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STILL Partner Plan – wskazujemy drogę.

STILL jest wiodącym dostawcą rozwiązań dla magazynu: wózków widłowych i paletowych, ciągników, regałów i platform 
transportowych oraz systemów informatycznego wsparcia zarządzania flotą pojazdów intralogistycznych. Kupno wózka STILL 
nierozerwalnie wiąże się z szeregiem dodatkowych korzyści. Firma podchodzi do każdego klienta indywidualnie, oferując – 
w zależności od potrzeb – pakietowe usługi serwisowe i konserwacyjne oraz ubezpieczenie. Kupujący mogą liczyć również 
na wsparcie specjalistów STILL m.in. w zakresie wyboru adekwatnego systemu regałowego oraz opracowania całościowego 
projektu, w połączeniu z odpowiednimi środkami transportu, oprogramowaniem i automatyzacją.

Firma zapewnia również całodobowy serwis, wynajem krótko- i długoterminowy, renowację wózków używanych oraz szkolenia 
w ramach Akademii Bezpieczeństwa STILL z zakresu bezpiecznej eksploatacji urządzeń. Z początkiem 2015 r., jako odrębna 
usługa w ofercie firmy pojawiło się doradztwo logistyczne.
Aby ułatwić klientom wybór rozwiązań najodpowiedniejszych dla ich przedsiębiorstwa, zaprojektowaliśmy STILL Partner Plan®. 
To przejrzysty sposób prezentacji kompleksowej oferty firmy. Produkty STILL podzieliliśmy w nim na 4 kategorie:

•Transport,
•Systemy,
•Usługi,
•Finansowanie.

Wybierając i dowolnie łącząc elementy spośród wszystkich czterech grup, łatwo stworzyć pakiet dostosowany do 
oczekiwań i potrzeb konkretnego magazynu, centrum logistycznego czy zakładu produkcyjnego. Wielość kombinacji i indywi-
dualne podejście do naszych partnerów są gwarantem optymalnego dopasowania rozwiązań do planów biznesowych naszych 
kontrahentów.
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Transport:

Jesteśmy w stanie dopasować wózek i jego dodatkowe wyposażenie do indywidualnych potrzeb klienta. Sprzedaż zawsze po-
przedzona jest gruntowną analizą wymagań związanych z pracą danego przedsiębiorstwa. Mamy odpowiednie rozwiązanie dla 
każdego – niezależnie od tego, czy zadania będą polegać na przewożeniu pojedynczych palet, czy kilkutonowych gabarytów. 
Wszystkie rozwiązania STILL mają jednak ze sobą coś wspólnego. Projektanci STILL kładą szczególny nacisk na sześć czynników 
mających wpływ na komfort użytkowania, wydajność i koszty eksploatacji:

•Moc
•Precyzja
•Ergonomia
•Kompaktowe wymiary
•Bezpieczeństwo
•Odpowiedzialność za środowisko

Produkty STILL podlegają ciągłemu doskonaleniu. Stale wprowadzamy innowacje, dzięki którym rośnie wydajność procesów 
realizowanych w oparciu o nasze pojazdy. Kolejne modele charakteryzują się coraz wyższą prędkością podnoszenia masztu, 
większym udźwigiem resztkowym i rosnącą precyzją przemieszczeń hydraulicznych.

Projektanci STILL przykładają ogromną wagę do kwestii ergonomii i bezpieczeństwa, gwarantujących komfort pracy operatora 
oraz zmniejszenie liczby wypadków i uszkodzeń towaru. Jednym z priorytetów firmy jest również ograniczanie wpływu procesów 
intralogistycznych na środowisko naturalne dzięki zwiększaniu wydajności układu napędowego.
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STILL ma w ofercie zarówno wózki nowe jak i używane. Te drugie poddawane są kompleksowej regeneracji w Europejskim Cen-
trum Odnawiania Wózków Widłowych w Mrowinie k. Poznania – zakładzie, w którym najlepsi specjaliści odnawiają sprzęt na po-
trzeby klientów na całym kontynencie. Odnowione przez nas pojazdy trafiły m. in. do Austrii, Belgii, Holandii, Niemiec, Norwegii, 
Rosji, Słowacji i Włoch. O ich niezwykłej popularności decyduje wysoka jakość odnawiania oraz bogate możliwości konfiguracji.

Aby zagwarantować klientom zainteresowanym odnowionymi pojazdami wysoką jakość produktu, z którą utożsamiana jest mar-
ka STILL, stworzyliśmy system klasyfikacji, dzięki któremu inwestor wie wszystko o stanie technicznym kupowanego wózka. 
Pojazdy odnawiane są w jednym z 3 standardów: Złoto, Srebro i Brąz.

Złoto – Wózek po pełnym przeglądzie; nowy lakier; wszystkie elementy sprawdzone, zregenerowane lub nowe; bateria nowa; 
opony nowe lub prawie nowe (zużycie max. 20%). Gwarancja 12 miesięcy lub 1000 motogodzin. Gwarancja na baterię 12 miesię-
cy – dotyczy wózków z napędem elektrycznym. 

Srebro – Wózek po pełnym przeglądzie; nowy lakier; wszystkie elementy sprawdzone, zregenerowane lub nowe; bateria po rege-
neracji; opony nowe lub prawie nowe (zużycie max. 20%); wiek wózka bez znaczenia. Gwarancja 6 miesięcy lub 500 motogodzin. 
Gwarancja na baterię 12 miesięcy – dotyczy wózków z napędem elektrycznym. 

Brąz – Wózek sprawdzony technicznie; wszystkie podzespoły wózka sprawne, zużyte części wymienione; powłoka lakiernicza od-
świeżona; stan opon dobry (zużycie max. 40%); w przypadku wózków z napędem elektrycznym bateria sprawna, umyta i nałado-
wana; w przypadku wózków spalinowych wymienione oleje, filtry i świece; gwarancja 1 miesiąc lub 100 motogodzin. Gwarancja 
na baterię 3 miesiące – dotyczy wózków z napędem elektrycznym. 

Wózki używane STILL to:
•ponad 400 wózków w stałej ofercie
•gwarancja do 12 miesięcy
•jakość zgodna ze światowym standardem STILL
•baterie regenerowane lub nowe z gwarancją
•atrakcyjne formy finansowania
•osprzęty specjalistyczne, np. chwytak, obrotnica, paletyzer
•odkup wózków wszystkich marek



Wózki czołowe elektryczne

RX 20/RX 20 LI-ION
Wózek 3-kołowy
RX 20 14 16 18 20

 [t] 1.4 1.6 1.8 2.0

RX 60/ RX 60 LI-ION 
Wózek 4-kołowy
RX 60 60 70 80

 [t] 6.0 7.0 8.0

LC 900 8.0

RX 60/ RX 60 LI-ION
Wózek 4-kołowy
RX 60 25 30 35

 [t] 2.5 3.0 3.5

LC 600 2.5 3.0

RX 50
Wózek 3-kołowy
RX 50 10 C 10 13 15 16

 [t] 1.0 1.0 1.25 1.5 1.6

RX 20/ RX 20 LI-ION
Wózek 4-kołowy
RX 20 16 18 20

 [t] 1.6 1.8 2.0

RX 60/ RX 60 LI-ION
Wózek 4-kołowy
RX 60 35 40 45 50

 [t] 4.0 4.5 5.0

LC 600 3.5 4.0 4.5 5.0

RX 70
Wózek z napędem 
LPG
RX 70 16 18 20

 [t] 1.6 1.8 2.0

RX 70
Wózek z napędem 
Diesla lub LPG
RX 70 20 25 30 35

 [t] 2.5 3.0 3.5

LC 600 2.0 2.5 3.0

Wózki czołowe z napędem spalinowym



Wózki z napędem spalinowym

Technika magazynowa

RX 70
Wózek z napędem 
Diesla lub LPG
RX 70 40 45 50

 [t] 4.0 4.5 4.99

LC 600 5.0

RCD/RCG
Wózek z napędem 
Diesla lub LPG
RCD/RCG 40 50

 [t] 4.0 5.0

RX 70
Wózek z napędem 
Diesla
RX 70 60 70 80

 [t] 6.0 7.0 8.0

LC 900 8.0

RCD/RCG
Wózek z napędem 
Diesla lub LPG
RCD/RCG 25 30 35

 [t] 2.5 3.0 3.5

RCD/RCG
Wózek z napędem 
Diesla lub LPG
RCD/RCG 15 18 20

 [t] 1.5 1.8 2.0

HPT 10-30

 [t] 1.0-3.0

HPS 10-25

 [t] 1.0-2.5

HPT/HPS
Ręczny wózek paletowy

CiTi ONE
Wózek unoszący
CiTi One 05

 [t] 0.5

ECH 12 LI-ION
Wózek unoszący
ECH 12

 [t] 1.2

ECH 15 LI-ION 
Wózek unoszący
ECH 15

 [t] 1.5

tryb wydajności Blue-Q, oszczędność do 20% energii dostępny online na pl.still.shop



Technika magazynowa

EXH/EXH LI-ION
Wózek unoszący
EXH 25 30

 [t] 2.5 3.0

ECU-SF
Wózek unoszący 
ze składaną platformą 
operatora
ECU-SF 20

 [t] 2.0

EXH-SF/EXH-SF LI-ION
Wózek unoszący 
ze składaną platformą 
operatora
EXH-SF 20 25

 [t] 2.0 2.5

EXH-S/EXH-S/LI-ION
Wózek unoszący 
ze stałą platformą 
operatora
EXH-S 20 25

 [t] 2.0 2.5

SXH/SXH LI-ION
Wózek unoszący 
ze stałą platformą 
operatora
SXH 20

 [t] 2.0

dostępny również jako zautomatyzowany/autonomiczny tryb wydajności Blue-Q, oszczędność do 20% energii

EXU/EXU LI-ION
Wózek unoszący 
EXU 16 18 20 22

 [t] 1.6 1.8 2.0 2.2

ECU/ECU FULL LEAD
Wózek unoszący
ECU 14 16 18 20 25 30

 [t] 1.4 1.6 1.8 2.0 2.5 3.0

EXU-H/EXU-H LI-ION
Wózek unoszący
EXU-H 18 20

 [t] 1.8 2.0



SXD/SXD LI-ION
Wózek podnośnikowy 
dwupoziomowy 
ze stałą platformą operatora
SXD 20

 [t] 2.0

tryb wydajności Blue-Q, oszczędność do 20% energii

EXD/EXD LI-ION
Wózek podnośnikowy 
dwupoziomowy
EXD 18 20

 [t] 1.8 2.0

EXD-S/EXD-S LI-ION
Wózek podnośnikowy 
dwupoziomowy 
ze stałą platformą 
operatora
EXD-S 20

 [t] 2.0

ECV
Wózek podnośnikowy
ECV 10 10C

 [t] 1.0 1.0

Technika magazynowa

FXD N/FXD/FXD N/ 
FXD LI-ION
Wózek podnośnikowy 
dwupoziomowy z fotelem 
dla operatora
FXD N / FXD 20

 [t] 2.0

EXD-SF/EXD-SF LI-ION
Wózek podnośnikowy 
dwupoziomowy ze składaną 
platformą operatora
EXD-SF 20

 [t] 2.0

FXH N/FXH/
FXH N/FXH LI-ION
Wózek unoszący z fotelem
dla operatora
FXH N/FXH 20 20 25

 [t] 2.0 2.5

FXH / FXH LI-ION
Wózek unoszący 
z fotelem dla operatora
FXH 33

 [t] 3.3

dostępny online na pl.still.shop



EXP
Wózek podnośnikowy 
z regulowanym rozstawem 
wideł
EXP 14 16 20

 [t] 1.4 1.6 2.0

EXV-CB
Wózek podnośnikowy 
bez ramion 
podporowych
EXG 06 10 12 16

 [t] 0.6 1.0 1.2 1.6

FM-X/FM-X LI-ION
Wózek wysokiego 
składowania z fotelem 
dla operatora
FM-X 10 12 14 17 20 25

 [t] 1.0 1.2 1.4 1.7 2.0 2.5

FM-4W
Wózek wysokiego 
składowania z fotelem dla 
operatora, 4-kierunkowy
FM-4W 20 25

 [t] 2.0 2.5

FM-X SE/
FM-X SE LI-ION
Wózek wysokiego 
składowania z fotelem 
dla operatora, ogumienie 
superelastyczne
FM-X SE 14 17 20

 [t] 1.4 1.7 2.0

dostępny również jako zautomatyzowany/autonomiczny tryb wydajności Blue-Q, oszczędność 
do 20% energii

FXV N/FXV/
FXV N/FXV LI-ION
Wózek podnośnikowy 
z fotelem dla operatora
FXV N/FXV 14 16

 [t] 1.4 1.6

Technika magazynowa

EXV-SF/EXV-SF LI-ION
Wózek podnośnikowy 
ze składaną platformą 
dla operatora
EXV-SF 14 16 20

 [t] 1.4 1.6 2.0

EXV/EXV LI-ION
Wózek podnośnikowy
EXV 10 12 14C 14 16 20

 [t] 1.0 1.2 1.4 1.4 1.6 2.0

dostępny online na pl.still.shop



OXV / OXV LI-ION
Wózek
do kompletacji
pionowej
OXV 07 08 10

 [t] 0.7 0.8 1.0

tryb wydajności Blue-Q, oszczędność do 20% energii

OPX-L 12/ 
OPX-L 12 LI-ION
Wózek do kompletacji 
poziomej
OPX-L 12

 [t] 1.2

OPX-L 20/ 
OPX-L 20 LI-ION
Wózek do kompletacji 
poziomej
OPX-L 20

 [t] 2.0

OPX-D 20/ 
OPX-D 20 LI-ION
Wózek do kompletacji 
poziomej
OPX-D 20

 [t] 2.0

OPX-L 16/ 
OPX-L 16 LI-ION
Wózek do kompletacji 
poziomej
OPX-L 16

 [t] 1.6

Technika magazynowa

OPX-L 20 S/ 
OPX-L 20 S LI-ION
Wózek do kompletacji 
poziomej
OPX-L 20 S

 [t] 2.0

OPX 20/20 PLUS/ 
LI-ION
Wózek do kompletacji 
poziomej
OPX 20 20 Plus

 [t] 2.0 2.0

OPX 25/25 PLUS/ 
LI-ION
Wózek do kompletacji 
poziomej
OPX 25 25 Plus

 [t] 2.5 2.5



MX-X/MX-X LI-ION
Wózek do wąskich 
korytarzy z obrotową 
karetką i podnoszoną 
platformą operatora
MX-X 

 [t] 0.5–1.51 

EK-X/EK-X LI-ION
Wózek
do  kompletacji 
pionowej
EK-X 10 / EK-X

 [t] 0.5–1.01 0.5–1.21

Wózki platformowe i ciągniki

LTX 50/LTX-T 06/  
LTX 50/LTX-T 06 LI-ION
Elektryczny ciągnik 
platformowy
LTX 50 LTX-T 06

 [t] 0.6

[t] 5.0 2.0

1Zmienne 1Zmienne

LTX 20/LTX-T 04
Elektryczny ciągnik 
platformowy
LTX 20  LTX-T 04

 [t] 0.4

[t] 2.0 1.0

dostępny również jako zautomatyzowany/autonomiczny tryb wydajności Blue-Q, oszczędność do 20% energii

Technika magazynowa

NXV / NXV LI-ION  
Wózek do wąskich 
korytarzy z obrotową 
karetką lub widłami 
teleskopowymi
NXV

 [t] 0.2 - 1.51 

1Zmienne

OPX iGo neo/OPX iGo Neo LI-ION
Autonomiczny wózek 
do kompletacji poziomej

OPX iGo Neo 20 25

 [t] 2.0 2.5

OPX iGo Neo L 12 L 20 L 20S

 [t] 1.2 2.0 2.0



Platformy transportowe

RAMA TYPU C
Ramy transportowe
RAMA TYPU C

 [t] 1.6

RAMA TYPU B
Ramy transportowe
RAMA TYPU B

 [t] 1.0

RAMA TYPU E
Ramy transportowe
RAMA TYPU E

 [t] 0.6 1.0

TRANSPORTER 
STALOWY
Platformy 
transportowe
TRANSPORTER

 [t] 1.0

TRANSPORTER 
PLASTIKOWY
Platformy 
transportowe  
TRANSPORTER

 [t] 0.5 1.0

dostępny również jako zautomatyzowany/autonomiczny tryb wydajności Blue-Q, oszczędność do 20% energii

LTX-FF/LTX-FF LI-ION
Elektryczny ciągnik 
z funkcją 
podnoszenia
LTX-FF 05 10

 [t] 0.5 1.0

[t] 5.0 5.0

R 07/R 08
Elektryczny ciągnik 
platformowy
R 07 07L 08

 [t] 0.3 0.3 2.0

[t] 25 25 6

LTX 70/LTX-T 08
Elektryczny ciągnik 
platformowy
LTX 70  LTX-T 08

 [t] 0.15 0.8

[t] 7.0 6.2

Wózki platformowe i ciągniki



Nowy RX 60. Czas na nowego mistrza.
Wykorzystaj maksymalnie swój czas: 258 ton w 3.600 sekund. Używaj bez 

przerwy na ładowanie przez 32.400 sekund. Entuzjazm od pierwszej sekundy. 

Elektryzujący! https://www.still.pl/rx60seconds.html



Systemy:

Oprócz kompleksowego zaopatrzenia klientów w różnego rodzaju wózki widłowe, STILL zapewnia również rozwiązania pozwalające 
na usprawnienie procesu przepływu materiałów oraz prowadzi usługi z zakresu doradztwa intralogistycznego. Nasi eksperci służą pomocą 
w zakresie tworzenia zintegrowanych koncepcji logistycznych, oceny efektywności kosztowej i poszukiwania sposobów maksymalizacji 
korzyści wynikających ze zmiany organizacji procesów funkcjonujących w magazynie. Punktem wyjścia każdorazowo jest analiza przepływu 
materiałów w danym przedsiębiorstwie, zaś efektem – zoptymalizowana koncepcja floty.

By ułatwić klientom monitorowanie parametrów jej funkcjonowania, oferujemy narzędzia pozwalające na stały monitoring pracy wózków. 
STILL FleetManager 4.x zapewnia dostęp do informacji na temat czasu i sposobu wykorzystania poszczególnych pojazdów. Umożliwia gro-
madzenie i analizę danych dotyczących ich użytkowania oraz tworzenie na ich podstawie szczegółowych raportów.

W dalszym ograniczeniu kosztów eksploatacji, zastosowanie znajduje STILL iGo – kompleksowy system automatyzacji pracy floty. Wyróż-
nić możemy cztery poziomy:
• STILL iGo Easy – system pozwalający na samodzielną automatyzację pracy pojedynczego wózka przy pomocy iPada.
• STILL iGo Remote – układ, w którym przemieszczaniem seryjnego wózka typu OPX steruje się zdalnie, przy pomocy pilota.
• STILL iGo Systems – kompleksowe systemy automatyzacji, w których seryjne wózki STILL – dzięki komputerom sterują- 

cym, programowaniu tras przejazdu i technologiom nawigacyjnym – są w stanie samodzielnie realizować zamówienia 
z programu ERP.

• STILL iGo Neo – autonomiczny wózek do kompletacji poziomej, podążający za operatorem.

Istotnym segmentem usług związanych z optymalizacją organizacji pracy magazynu jest również obszar usług związanych 
z systemami regałowymi. Oferta STILL obejmuje kompleksowe doradztwo w zakresie doboru, dopasowania do indywidualnych potrzeb oraz 
eksploatacji regałów magazynowych.

Systemy
regałowe

System zarządzania 
magazynem

System 
wspomagania jazdy

Systemy 
automatyzacji

Integracja 
systemowa

Doradztwo
intralogistyczne

Systemy



Doradztwo
intralogistyczne

Systemy
regałowe

System zarządzania 
magazynem

System 
wspomagania jazdy

Systemy 
automatyzacji

Integracja 
systemowa

Doradztwo, optymalizacja
i planowanie pracy:
+ Flot wózków widłowych
+ Procesów
+ Systemów
+ Platform transportowych

+ Paletowe rzędowe
+ Paletowe mobilne
+  Paletowe wjezdne 

i przejezdne
+  Paletowe z platformą 

typu shuttle
+ Paletowe przepływowe
+ Wspornikowe
+ Półkowe
+ Antresole

+  Systemy zarządzania 
magazynem

+  Systemy naprowadzania 
wózków widłowych

+  Systemy informatyczne
+  Podsystemy (terminale 

radiowe, skanery, 
pick-by-voice, etc.)

+  iGo Systems 
- kompleksowe rozwiązania 
automatyzacji

+  iGo Easy - Zautomatyzowany 
wózek obsługiwany 
poprzez iPada

+  iGo neo - pojazd 
autonomiczny

Bezpieczeństwo i wydajność
+ OPTISPEED
+ OptiSafe
+ Aktywna stabilizacja masztu
+  Aktywna kompensacja 

nierówności podłoża
+ OPTISPEED 4.0
 VNA System Nawigacji

+ Integracja systemów
+ Planowanie projektów
+ Zarządzanie projektami
+ Implementacja
+ Prace koncepcyjne

Systemy



Regały paletowe rzędowe
Przeznaczone do składowania towarów w postaci jednostek ładunkowych uformowanych na paletach. 
Szeroki wachlarz elementów standardowych i modułowa konstrukcja pozwalają na dopasowanie regałów 
do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dodatkowa oferta akcesoriów rozszerza funkcjonalność 
systemu oraz zwiększa bezpieczeństwo obsługi. Do obsługi regałów rzędowych polecamy wózki 
widłowe czołowe, boczne lub podnośnikowe pracujące w szerokim korytarzu. W celu maksymalnego 
wykorzystania przestrzeni magazynu można zastosować wózki systemowe (VNA).

Regały paletowe mobilne
Rozwiązanie dedykowane magazynom, w których warunki technologiczne wymuszają zwarte 
składowanie przy jednoczesnej dobrej dostępności do każdego ładunku. Stosowane w pomieszczeniach 
generujących wysokie koszty eksploatacji (chłodnie, mroźnie) lub w przypadku braku możliwości 
rozbudowy powierzchni magazynowej. Redukcja liczby korytarzy międzyregałowych zapewnia 
wykorzystanie do 90% powierzchni magazynu.

Regały wjezdne i przejezdne
Przeznaczone do składowania dużych partii jednorodnego towaru na paletach. Zapewniają maksymalne 
wykorzystanie kubatury magazynu. Regały wjezdne doskonale sprawdzają się w komorach chłodniczych 
lub mroźniach. W kanałach regałów tego typu można magazynować duże ilości tych samych produktów 
w sposób kompaktowy, według zasady LIFO (regały wjezdne) lub FIFO (regały przejezdne). 

Korzyści:
 maksymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni 

    magazynowej
 elastyczne i niezawodne rozwiązanie magazynowe
 urządzenie obsługuje palety euro i/lub przemysłowe, 

    również z ładunkami typu “big bag”

    
 minimalna temperatura pracy -35°C
 nieograniczona głębokość tuneli
 wydajne baterie litowe o długiej żywotności

    
            

Korzyści:
 korzystny stosunek ceny miejsca paletowego do wykorzystanej powierzchni
 zwarte i kompaktowe składowanie

Korzyści:
 bezpośredni i szybki dostęp do wszystkich artykułów
 niskie koszty instalacji regałowej
 szybka kontrola zapasów 
  doskonałe rozwiązanie przy dużej różnorodności 
artykułów

  możliwość dopasowania do przestrzeni magazynowej 
wagi i wymiarów jednostek ładunkowych oraz 
parametrów stosowanych wózków widłowych  

Regały paletowe z platformą typu shuttle
System składa się ze specjalnej konstrukcji regałowej i samobieżnej platformy sterowanej za pomocą 
pilota przez operatora wózka widłowego. Platforma w sposób bezobsługowy przemieszcza ładunki 
wewnątrz kanału regałowego. Rozwiązanie to umożliwia realizację zasady LIFO, FIFO lub mieszanej 
- niezależnie w każdym z kanałów. Wydajność magazynu zależy od liczby zastosowanych platform.

Korzyści:
 optymalizacja wykorzystania przestrzeni magazynu (80-120% więcej palet w stosunku do standardowych 

    regałów rzędowych)
 bezprzewodowe sterowanie i systemy zabezpieczające gwarantują komfortową i bezpieczną eksploatację



Regały paletowe przepływowe
Stosowane są w magazynach szybkorotujących, często do przechowywania produktów z krótkim 
terminem ważności. Przenośniki rolkowe zamontowane w konstrukcji regału dostosowane są 
do specyfiki składowanego towaru, a ich lekkie nachylenie umożliwia samoczynny ruch palet pod 
wpływem siły grawitacji. Odmianą regału przepływowego jest regał typu PUSH-BACK działający na 
zasadzie LIFO i obsługiwany tylko z jednej strony.

Regały wspornikowe
Przeznaczone są do składowania towarów dłużycowych takich jak profile, blacha, drewno, płyty 
wiórowe, itp. Znajdują zastosowanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz magazynów. Konstrukcja 
regałów wymaga ich indywidualnego dostosowania w zależności od specyfiki składowanych towarów.  

Regały półkowe
Stosowane są do magazynowania i kompletacji towarów luzem, w pojemnikach lub w opakowaniach 
zbiorczych. Znajdują zastosowanie w archiwach, bibliotekach, sklepach, warsztatach oraz magazynach. 
Kombinacja elementów standardowych i dużej liczby akcesoriów pozwala na dostosowanie regału 
do rozmaitych potrzeb użytkownika. W wysokich obiektach magazynowych możliwe są instalacje 
wielokondygnacyjne znacznie zwiększające dostępną powierzchnię magazynowania.

Korzyści
  optymalizacja wykorzystania wysokości magazynu 
w przypadku, gdy zastosowanie innych systemów 
regałowych jest niemożliwe
  duże rozpiętości przęseł nie ograniczają 
wykorzystania powierzchni

  dostosowanie konstrukcji do indywidualnych 
potrzeb, nośność od 250-2000kg/m2 
 jednoczesne składowanie na wielu poziomach

Korzyści
 prosty i ekonomiczny system składowania drobnych towarów
 doskonałe do ręcznej kompletacji

Korzyści:
 wymuszenie zasady FIFO (lub LIFO w wersji PUSH-BACK)
 skrócenie drogi transportu i czasu odbioru
 redukcja kosztów związanych z energią i oświetleniem

Antresole magazynowe
Konstrukcje pozwalające na zwielokrotnienie powierzchni magazynu przeznaczonej na magazynowanie 
towarów na paletach (składowanie blokowe w jednej warstwie) lub z wykorzystaniem regałów 
półkowych. Prosta, lekka, modularna konstrukcja ze stalowych profili zimnogiętych pozwala na szybki 
montaż, demontaż lub zmianę konfiguracji. 

Korzyści
 prosta i wytrzymała konstrukcja
 uporządkowane przechowywanie towarów wielkogabarytowych i długich



Serwis:

STILL zapewnia kompleksowe usługi związane z utrzymaniem płynności procesów logistycznych w przedsiębiorstwie. Oferta  
w tym zakresie obejmuje badania i przeglądy gwarantujące spełnienie przez urządzenia magazynowe przepisów BHP i wszelkich 
wytycznych normatywnych. By dodatkowo zwiększyć poziom bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach klientów, firma prowadzi 
również zajęcia w ramach Akademii Bezpieczeństwa STILL. Dodatkowe szkolenia operatorów, dotyczące bezpiecznej eksploata-
cji pojazdów, zwiększają świadomość na temat sposobów zapobiegania wypadkom przy pracy.

STILL dostarcza również informatyczne wsparcie procesu controllingu. System STILL neXXt fleet ułatwia zarządzanie dokumen-
tacją techniczną wózków, monitorując i gromadząc dane na temat kosztów serwisu oraz terminów wymaganych prawem prze-
glądów. STILL Polska swoim klientom proponuje również pakiety usług związanych z konserwacją floty, długofalową współpracą 
serwisową oraz doraźnymi naprawami.

Dział Serwisu STILL tworzy ponad 170 mobilnych techników, którzy są w stanie szybko dojechać do klienta na terenie całej 
Polski. Korzystanie z usług serwisowych STILL gwarantuje wysoką jakość, szybki czas naprawy oraz zastosowanie podczas reno-
wacji tylko oryginalnych części. Zakres obsługi dostosowany jest do potrzeb i oczekiwań kontrahenta. Oferta zawiera nie tylko 
pomoc doświadczonych specjalistów i mechaników, ale też kompleksowe rozwiązania oparte na nowoczesnych technologiach, 
które usprawniają monitoring i diagnostykę stanu technicznego wózka, znacząco skracając czas trwania przestojów, a tym sa-
mym skracają czas pracy mechaników. Serwis STILL zapewnia również użycie wyłącznie oryginalnych, przechodzących liczne 
kontrole części zamiennych.

Oryginalne części 
zamienne

Diagnostyka 
i naprawa

Konserwacja 
i Full Service

Fleet Data 
Services

SzkoleniaBezpieczeństwo

Serwis



Bezpieczeństwo
Oryginalne części 

zamienne

Konserwacja 
i Full Service

Fleet Data 
Services

Szkolenia

+ Badanie UDT
+ Sprawdzanie paliwa
+ Badanie emisji spalin
+ Sprawdzanie baterii
+ Kontrola prostowników
+  Kontrola systemów 

bezpieczeństwa 
+ Kontrola Ex-Protection

+  Oryginalne części 
zamienne STILL

+ Części zamienne
+ Baterie
+ Ładowarki
+ Wyposażenie dodatkowe
+ Systemy zabezpieczające
+ Systemy ograniczające

+ Fleet Manager 4.x
+ STILL neXXt fleet
+ PreOp

+ Przeglądy eksploatacyjne
+  Konserwacja podstawowa.

Comfort/Premium, 
Full Service

+ Rozszerzona gwarancja
+  Serwis wyposażenia 

dodatkowego

+ Szkolenia operatorów
+ Instrukcje bezpieczeństwa
+  Akademia Bezpieczeństwa 

STILL

Serwis

Diagnostyka 
i naprawa

+ Naprawy eksploatacyjne
+ Naprawy powypadkowe
+ Modernizacja

Serwis STILL to:

• ponad 170 mobilnych, doświadczonych serwisantów
• pakiety dopasowane do potrzeb klienta 
• oryginalne części STILL
• oprogramowanie wsparcia diagnostyki pojazdu
• błyskawiczna reakcja
• gwarancja minimalizacji czasu przestojów

STILL Full Service to usługa zapewniająca kompleksową opiekę nad wózkami widłowymi danej firmy. Firma STILL bierze na siebie 
ryzyko napraw oraz obciążenia administracyjne związane z obowiązkowymi przeglądami. Umożliwia również dopasowanie wypo-
sażenia do zmieniających się warunków.



Finansowanie:

Decyzja o formie finansowania wózków widłowych wymaga dokładnej analizy możliwości inwestycyjnych, zapotrzebowania i cha-
rakteru działalności przedsiębiorstwa oraz uwzględnienia czasu trwania umowy. Oferta STILL pozwala na wybór najbardziej do-
godnego z punktu widzenia firmy sposobu finansowania zarówno pojedynczych egzemplarzy wózków, jak i całej floty pojazdów.

Bardzo popularnym sposobem finansowania produktów STILL jest leasing. Rozwiązanie jest dedykowane podmiotom, które chcą 
ograniczyć obciążenia finansowe i ryzyko inwestycyjne. Forma ta umożliwia przekazanie w użytkowanie nowoczesnych produk-
tów i rozwiązań logistycznych bez konieczności lokowania własnych środków. Miesięczna rata za użytkowanie pojazdu ustalana 
jest indywidualnie, a po zakończeniu umowy i zwróceniu pojazdu, przedsiębiorca zyskuje możliwość wynajmu nowego modelu. 
Swoim klientom STILL gwarantuje doradztwo konsultanta, który pomoże dobrać produkt odpowiedni do potrzeb firmy, wybiera-
jąc w bogatej ofercie zarówno nowych, jak i używanych wózków widłowych z dodatkową opcją full-serwisu.

Wynajem krótkoterminowy wózków STILL jest jednym z najpopularniejszych rozwiązań w branżach, w których występuje sezo-
nowość produkcji i dostaw. Rozwiązanie pozwala na szybką reakcję na zapotrzebowanie rynku. Niewątpliwym atutem tej formy 
użytkowania jest możliwość precyzyjnego oszacowania kosztów dzięki stałej racie najmu, zawierającej koszty finansowania i 
serwisu wózka. Dzięki pakietowi dodatkowych usług, wynajem umożliwia także zachowanie płynności pracy firmy w razie awarii.

Podmiotom, dla których kwestią równie ważną jak inwestycje jest zachowanie dużej płynności finansowej, poleca się wynajem 
długoterminowy. Za największe zalety rozwiązania uważa się dużą elastyczność, niskie koszty miesięczne oraz możliwość indy-
widualnego określenia wysokości rat z uwzględnieniem bieżącej sytuacji ekonomicznej firmy. Dla komfortu swoich partnerów, 
STILL umożliwia przekształcenie tego typu umowy na leasing.

Zakup
Wynajem z opcją 

wykupu
Leasing

Wynajem 
długoterminowy

Wynajem 
krótkoterminowy

Finansowanie



Finansowanie

Zakup
Wynajem z opcją 

wykupu

+ Pojazdy
+ Usługi
+ Systemy

+ Wynajem z opcją wykupu
+  Opcjonalnie konserwacja 

Comfort/Premium, 
Full Service

+ Opcjonalnie Gwarancja Plus*
+ Okres trwania -12 miesięcy

+ Leasing
+   Opcjonalnie konserwacja 

Comfort/Premium, 
Full Service

+ opcjonalnie Gwarancja Plus*
+ okres trwania - 39 miesięcy

+  Wynajem długoterminowy, 
opcjonalne Full Service

+ Opcjonalnie Gwarancja Plus*
+  Minimalny okres wynajmu 

- 24 miesiące

Leasing
Wynajem 

długoterminowy

+ Wynajem krótkoterminowy
+   Wynajem krótkoterminowy 

Plus*
+  Minimalny okres wynajmu 

- 1 dzieńWynajem 
krótkoterminowy

Wynajem STILL Polska to:

•  szeroka gama wózków o różnych parametrach 
i różnym wyposażeniu

• elastyczność i szybkość w realizacji zamówień
• dostawa pod wskazane miejsce w całej Polsce
• dowolny okres wynajmu: dni, tygodnie, miesiące, lata
• dogodne raty wynajmu

• przeglądy i naprawy w cenie
•  krótkoterminowe ubezpieczenie od uszkodzeń 

mechanicznych
• możliwość wykupu wózka
• korzystne rozliczenia zakupu



WE DRIVE
AUTOMATED VEHICLES



Oddział Warszawa

ul. Puławska 506/508
02-884 Warszawa

Tel. +48 22 31 48 500

Centrala Poznań

ul. Składowa 6
Żerniki, 62-023 Gądki

Tel. +48 61 66 86 100

Wózki nowe

www.still.pl
info@still.pl

Wynajem

www.still.pl/wynajem
wynajem@still.pl
+48 787 075 055

1/2021

Serwis

www.still.pl/serwis

+48 801 055 501

Wózki używane

www.still.pl/uzywane
uzywane@still.pl

Oddział Gdańsk

ul. Astronomów 20
80-299 Gdańsk

Tel. +48 58 78 56 000

Dział Wózków Używanych

ul. Towarowa 9
Mrowino, 62-090 Rokietnica

Tel. +48 61 65 06 900

Oddział Katowice

ul. Akacjowa 4
42-512 Psary

Tel. +48 32 76 60 600

Centrum Wynajmu Wrocław

ul. Wrocławska 56
56-410 Dobroszyce

Tel. +48 882 430 667 

Oddziały STILL Polska 

Kupuj wózki
online na:
pl.still.shop

http://pl.still.shop

