bir broşürde bulacaksınız.

Ayakta durulan forklift

SXV-CB

Kaldırma kapasitesi (kg)

1.000

Kaldırma kapasitesi (kg)

MX-X/Li-Ion
çok dar koridor aracı
(insan kaldırmalı)
1.500

Hız (km/h)

12

Hız (km/h)

14

10,5

10

10

10

Kaldırma yüksekliği (mm)

5.380

Erişme yüksekliği (mm)

17.710

-

12.000

7.800

6.350

Maks. kaldırma yüksekliği*

18.110

13.950

10.960

6.865

5.415

ayakta durulan araç

Teknoloji

Li-Ion teknolojisi
Blue-Q

Teknoloji

* ek yükseklik dahil
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ALÇAK KALDIRMA PALET TAŞIYICILARI
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STILL transpalet –
heyecanla yenilikçi.
STILL’ın kompakt transpaletleri yatay yük taşımacılığınızı harekete geçirir. En dar
alanlarda bile, hassas manevra kabiliyetleri ile etkileyicidirler. İster akülü transpalet
arıyor ister ayakta durulan bir platforma veya uzun mesafeler için bir kabinine
ihtiyaç duyuyor olun; STILL her kullanım profili için uygun bir model sunmaktadır.
Sadece malzeme taşımak değil, aynı zamanda sağlık odaklı bir şekilde sipariş
toplamak isteyen herkes, 760 mm’ye kadar ayarlanabilir çalışma yüksekliğine sahip
modellerden memnun olacaktır.
Diğer tüm ürünlerin avantajları, sezgisel olarak düzenlenmiş kontrol elemanlarını
içerir, manuel transpaletle taşımak yerine 3,3 tona kadar ağır yükleri taşımaya
tamamen konsantre olmanızı sağlar. Ek olarak bizim araçlarımızla çalışmayı daha
verimli kılan, OptiSpeed dümen veya modern STILL lityum iyon teknolojisi gibi
birçok seçenek mevcuttur.
Li-Ion teknolojisi
yüksek enerji yoğunluğu ve ara şarj
imkanı sayesinde aracınızın
kullanılabilirliğini en iyi şekle getirir.

FXH 25 N

8

TRANSPALET
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ECH 15

EXU 16-20

STILL transpaletler – daha fazlası mümkün!
/ A HPT/HPS: Üretimde, atölyelerde veya perakende satışta

/ C ECH 12: Giriş seviyesi sınıfındaki manuel transpalet için

/ E EXU 16-22: Benzersiz STILL OptiSpeed dümene sahip,

/ F EXU-H 18-20: Sağlıklı sipariş toplama için mükemmel;

güvenilir, sağlam ve çok yönlü: Sağlam çelik konstrüksiyon en

mükemmel bir yer değişimi. Bu aracın ince boyutları ve elektrikli

kompakt akülü transpalet: Transpaletin hızı otomatik olarak

EXU-H, tüm operatörlere göre ergonomik olarak en uygun gövde

zorlu koşullara bile dayanabilir. İsteğe bağlı olarak manuel veya

kaldırma ve sürüşü ile, mallar en dar alanlarda bile zahmetsizce

dümenin yatırma açısına uyarlanır. ECO ve BOOST sürüş modları

pozisyonu için 760 mm’ye kadar ayarlanabilir çalışma yüksekliği

elektrikli makaslı kaldırma ile de temin edilebilir.

hareket ettirilir. ECH 12, ECH 12C ve ECH 15C’nin lityum iyon

ile mümkün olan en iyi verimlilik veya maksimum performans

ile etkileyicidir. İsteğe bağlı otomatik kaldırma işlevi, yük

/ B ECH 12C/15C: Örneğin, zeminlerde kullanım için

aküleri hızlı ara şarja imkân sağlar ve değiştirilmeleri kolaydır; bir

arasında seçim yapın.

durumuna bağlı olarak otomatik çalışma yüksekliği ayarı ile daha

tasarlanmış, kompakt boyutlara sahip konforlu ve ergonomik

el çantası gibi şasiden kaldırmanız yeterlidir.

da fazla konfor sağlar.

bu araç, el transpaletlerinin yerini alacak. Kaldırma ve sürme

/ D ECH 15: Kompakt, manevra kabiliyeti yüksek ve her an

/ G EXH 25-30: Akülü transpaletler arasındaki en iyi

elektriklidir ve oldukça zahmetsizdir. Lityum iyon akü sayesinde

kullanıma hazır. El transpaletlerinin aksine, ECH 15 elektrikli

modelimiz: Standart elektrikli sürüş sistemi sayesinde hiç efor

bu transpalet her zaman kullanıma hazırdır ve herhangi bir

olarak hiç efor sarf etmeden hareket eder, kaldırır ve indirir. Bu

sarf etmeden ve hassas bir şekilde üç tona kadar ağırlığı taşır.

prizde şarj edilebilir.

akülü transpalet dahili şarj cihazı sayesinde standart prizlere

Süspansiyonlu destek tekerlekleri en iyi çekişi sunar ve renkli

takılarak kolay ve elverişli bir şekilde şarj edilebilir ve böylece her

ekran operatörlerin tüm önemli bilgilerden haberdar olmasına

an kullanıma hazır bulunur.

imkân sağlar.

HPT/HPS

3.000 kg

A

B

ECH 12

1.200/1.500 kg

1.200 kg

ECH 12C/15C

C

ECH 15

1.500 kg

D

EXU 16-22

2.200 kg

E

EXU-H 18-20

2.000 kg

F

EXH 25-30

3.000 kg

G
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TRANSPALET
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EXH-SF

EXH-S

STILL ayakta durulan platformlu ya da kabinli akülü transpaletler – ayakta duran başarı.
/ A EXH-SF 20-25: Kamyonları yükler ve boşaltırken

/ B EXH-S 20-25: Sürücü bölmesine sahip bu alçak kaldırma

/ C SXH 20: Bir ürün, birçok avantaj; Sürücü bölmesi bulunan

/ E FXH 33: Rekor sürede maksimum performans: Tüm

maksimum kontrol performansı için tasarlanmıştır: EXH-SF,

akülü transpaleti hızlı, dayanıklı ve akıllıdır. STILL Easy Drive

SXH, boşaltma işlemlerinin yanı sıra hızlı yatay taşımada da

STILL akülü transpaletleri arasında, yastıklı sürücü koltuğuna

en dar alanlarda hassas ve güvenli bir şekilde hareket eder.

direksiyon simidi, özellikle yükleme rampası üzerinde

ustalığa sahiptir. Özelleştirme önemli bir avantajdır, örneğin

sahip FXH 33, taşıma lokomotifidir. 20 km/s hıza kadar depo

Ek olarak taşıma sırasında 14 km/saate kadar seyahat hızına

kullanıldığında aracı manevra ettirirken maksimum ergonomi

direksiyon ünitesi operatörün soluna veya sağına monte

koridorlarında dolaşır, 3,3 tona kadar hareket eder ve 930 Ah’a

ulaşılabilir. Boya göre ayarlanabilir yan kollar ve ayakta durulan

sağlar. 620 Ah'ye (Lityum iyon versiyonu için 410 Ah) kadar

edilebilir. Düzgün olmayan zemin, şasenin isteğe bağlı seviye

kadar olan akü kapasitesi sayesinde çok vardiyalı işlemleri

hava sönümlü platform, konfor ve güvenlik sağlar. Platform

akü kapasiteleri ve 14 km/saate kadar sürüş hızları EXH-S'yi

dengelemesi sayesinde çocuk oyuncağı haline gelir.

kolayca yönetir. Curve Speed Control ve ABS fren sistemi gibi

sürücünün kilosuna göre ayarlanabilir.

gerçek bir maraton koşucusu hâline getirir. İsteğe bağlı, ayrı ayrı

/ D FXH 20-25: Yastıklanmış bir koltuk, yüksekliği ayarlanabilir

destek sistemleri optimum güvenliği sağlar.

ayarlanabilir, hava yastıklı ayakta kullanım platformu sayesinde

bir taban plakası ve 12 km/s azami hızıyla FXH, uzun mesafeler

operatörün sırtı en zorlu işler sırasında dahi mükemmel şekilde

için mükemmel bir şekilde donatılmıştır. Saatte 162 ton

korunur.

kapasiteye kadar işlem yapabilir ve Joystick 4Plus ile operatör
her zaman en iyi kullanım kontrolüne sahiptir.

EXH-SF 20-25

2.500 kg

A

EXH-S 20-25

2.500 kg

B

SXH 20

2.000 kg

C

FXH 20-25 N

FXH 20-25

2.500 kg

D

FXH 33

3.300 kg

E
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ISTIF ARAÇLARI
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STILL istif araçları –
verimliliği yükseltenler.
STILL’in istif araçları, depo organizasyonunuz üzerinde mükemmel kontrol sağlar.
En dar koridorlarda bile, bu kompakt ve manevra kabiliyetli ekipmanla zahmetsizce
iki tona kadar hareket edebilirsiniz. Üstelik, yüksek arta kalan yük kapasiteleri
sayesinde, deponuzu birleştirebilir ve mevcut alanı en iyi şekilde kullanabilir,
böylece altı metreden daha uzun depolama yüksekliklerinden yararlanabilirsiniz.
Daha uzun mesafeler? Sorun değil! Havalı süspansiyonlu platformlara, sürücü
koltuklarına ve maksimum 12 km/s hıza sahip modeller, hem hızlı hem de
çalışanların sağlığını etkilemeyen bir palet taşımasını garanti eder. Bununla birlikte,
elektrikli istif araçları yalnızca hızlı ve güçlü değil, aynı zamanda son derece akıllıdır.
Örneğin, EXV ve FXV’nin Dynamic Load Control yük asistanı bir bakışta size mevcut
yükün nasıl kaldırılabileceğini söyler. Ek olarak, virajlarda hızı otomatik olarak
ayarlayan Curve Speed Control gibi diğer akıllı yardım sistemleri de var. Sadece
zeki.

Li-Ion teknolojisi
yüksek enerji yoğunluğu ve ara şarj
imkanı sayesinde aracınızın
kullanılabilirliğini en iyi şekle getirir.

EXV + EXV-SF

14

ISTIF ARAÇLARI
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EXV-SF + EXV 14-20

EXV 14 C

/ A ECV 10/ECV 10 C: Özellikle kompakt C sürümü – tek

/ C EXV 14-20: Büyük bir arta kalan yük kapasitesi, operatörü

/ E EXP 14-20: Kendinden destekli ve ayarlanabilir çatallar,

/ G SXV-CB 10: Birçok uygulama için güvenilir çok yönlü

kademe asansörü sayesinde - 1.887 mm’ye kadar yükleri

dilden bağımsız sembollerle en iyi şekilde destekleyen akıllı

farklı palet tiplerinin taşınmasına izin verir. Ek ataşmanlarla işlev

bir araç. Bütün kaldırma yüksekliği boyunca 1.000 kg nominal

kaldırırken, ECV 10 3.227 mm ile daha da yükseğe ulaşır. Dahili

renkli bir ekranla buluşur. Toplam ağırlığı 2.000 kg’a kadar

yelpazesi daha da artırılabilir. Viraj alırken otomatik hız azaltma,

kapasite mevcuttur. Dar koridor genişliği ve küçük dönüş

şarj cihazı sayesinde her iki ECV modeli de herhangi standart bir

olan istiflenemeyen iki yükü taşıyan isteğe bağlı çift katlı

rampa çıkış anahtarı ve STILL OptiSpeed dümeni güvenli ve

yarıçapı ile en dar alanlarda bile manevra kabiliyeti son derece

prizde kolayca şarj edilebilir.

operasyonla daha da fazla taşıma kapasitesi sağlanır. Ek olarak,

verimli bir yük taşımayı garanti eder.

yüksektir.

/ B EXV 10-14 C: EXV ile arta kalan yük kapasitesi sayesinde

Dynamic Load Control destek sistemi, güvenli yük kontrolüne

/ F EXV-CB 06-16: istif aracı ile her türlü palet ve yükleri

/ H FXV 14-16: Dar koridorlarda yüksekleri hedefleyin. Kendi

depolama alanınızı en iyi şekilde kullanın. STILL OptiSpeed

yardımcı olur.

kaldırabilirsiniz. Konsol çatalları, bir dizi aksesuar kullanarak

sınıfının en hızlısı olan FXV, direksiyon topuzu ya da simidi ile

dümeni sayesinde, EXV her zaman hızlı çalışır; hız, dümen

/ D EXV-SF 14-20: Hava süspansiyonlu istif aracı platformlu

işlevselliğinizi genişletmenize izin verir. 4,2 m’ye kadar kaldırma

birlikte gelir ve yükleri altı metreden yükseğe etkileyici bir hızla

açısına göre otomatik olarak uyarlanır. Tüm zemin tiplerinde

bu istif aracı sırtınıza kolay gelir, 10 km/s hıza ulaşır ve ağır

yükseklikleri ile birlikte 1.600 kg’a kadar kaldırma kapasitesi,

kaldırır. Dynamic Load Control yük desteği bir bakışta mevcut

zahmetsizce hareket eden EXV, isteğe bağlı ilk kaldırma

yükleri bile altı metreden yükseğe kaldırır. Dynamic Load Control

optimum depolama ve taşıma kapasitesi sağlar.

yükün ne kadar yüksekliğe kaldırılabileceğini gösterir. Yastıklı

versiyonları ile daha fazla zemin boşluğu sağlar.

yük desteği, tercihe bağlı yük kapasitesi göstergesi ve STILL çok

sürücü koltuğu ve yüksekliği ayarlanabilir ayak plakası daha uzun

amaçlı kombi dümen gibi özellikler sayesinde yaya olarak yük

mesafelerde konfor sağlar.

taşımak artık daha verimli ve daha güvenli.
ECV 10/C

1.000 kg

A

EXV 10-14C

1.400 kg

B

EXV 14-20

2.000 kg

C

EXV-SF 14-20

2.000 kg

D

EXP 14-20

2.000 kg

E

EXV-CB 06-16

1.600 kg

F

SXV-CB 10

1.000 kg

G

FXV 14-16

1.000 kg

H
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EXD 20

FXD 20 N

/ A EXD 18: Çift katlı istif aracı iki versiyonda mevcuttur: Ya

/ C EXD-SF 20: Hava yastıklı bir ayakta kullanım platformu,

/ E SXD 20: SXD, yatay taşımadan çift katlı operasyonlara

/ F FXD 20/FXD 20 N: Yastıklı sürücü koltuğu daha uzun

aşırı derecede kompakt yada 8 saatlik operasyon için ekstra

sürücünün iki paleti aynı anda 10 km/s hıza kadar rahatça

kadar neredeyse tüm depo lojistiği uygulamalarını, 1.200 kg’a

mesafelerde bile optimum konfor sağlar. FXD; çift palet taşıma

büyük bir akü ile donatılmıştır. Akıllı palet ayarlama yardımı,

taşımasını sağlar. Kompakt boyutları sayesinde, araç yükleme

kadar kaldırma kapasitesine sahip bir istif aracı olarak esnek bir

özelliği, 2,8 metre kaldırma yüksekliği ve standart baş üstü

ayrıca iki düzeyde hassas istiflemeye imkân sağlar.

rampasında hassasiyetle hareket eder.

kullanımı kapsamaktadır. Yastıklı sürücü platformu ve 10 km/s

koruması sayesinde sınıfının en iyilerinden biri sayılır.

/ B EXD 20: STILL OptiSpeed dümeni sayesinde çift katlı

/ D EXD-S 20: Yastıklı sürücünün kabini sayesinde, uzun

azami hız konfor ve yüksek taşıma kapasitelerini birleştirir.

istif aracı hızını otomatik olarak ayarlar. Hidrolik yaylı destek

mesafelerde bile konforlu çift katlı taşıma yapılabilmektedir.

tekerlekleri, transpaletleri yüklerken ve boşaltırken maksimum

Curve Speed Control yardım sistemi, operatörün hem hızlı hem

verimliliği ve güvenliği garanti eder.

de güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayarak virajda hızı otomatik
olarak ayarlar.

EXD 18

1.800 kg

A

EXD 20

2.000 kg

B

EXD-SF 20

2.000 kg

C

EXD-S 20

2.000 kg

D

SXD 20

2.000 kg

E

FXD 20 N

2.000 kg

FXD 20

F
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STILL reach truck –
En üst seviyede hassasiyet.
STILL reach truck’larda sadece 13 metreye kadar kaldırma yüksekliği göze çarpmaz.
Ayrıca, büyük arta kalan yük kapasitesi sayesinde bu yüksekliğe 1.000 kg’a kadar
kaldırma kabiliyeti, büyük mozaiğe yerleştirilmiş katma değerli elemanların diğer
küçük bir taşıdır. Yüksek verimliliğin, güçlü sürüşün ve olağanüstü sürüş konforunun
yanı sıra STILL reach-truck’ların sunduğu birçok yeni özellikten de faydalanırsınız.
Aktif Yük Dengeleme Sistemi (ALS) sayesinde hızlı bir şekilde bir sonraki palet
yüküne geçebilirsiniz, diğerleri ise asansörün titremesini kesmesini bekler. Böylece
rafta bekleme süresi yüzde 80 oranında azalır. Ayrıca olağanüstü, dinamik ve
pürüzsüz asansör geçiş sönümlemesinin her zaman elinizin altında olmasını
isteyeceksiniz. Bu, kaldırma yüksekliğinin otomatik olarak ön seçimini veya ekran
üzerinde kaldırma yüksekliğinin tam olarak okunmasını da sağlayan optik kaldırma
yüksekliği ölçüm sistemi ile mümkün olmaktadır. Uzun ve kocaman malları taşımak
istiyorsanız, FM-4W dört-yönlü aracın avantajlarını hemen anlayabilirsiniz. Süper
elastik tekerler sayesinde, FM-X SE, hem iç hem de dış mekanda çok fazla yük
taşınmasının artmasını sağlar.
Li-Ion teknolojisi
yüksek enerji yoğunluğu ve ara şarj
imkanı sayesinde aracınızın
kullanılabilirliğini en iyi şekle getirir.

FM-X

20
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FM-X SE

FM-X

/ A FM-4W 20-25: Her yöne tamamen işlevsel. FM-4W akıllı

/ B FM-X SE 14-20: Karışık iç ve dış mekan kullanımına

/ C FM-X 10-25: Daha hızlı, daha yükseğe, daha uzağa: Active

/ D FM-X soğuk hava kabinli: Soğuk bir ortamda sıcak

bir dört yöne gidebilen forklifttir. Çünkü özellikle ağır malları

mükemmel şekilde uygundur: Süper elastik özel lastikleri

Load Stabilisation (ALS) sayesinde, asansör titreşimlerinin

performans. Isıtmalı soğuk hava kabini, –30 °C’ye kadar düşük

taşımak için çok uygun olmakla kalmaz, aynı zamanda ağır işleri

sayesinde FM-X SE aynı zamanda zorlu dış mekân yüzeylerinin

azalması için artık uzun süre beklemek zorunda değilsiniz.

sıcaklıklarda ve çift termal camlı olarak sürekli kullanım için

de kolaylaştırır. Aynı zamanda araç, operatör için yükseklik ve

de üstesinden gelir. Ek olarak, sürüş hızını otomatik olarak

Otomatik bir dengeleme etkisi ile, yükseklerde oluşabilecek

tasarlanmıştır.

ağırlık göstergesi gibi modern yardım sistemleri ve yatabilen

direksiyon açısına ayarlayan ve optimum yol tutuş performansı

titreşimleri hızlı ve etkili bir şekilde durdurur, böylece rafta

rahat koltuğu ile sağlığa yönelik kabin ergonomisi sayesinde işleri

için zemin hazırlayan Curve Speed Control yardım sistemi

bekleme süresini yüzde 80’e kadar azaltır. Standart yükseklik

kolaylaştırıyor. Kaldırma yüksekliği ön seçimi gibi isteğe bağlı

sayesinde araç yalnızca hızlı değil, aynı zamanda güvenli bir

ölçme sistemi, piyasadaki en iyi teknolojiler arasında

seçimler operatöre daha da yardımcı olur.

şekilde hareket eder. Depolama ve geri alma işlemlerinde,

sayılmaktadır ve şoku sonümleyerek yumuşak asansör

sürücü hassas hidrolik Parmak Ucu kontrolünden veya

geçişleri gibi akıllı ek fonksiyonların temelidir. Geçişler öylesine

Joystick 4Plus’tan yararlanır.

yumuşaktır ki, çatal uçlarında baş aşağı duran boş bir plastik
şişeyi düşürmeden 13 metre yüksekliğe kadar kaldırılabilir.
Bununla birlikte, bir plastik şişe yerine, muazzam arta kalan
yük kapasitesi sayesinde 1.000 kg ağırlığa kadar yükleri
kaldırabilirsiniz.

FM-4W 25

2.500 kg

A

FM-X SE 20

2.000 kg

B

FM-X 25

2.500 kg

C

FM-X soğuk hava donanımlı kabinli

D
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STILL sipariş toplayıcı –
Her uygulama için en yüksek verimlilik ve
performans.
Lojistikte neredeyse hiçbir iş kolu sipariş toplamadan daha çeşitli değildir. Ancak
uygulama profiliniz nasıl olursa olsun: STILL’de mükemmel aracı bulacağınızı
garanti ediyoruz. Çünkü sipariş toplayıcı filomuz tam olarak bunu yapmak için
tasarlanmıştır: Çeşitlilik, esneklik ve yenilikçi güç ile her müşteriye ihtiyaçlarını
karşılamaları için tam olarak doğru sipariş toplama çözümünü sunuyoruz. STILL
dikey sipariş toplayıcıları ile sizi geniş bir kabinden 12 metreye kadar olan mallara
ulaşırtırırken, OPX düşük seviye sipariş toplayıcı, ilk raf seviyesine rahatça
ulaşmanızı sağlar - ve etkileyici 14 km/s maksimum hız ile 2.500 kg’a kadar yükleri
taşımanıza olanak tanır. Basınca duyarlı malların taşınması için çift kat elleçlemeye
veya iri uzun mallar için ekstra uzun çatallara ihtiyacınız olursa, STILL’in çok yönlü
modüler sistemi sayesinde, bireysel gereksinimlerinize tam olarak uyan özel bir
endüstriyel araçla buluşacaksınız. Tüm STILL sipariş toplayıcıları, toplama sıklığınızı
bir üst seviyeye yükselten en son teknolojiden yararlanır.
Li-Ion teknolojisi
yüksek enerji yoğunluğu ve ara şarj
imkanı sayesinde aracınızın
kullanılabilirliğini en iyi şekle getirir.

OPX
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OPX

OPX-L 16

STILL sipariş toplayıcılar – nefes kesici bir şekilde dinamik.
2,5 tona varan yük kapasitesine sahip OPX yatay sipariş

/ A STILL Easy Drive direksiyon simidi: Yenilikçi konturu

/ C OPX-L 12: Ağır yük paletlerinin dar koridorlarda ergonomik

/ E OPX-L 20: İki paletin ergonomik toplanması için

toplayıcıları ve maksimum 1.000 kg’a varan yük kapasitesine

sayesinde; operatör, tüm sürüş koşullarında entegre göstergeli

olarak seçilmesi için inşa edilen OPX-L 12, paletleri 786 mm’ye

mükemmeldir ve özel tasarımı sayesinde palete giden en kısa

sahip OXV dikey sipariş toplayıcı, yenilikçi ve çok yönlü

ve kontrol üniteli yeni geliştirilmiş ergonomik direksiyon simidini

kadar optimum çalışma yüksekliğine kadar yükseltebilir. İsteğe

rotayı sunar. OPX-L 20, 891 mm’ye varan değişken çalışma

araçlardır: Daima verimli, daima güvenilir, daima ilham verici

mükemmel bir şekilde benimseyebilir. Sonuç olarak, kaldırma ve

bağlı otomatik kaldırma işleviyle sipariş toplayıcı otomatik olarak

yüksekliğinde 2.000 kg’a kadar sırt dostu sipariş toplama imkanı

bir şekilde dinamiktirler. Gerekmesi halinde, OPX yükseltilebilir

sürme eşzamanlı direksiyon ile tutuşunuzu değiştirmek zorunda

yükleme durumuna göre paleti yükseltir ve indirir.

sunar.

sürücü platformu sayesinde sizi 2,80 metre erişme yüksekliğine

kalmadan mümkün olur.

/ D OPX-L 16: OPX-L 16, OPX-L 12’nin tüm avantajlarını sunar

/ F OXV 07/08/10: Hızlı, verimli, güvenli: OXV 07/08/10 ile

kaldırabilir ve bu yükseklikte dahi araca manevra yaptırıp bir

/ B OPX 20-25: En fazla 12 km/s hıza sahip yenilikçi çok yönlü

fakat ağırlıkları toplamda 1.600 kilograma varan iki paletin aynı

yapılan sipariş toplama işini en iyi bu kelimeler özetler. Toplama

sonraki toplama istasyonuna götürebilirsiniz, böylece değerli

alet, 2,80 metreye kadar yüksekliklere ulaşmak için isteğe bağlı

anda ergonomik olarak toplanmasına da imkân sağlar Serbest

yüksekliği 2,8 metreye varan OXV, sipariş toplama işlerini verimli

zamanınızı kaybetmemiş olursunuz. OXV’de 500 Ah, OPX’te

bir kaldırılabilir operatör platformu da dahil olmak üzere çok

çatalları sayesinde, paletler hem uzunlamasına hem de çapraz

ve kolay hâle getiren mükemmel bir seçimdir.

ise 620 Ah’e kadar olan akü kapasiteleri bu sipariş toplayıcıları

sayıda versiyonda mevcuttur. STILL Easy Drive direksiyon simidi

olarak tutulabilir.

gerçekten birer uzun mesafe koşucusu haline getirir.

OPX 20-25’in akıllı çalışma konseptini tamamlıyor.
OPX 20-25 Plus: Yenilikçi beş tekerlekli şasi daha güvenli ve
daha hassas sürüş sağlar. Ayrıca, OPX 20-25 Plus, 14 km/s azami
hız ile özellikle hızlıdır.

STILL Easy Drive direksiyon simidi

A

OPX 20/25 Plus

2.500 kg

B

OPX-L 12

1.200 kg

C

D

OPX-L 16

1.600 kg

OPX-L 20

E

2.000 kg

OXV 07/08/10

700/800 kg

F
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OPX-D 20

Bir şirkette iç lojistik faaliyetlerinden sorumlu kişiler taşıma

ve hizmetlerinin getirdiği artı değeri hemen görebilirsiniz:

görevlerini mümkün olduğunca verimli ve maliyet etkin

Müşterileri ihtiyaçlarının analizine dayanan, müşteriye yönelik

şekilde gerçekleştirecek çözümlere ihtiyaç duyar. Ancak yeni

beş avantaj kategorisi, sergilediğimiz gelişime yön veriyor ve

/ A OPX-L 20 S: OPX-L 20 S, 2.390 mm çatal uzunluğu

/ B OPX-D 20: Yoğurt veya meyve gibi basınca duyarlı ürünler

teknolojiler, özellikler ve sistemler nedeniyle hangi ürünlerin

size tek tek katma değerlerin hızlı ve şeffaf bir özetini sunuyor.

sayesinde, özellikle uzun ürünleri ve hatta iki Euro paleti aynı

için en uygun sipariş toplayıcı: OPX-D 20, iki ayrı toplanmış

artan gereksinimleri karşıladığını değerlendirmek giderek

Kullanıcı yararları daima optimum şekilde koordine ediliyor ve bu

anda kaldırmak için idealdir. Şasi boyutuna ve yük durumuna

paleti aynı anda taşır. Operatör önden net bir görüşe sahip

zorlaşmakta ve daha fazla zaman almaktadır. „Simply Efficient“

sayede daima „simply efficient“ ve son derece maliyet etkin bir

bağlı olarak, makas kaldırıcı, 785 mm’ye kadar ergonomik olarak

olmakla kalmaz, aynı zamanda minimum dönme yarıçapından da

prensibi sayesinde, bütün STILL araçlarının, yazılım çözümlerinin

çözüm elde edebiliyorsunuz.

en uygun çalışma yüksekliğini kolayca ayarlamanıza izin verir.

faydalanır. Cömertçe tasarlanmış operatörün sırtlıklı yeri konfor

Sadece çatallar uzun değildir, çalışma süreleri de uzundur. Büyük

vaat ediyor.

akü kapasitesi ve isteğe bağlı STILL Li-Ion teknolojisi sayesinde

Simply ea sy

OPX-L 20 S daha uzun süre çalışmaya devam eder.

OPX-L 20 S

A

OPX-D 20

B

Eğer bir çözümün kullanımı kolaysa, eğitim gereksinimlerinin

Gereksinimler değiştiğinde, değişime hızla tepki veren ürünlere

düşük olmasından yararlanır, olası çalıştırma hatalarının neden

ihtiyaç duyarsınız. STILL’in sunduğu çözümler işte bu noktada

olabileceği zarardan ve zaman kaybından kurtulur, ayrıca

esnekliğinizi korumanıza yardımcı olur. Örneğin araçların farklı

operatörün, üretkenlik potansiyelini hızla ve sürdürülebilir şekilde

operasyonlar için kolayca kullanılmasını veya uyarlanmasını

yüzde yüz kullanabilmesini temin edersiniz.

sağlayarak bunu yapabilirsiniz.

Simply powerful

Süreçlerin verimli olması, iç lojistik faaliyetlerinizin kârlılığı

koridorlarda olması fark etmeksizin hareket kabiliyetinizi fark

açısından son derece önemlidir. Ağa bağlanabilen araçlar, gerçek

edilir şekilde artıran, yüksek mal taşıma performanslı araçlar

zamanlı verilerle beslenen kolay erişimli yazılım çözümleri ve

veya yenilikçi yazılımlar şeklinde karşınıza çıkan, güçlü ve akıllı

otomatikleştirilebilen kontrol mekanizmaları, filonuzdan her

güvenilir çözümlere güvenin.

zaman için en iyi şekilde faydalanmanıza yardımcı olur.

Eğer güvenli değilse, en hızlı tamamlanan iş hacimleri hiçbir
işe yaramaz: İnsanlara, mallara, verilere ve altyapıya zarar
gelmesini etkili bir şekilde engelleyen akıllı destek sistemlerine,
uzmanlarca planlanan depo süreçlerine ve güvenlik eğitimlerine
güvenin.

2.000 kg

Simply connected

Rampalarda veya düz zeminde, uzun mesafelerde veya dar raflı

Simply safe

2.000 kg

Simply flexible

STILL ARSER İş Makinaları Servis ve Tic. A.Ş.
Osmangazi Mah. Yıldızhan Cad. No:5
34885 Sancaktepe - İstanbul
Tel: 444 66 71
Tel: +90 216 420 23 35
Fax: +90 216 527 81 63

STILL ARSER İş Makinaları Servis ve Tic. A.Ş.
Kazım Dirik Mah. Üniversite Cad. No:81
Bornova - İzmir
Tel: +90 232 435 95 78
STILL aşağıdaki alanlarda
sertifikalara sahiptir:
Kalite Yönetimi, İş Güvenliği,
Çevre Koruma ve Enerji Yönetimi.

Fax: +90 232 435 59 12
info@still-arser.com.tr
Daha fazla bilgi için
www.still-arser.com.tr
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