Intralogistika na míru:
Kompletní nabídka STILL.
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STILL PartnerPlan – ukážeme vám cestu.
STILL PartnerPlan je přehledná a transparentně členěná orientační pomůcka na cestě
k individuálnímu řešení vnitropodnikové logistiky. Zahrnuje rozmanitou nabídku našich
vozíků, systémových řešení, servisních služeb a možností financování. Na základě STILL
PartnerPlan speciálně pro vás sestavíme kombinací jednotlivých součástí naší nabídky
služeb balíček úspěchu na míru. Od vysokozdvižných vozíků, automatizace a softwarových
řešení přes servisní služby včetně našich osvědčených originálních dílů až po vhodné
financování – STILL PartnerPlan umožňuje společně nalézt řešení, které bude přesně
odpovídat vašim požadavkům a potřebám. Profitujete z toho, že všechny produkty
STILL jsou vzájemně dokonale sladěny. Optimální souhra je zaručena. Úspěch je možné
naplánovat – ukážeme vám cestu.

Intralogistika na míru:
Kompletní nabídka STILL
Přeprava

Skladová
technika

Elektrické
vysokozdvižné
vozíky

HPT/HPS
Ruční paletový vozík
[t] 1,0–3,0
[t] 1,0–2,5

RXE 10-16C
Elektrický vysokozdvižný vozík
[t] 1,0 1,3 1,5 1,6

RX 20
Elektrický vysokozdvižný vozík
(tříkolový)
[t] 1,4 1,6 1,8 2,0

RX 20
Elektrický vysokozdvižný vozík
(čtyřkolový)
[t] 1,6 1,8 2,0

ECH 12C/15C
Ručně vedený nízkozdvižný vozík
[t] 1,2 1,5

ECH 12/15
Ručně vedený nízkozdvižný vozík
[t] 1,2 1,5

EXU-H
EXU
Nízkozdvižný vozík
Ručně vedený nízkozdvižný vozík se sklopnou plošinou pro řidiče
[t] 1,6 1,8 2,0 2,2
[t] 1,8 2,0

EXD 18
EXD 20
EXD-SF
Ručně vedený vysokozdvižný vozík Ručně vedený vysokozdvižný vozík Vysokozdvižný vozík pro
pro práci ve dvou úrovních
pro práci ve dvou úrovních
práci ve dvou úrovních
[t] 1,8
[t] 2,0
[t] 2,0

FXD N/FXD
EXD-S
SXD
Vysokozdvižný vozík pro stojícího Vysokozdvižný vozík pro stojícího Vysokozdvižný vozík pro sedícího
řidiče a práci ve dvou úrovních
řidiče a práci ve dvou úrovních
řidiče a práci ve dvou úrovních
[t] 2,0
[t] 2,0
[t] 2,0

OPX 20/20 PLUS
OPX 25/25 PLUS
OPX-L 12
OPX-L 16
Vozíky pro horizontální
Vozíky pro horizontální
Vozíky pro horizontální
Vozíky pro horizontální
vychystávání
vychystávání
vychystávání
vychystávání
K dispozici
K dispozici
K dispozici
[t] 2,0 1 2,0
[t] 2,5 1 2,5
[t] 1,2 1
[t] 1,6
1
1
1
i v autonomním provedení
i v autonomním provedení
i v autonomním provedení

Plošinové vozíky
a tahače

LTX 20/LTX-T 04
LTX-FF
Elektrický tahač a plošinový vozík
Tahač s funkcí vysokého zdvihu
[t] 5,0 5,0
[t] 2,0 1,0
[t] 0,5 1,0
[t] 0,4

* LSP = nosnost vozíku při těžišti břemene

RX 60
Elektrický vysokozdvižný vozík
[t]
2,5 3,0 3,5
LSP* 6002,5 3,0

LTX 50/LTX-T 06
Elektrický tahač a plošinový vozík
[t] 5,0 2,0
[t] 0,6

RX 60
Elektrický vysokozdvižný vozík
[t]
4,0 4,5 5,0
LSP* 6003,5 4,0 4,5 5,0

RX 60
Elektrický vysokozdvižný vozík
[t]
6,0 7,0 8,0
LSP* 900
8,0

SXV-CB
Elektrický vysokozdvižný vozík
[t]
1,0
LSP* 6001,0

EXH
Ručně vedený nízkozdvižný vozík
[t] 2,5 3,0

EXH-SF
Nízkozdvižný vozík
se sklopnou plošinou pro řidiče
[t] 2,0 2,5

EXH-S
Nízkozdvižný vozík s plošinou
pro řidiče
[t] 2,0 2,5

EXV-SF
EXV
Vysokozdvižný vozík se
ECV
Ručně vedený vysokozdvižný vozík Ručně vedený vysokozdvižný vozík sklopnou plošinou pro řidiče
[t] 1,4 1,6 2,0
[t] 1,0
[t] 1,0 1,2 1,4 1,4 1,6 2,0

OPX-L 20 S
OPX-L 20
OPX-D 20
Vozíky pro horizontální
Vozíky pro horizontální
Vozíky pro horizontální
vychystávání
vychystávání
vychystávání
K dispozici
K dispozici
[t] 2,0 1
[t] 2,0 1
[t] 2,0
1
1
i v autonomním provedení
i v autonomním provedení

LTX 70/LTX-T 08
Elektrický tahač a plošinový vozík
[t] 7,0 6,2
[t] 0,8

LXT/LXW
Elektrický tahač a plošinový vozík
[t] 12 18 25 30 35
[t]2,0 3,0

Inteligentní
tažné
soupravy

Dieselové a plynové RX 70
vysokozdvižný vozík
vysokozdvižné Plynový
[t] 1,6 1,8 2,0
vozíky

RX 70
Dieselový a plynový
vysokozdvižný vozík
[t]
2,5 3,0 3,5
LSP* 6002,0 2,5 3,0

RX 70
Dieselový a plynový
vysokozdvižný vozík
[t]
4,0 4,5 4,99
LSP* 600
5,0

SXH
Nízkozdvižný vozík pro stojícího
řidiče
[t] 2,0

FXH N/FXH
Nízkozdvižný vozík pro sedícího
řidiče
[t] 2,0 2,5

FXV N/FXV
Vysokozdvižný
vozík pro sedícího řidiče
[t] 1,4 1,6

FM-X
EXP
EXV-CB
Vysokozdvižný vozík
Ručně vedený vysokozdvižný vozík Ručně vedený vysokozdvižný vozík s výsuvným zvedacím zařízením
[t] 1,4 1,6 2,0
[t] 0,6 1,0 1,2 1,6
[t] 1,0 1,2 1,4 1,7 2,0 2,5

NXV
Regálový vozík
(“man-down”) s
otočnou výsuvnou
nebo s teleskopickou vidlicí
[t] 1,5

MANIPULAČNÍ PODVOZKY
Manipulační vozík pro inteligentní BASERUNNER
Manipulační podvozek
tažné soupravy
[t] 1,0
[t] 1,0

OXV
Vozík pro vertikální vychystávání
[t] 0,7 0,8

EK-X
Vozík pro vertikální vychystávání
[t] 1,0 1,2

MX-X
Regálový vozík
(“man-up”) s otočnou výsuvnou
nebo s teleskopickou vidlicí
[t] 1,5

B-RÁM
Přívěs pro inteligentní tažné
soupravy
[t] 1,0

C-RÁM
Přívěs pro inteligentní tažné
soupravy
[t] 1,6

E-RÁM
Přívěs pro inteligentní tažné
soupravy
[t] 0,6 1,0

RCD

Dieselový vysokozdvižný vozík
[t]
6,0 7,0 8,0
LSP* 900
8,0

FM-X SE
Vysokozdvižný
vozík s výsuvným zvedacím
zařízením a obutím superelastik
[t] 1,4 1,7 2,0

FM-4W
Čtyřcestný vysokozdvižný vozík
s výsuvným stožárem
[t] 2,0 2,5

FXH
Nízkozdvižný vozík pro sedícího
řidiče
[t] 3,3

RACKRUNNER
Manipulační podvozek
[t] 0,4 0,6 0,8

RCD/RCG

Dieselový vysokozdvižný vozík
Dieselový a plynový
[t]
10 12 14 15 16 18 vysokozdvižný vozík
[t] 1,5 1,8 2,0 2,5
18
LSP* 900
[t] 3,0 3,5 4,0 5,0
LSP*1200 10 12 14 15 16

RX 70

Použité stroje

Poradenství, optimalizace
a plánování pro:

Systémy

Asistenční
systémy řidiče

Servis

Poradenství
v intralogistice
Bezpečnost/výkonnost:
+ OptiSpeed
+ iGo pilot safety
+ Active Load Stabilisation
+ Active Floor
Compensation
+ iGo pilot navigation

Bezpečnost

+ flotily
+ procesy
+ systémy
+ inteligentní tažná
souprava

Regálové
systémy

iGo systems – plně
automatizovaná jízda

Systémy
automatizace

+ technické kontroly
+ kontrola plynové soustavy
+ emisní kontrola
+ kontrola trakčních baterií
+ kontrola nabíječek
+ kontrola regálů
+ kontrola zařízení pro
ochranu osob
+ kontrola ochrany do
výbušného prostředí

Koupě

Konzolové regály

Najížděcí regály

iGo neo – částečně
iGo pilot – asistovaná/
automatizovaná/autonomní
částečně automatizovaná
jízda
jízda
ACH
Autonomní mobilní robot
[t] 0,6 1,0 1,5

Originální díly

+ vozíky
+ servis
+ systémy

Financování

Paletové regály,
jednomístné a vícemístné
systémy

Finanční
leasing

+ originální díly STILL
+ výměnné díly
+ baterie
+ nabíječky
+ přídavná zařízení
+ speciální vybavení
+ zádržné systémy

+ finanční leasing
+ na přání údržba
Comfort/Premium nebo
Excellence, fullservis
+ na přání záruka Plus
+ délka platnosti
od 12 měsíců

Průchozí regály

Systémová
integrace

+ oprava z důvodu
opotřebení
+ úprava
+ dovybavení

Diagnostika
a opravy

Operativní
leasing

Údržba
a fullservis

+ operativní leasing
+ na přání údržba
Comfort/Premium nebo
Excellence, fullservis
+ na přání záruka Plus
+ délka platnosti
od 39 měsíců

Pojízdné regály

Shuttle regály

Regály s podlážkami
v přihrádkách

Softwarové
systémy v logistice

+ analýza dat a procesů
+ porovnání systémů
+ koncepce logistiky
+ technické specifikace
+ plánování projektu a
projektový management
+ implementace
+ koncepce servisu

+ údržba podle času
a nákladů
+ údržba Basic
+ údržba Comfort
+ údržba Premium
+ údržba Excellence
+ fullservis
+ prodloužená záruka
+ údržba přídavných zařízení

+ FleetManager 4.x
+ STILL neXXt fleet

Fleet Data
Services

+ dlouhodobý pronájem,
fullservis na přání
+ na přání záruka Plus
+ délka platnosti
od 24 měsíců

Dlouhodobý
pronájem

Plošiny

+ systém správy skladu
+ systém správy přepravy/
vysokozdvižných vozíků
+ informační systém
+ subsystémy
(datový přenos,
terminály, skenery,
Pick by Voice atd.)

+ školení řidičů
+ pravidelné proškolení
+ trénink slaňování
+ školení techniků

Školení

+ krátkodobý pronájem
+ pronájem Plus
+ délka platnosti od 1 dne
včetně fullservisu

Krátkodobý
pronájem

Režim zvýšení efektivity Blue-Q
pro úsporu energie
až 20 %

K dispozici i
automatizovaný/
autonomní
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Přeprava: STILL nabízí optimální stroj vhodný pro všechny vaše potřeby a požadavky.
Od klasických vysokozdvižných vozíků s protizávažím přes inovativní skladovou techniku
až poServis
efektivní plošinové vozíky a tahače. Nezáleží na tom, zda se jedná o vnitropodnikovou
Originální
díly tun,
Diagnostika
Údržba
Fleet Data nebo Školení
přepravu několikaBezpečnost
stovek kilogramů
nebo
jestli je vozíka poháněn
elektrickým
a opravy
fullservis
Services
spalovacím motorem – všechny stroje STILL mají jedno společné: Snadno se používají
(simply easy), jsou vysoce výkonné (simply powerful), všestranné (simply flexible),
vybavené
Financovánísíťovou konektivitou (simply connected) a bezpečné (simply safe). Díky těmto
Finanční
Operativní
Dlouhodobý
Krátkodobý
Basicvlastnostem jsou Koupě
všechny řady
vysokozdvižných
vozíků
značky STILL
jednoduše
leasing
leasing
pronájem
pronájem
Dynamic
efektivní.
®
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Servis
Softwarové
Asistenční
systémy v logistice systémy řidiče

Financování

Servis
Softwarové
Asistenční
systémy v logistice systémy řidiče

Financování

Servis

Systémy

Dieselové a plynové
vysokozdvižné
vozíky

Systémy
Elektrické
vysokozdvižné
vozíky

Systémy
Elektrické
vysokozdvižné
vozíky

Elektrické
vysokozdvižné
vozíky

Diagnostika
a opravy

Údržba
a fullservis

Systémy: Se systémem k optimálnímu materiálovému toku. Společně vytvoříme rámcové
podmínky, se kterými bude vaše vnitropodniková logistika efektivnější než kdykoli dříve.
Počínaje
rozsáhlým poradenstvím v oblasti intralogistiky přes inteligentní logistická softwarová
Financování
Koupě regálové
Finanční
Operativní
Dlouhodobý
Basicřešení, na míru střižené
systémy a asistenční
systémy
řidiče ažKrátkodobý
po moderní Dynamic
leasing
leasing
pronájem
pronájem
řešení automatizace jednotlivých procesů nebo celého skladu – postaráme se o optimální
uspořádání vašeho skladu.
®

Servis: Na servis STILL se můžete vždy spolehnout. Více než 3000 servisních techniků v celé
Evropě se stará o maximální disponibilitu vaší flotily vozíků. Osvědčené originální díly STILL
zajišťují při údržbě, úpravách a opravách bezkonkurenční kvalitu. Servisní tým je se svým
rozsáhlým know-how vždy rychle k dispozici. S doplňkovou nabídkou školení, bezpečnostních
kontrol a softwarových produktů STILL Fleet Data Services můžete svůj sklad využít bezpečně
a co nejefektivněji.

Financování: Flexibilní, transparentní a dle vašich potřeb – přesně taková řešení financování
najdete u firmy STILL. Výběr vhodného financování je stejně důležitý jako výběr vhodných
produktů. STILL nabízí řešení, která dokonale odpovídají vašim potřebám: Od klasické koupě
přes finanční leasing, různé možnosti operativního leasingu, dlouhodobý nebo krátkodobý
pronájem jednotlivých vozíků nebo celých flotil.

Štěrboholská 102
102 19 Praha 10 - Hostivař
Telefon: +420 274 001 411
info@still.cz
Další informace naleznete na
www.still.cz

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

Výrobní program CZ 06/22 Technické změny vyhrazeny.

STILL ČR spol. s r.o.

