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Plus en min
+ stabiliteit
+ vlotte zwenking van de vork
- vertraging bij de mastovergangen

Het bedrijf

Still MX-X:
stabiel met vlotte vorkzwenking
De MX-X in deze test is het recentste model
hoogbouwtruck van Still. Vergeleken met de
vorige versie onderging de MX-X de nodige
aanpassingen. Een belangrijke modificatie
bij het nieuwe model is de modulaire constructie van de truck. Met deze flexibele opbouw zijn de trucks exact af te stemmen op
wisselende omstandigheden. Still stapte met
dit modulaire systeem af van seriematige
productie van standaardmodellen. Zo zijn er
in totaal vijf mastmodellen mogelijk. De
maximale hefcapaciteiten zijn 1250 kg voor
de MX-Q en 1500 kg voor de MX-X op een
lastzwaartepunt van 600 mm. Vanaf 500 kg
is elk denkbare stap per 100 kg hefvermogen leverbaar. De maximaal leverbare masthoogtes zijn bijna 13 meter voor de MX-Q en
slechts een metertje minder voor de MX-X.
De bestuurdersplek in ergonomisch opzicht
aangepast met onder andere een betere zitpositie en een handige bedieningsconsole.
De MX-serie omvat 80V hoogbouwtrucks
met volledige draaistroomtechniek op alle
elektromotoren. De fabrikant claimt hiermee
een productiviteitsverbetering tot 30 procent
ten opzichte van de voorheen toegepaste

gelijkstroomuitvoeringen en een daling van
de energiekosten met 40 procent. De fabriek
in het Zuid-Duitse Reutlingen produceert
dezelfde truck ook voor de andere leden van
Kion ( Still, Linde en OM Pimespo). Vanwege het gemeenschappelijke platform gelden
de testresultaten dus in principe ook voor de
combitrucks van de zustermerken.

KOERS
De MX-X is inzetbaar tussen gangbare zijgeleidingsprofielen, en is ook leverbaar met
een geheel nieuw ontwikkelde inductie-
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De chauffeur
André van Helvoirt heeft 13 jaar ervaring
als combitruckchauffeur. Door alle ongewone aandacht voor zijn werk, rijdt hij
aanvankelijk wat verkrampt. Na een paar
proefrondjes komt de ontspanning en
daarmee een positiever testresultaat. De
gladde egale vloer in combinatie met de
zware truck met lange wielbasis zorgen
voor een stabiel gedrag.

besturing op basis van EN-standaards om
de truck in het juiste spoor te houden. Deze
nieuwe besturingstechniek zorgt voor een
snel, veilig en tolerant stuurgedrag. De toegepaste CAN-Bus-techniek draagt ook bij
aan veiligheid en productiviteit. In plaats van
in de vloer gefreesde magneten worden het
begin en het einde van het gangpad bepaald
door laser-reflectortechniek op de stellingstaanders.
De snelheid van de combitruck in de 70
meter lange gangpaden is ook bij logistiek
dienstverlener Schenker vanwege de veilig-

heid beperkt tot 7 km/uur. Ondanks de smalle gangen stuurt en rijdt de MX-X functioneel
en zeker. Het positioneren op de inductiedraad is een fluitje van een cent. De besturingsmodule houdt de truck strak op koers.
Het systeem is dubbel uitgevoerd en volledig
beveiligd tegen uitval. Het vergelijkt continu
de werkelijke waarde met de doelwaarde
(via een hoofd- en een controlecomputer).

VORKVARIANTEN
De huidige MX-serie bestaat uit twee typen:
de MX-Q met telescoopvorken en de geteste
MX-X met zwenkvorken. Combitrucks met
zwenkvorken hebben een iets breder gangpad nodig dan modellen met telescoopvorken. Zo kunnen de gangpaden bij de MX-Q
telescoopvorkuitvoering tot wel 25 cm smaller zijn, wat extra opslagruimte oplevert.
Zonder te zwenken zijn de locaties links en
rechts direct bereikbaar. Dit bespaart tijd en
verhoogt de omslagsnelheid. De telescoopvork kent ook weer twee varianten met een
slag van respectievelijk 180 en 380 mm.

TEST

Schenker in Tilburg biedt onder meer
warehousing en crossdocking services aan. In het hoogbouwmagazijn
rijden drie generaties combitrucks
van Still rond. De MX-X trucks hebben allemaal hogere masten dan
noodzakelijk is. Schenker heeft ze
besteld met het oog op de nabije
toekomst als het, nog nieuw te
bouwen, hogere hoogbouwmagazijn
wordt opgeleverd.
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