
STILL PartnerPlan – vi viser veien!
STILL PartnerPlan er et tydelig og strukturert rammeverk som hjelper deg å skreddersy
internlogistikkløsninger. STILL PartnerPlan inkluderer vårt varierte sortiment av 
trucker, systemløsninger, samt service- og finansieringsavtaler. Med STILL PartnerPlan 
som grunnlag, jobber vi sammen med deg for å skape en skreddersydd pakke av 
enkeltkomponenter fra vårt sortiment. Med STILL PartnerPlan finner vi en løsning som 
er nøyaktig tilpasset dine behov og krav – fra industritrucker til avanserte automatiserte 
systemløsninger og tjenester, inkludert våre testede originaldeler, samt den riktige 
finansieringsløsningen for deg. Du vil dra stor nytte av at alle STILL-produktene er 
samstemte. Optimalt samspill er garantert. Suksess kan planlegges – vi viser veien!
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Transport: STILL kan tilby den perfekte gaffeltrucken til enhver situasjon. Fra klassiske 
motvektsgaffeltrucker til innovative lagertrucker, plattform- og tauetrucker og Tugger Trains. 
Uansett om det er snakk om interntransport av noen få hundre kilo eller flere tonn; om trucken er 
drevet av elektrisk motor eller forbrenningsmotor har alle gaffeltrucker fra STILL én ting til felles: 
De er enkle å bruke (simply easy), mektig utførelse (simply powerful), allsidige 
(simply flexible), de kommuniserer (simply connected), og sikker (simply safe). Dette er 
grunner til hvorfor trucker fra Still er så effektive. 

Systemer: Systemer for den optimale varestrømmen – sammen realiserer vi de strukturer 
og systemer som er nødvendige for at din virksomhets interne logistikk skal være mer effektiv 
enn noen gang før. Fra grundig internlogistisk rådgivning og til intelligente logistiske 
programvareløsninger, spesiallagde reoler og innovative førerassistansesystemer, samt moderne 
automasjonsløsninger til enkle prosesser eller hele lagermiljøet – organiserer vi lageret 
ditt med systemer. Engasjert og i samarbeid med deg, selvfølgelig.

Service: Du kan stole på service fra STILL. Vi har mer enn 3000 serviceteknikere i hele Europa, 
og i Norge har vi alltid en tekniker i nærheten av deg som sikrer deg maksimal utnyttelse av 
gaffeltruckflåten din. Med originale STILL-deler sikrer de aller beste resultatene når det kommer 
til vedlikehold, ombygging og reparasjoner. Vi er her for deg som kunde, og vårt service-team står 
alltid klare til å raskt hjelpe deg med sin ekspertise. Vi sørger for at du får det beste ut av ditt 
lagermiljø gjennom servicetilsyn og de mulighetene som ligger i programvareløsningen STILL 
Fleet Data.

Finansiering: De mange finansieringsløsningene STILL tilbyr er fleksible, transparente og 
skreddersydd dine behov. At du får velge den riktige finansieringsløsningen er vel så viktig som 
at du får valgt de riktige produktene. I begge tilfeller tilbyr STILL løsninger som er skreddersydd 
nøyaktig etter dine behov, inkludert kjøp, leie-kjøp, et stort utvalg leasing-muligheter og lang- 
eller kortidsleie av enkelttrucker eller hele flåter.

STILL NORGE AS

Heggstadmyra 8

7080 Heimdal

Norge

Tlf: +47 810 35 035

Epost: info@still.no

For mer informasjon, vennligst besøk 

www.still.no

STILL er sertifisert innen: 
Kvalitetsledelse, sikkert 
arbeidsmiljø, miljøledelse og 
energiledelse.

Kundetilpasset intralogistikk:
STILLs komplette program.
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STILL NORGE AS

Heggstadmyra 8

7080 Heimdal

Norge

Tlf: +47 810 35 035

Epost: info@still.no

For mer informasjon, vennligst besøk 

www.still.no

STILL er sertifisert innen: 
Kvalitetsledelse, sikkert 
arbeidsmiljø, miljøledelse og 
energiledelse.

Kundetilpasset intralogistikk:
STILLs komplette program.
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first in intralogistics

STILL PartnerPlan – vi viser veien!
STILL PartnerPlan er et tydelig og strukturert rammeverk som hjelper deg å skreddersy
internlogistikkløsninger. STILL PartnerPlan inkluderer vårt varierte sortiment av 
trucker, systemløsninger, samt service- og finansieringsavtaler. Med STILL PartnerPlan 
som grunnlag, jobber vi sammen med deg for å skape en skreddersydd pakke av 
enkeltkomponenter fra vårt sortiment. Med STILL PartnerPlan finner vi en løsning som 
er nøyaktig tilpasset dine behov og krav – fra industritrucker til avanserte automatiserte 
systemløsninger og tjenester, inkludert våre testede originaldeler, samt den riktige 
finansieringsløsningen for deg. Du vil dra stor nytte av at alle STILL-produktene er 
samstemte. Optimalt samspill er garantert. Suksess kan planlegges – vi viser veien!
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Transport: STILL kan tilby den perfekte gaffeltrucken til enhver situasjon. Fra klassiske 
motvektsgaffeltrucker til innovative lagertrucker, plattform- og tauetrucker og Tugger Trains. 
Uansett om det er snakk om interntransport av noen få hundre kilo eller flere tonn; om trucken er 
drevet av elektrisk motor eller forbrenningsmotor har alle gaffeltrucker fra STILL én ting til felles: 
De er enkle å bruke (simply easy), mektig utførelse (simply powerful), allsidige 
(simply flexible), de kommuniserer (simply connected), og sikker (simply safe). Dette er 
grunner til hvorfor trucker fra Still er så effektive. 

Systemer: Systemer for den optimale varestrømmen – sammen realiserer vi de strukturer 
og systemer som er nødvendige for at din virksomhets interne logistikk skal være mer effektiv 
enn noen gang før. Fra grundig internlogistisk rådgivning og til intelligente logistiske 
programvareløsninger, spesiallagde reoler og innovative førerassistansesystemer, samt moderne 
automasjonsløsninger til enkle prosesser eller hele lagermiljøet – organiserer vi lageret 
ditt med systemer. Engasjert og i samarbeid med deg, selvfølgelig.

Service: Du kan stole på service fra STILL. Vi har mer enn 3000 serviceteknikere i hele Europa, 
og i Norge har vi alltid en tekniker i nærheten av deg som sikrer deg maksimal utnyttelse av 
gaffeltruckflåten din. Med originale STILL-deler sikrer de aller beste resultatene når det kommer 
til vedlikehold, ombygging og reparasjoner. Vi er her for deg som kunde, og vårt service-team står 
alltid klare til å raskt hjelpe deg med sin ekspertise. Vi sørger for at du får det beste ut av ditt 
lagermiljø gjennom servicetilsyn og de mulighetene som ligger i programvareløsningen STILL 
Fleet Data.

Finansiering: De mange finansieringsløsningene STILL tilbyr er fleksible, transparente og 
skreddersydd dine behov. At du får velge den riktige finansieringsløsningen er vel så viktig som 
at du får valgt de riktige produktene. I begge tilfeller tilbyr STILL løsninger som er skreddersydd 
nøyaktig etter dine behov, inkludert kjøp, leie-kjøp, et stort utvalg leasing-muligheter og lang- 
eller kortidsleie av enkelttrucker eller hele flåter.

STILL NORGE AS

Heggstadmyra 8

7080 Heimdal

Norge

Tlf: +47 810 35 035

Epost: info@still.no

For mer informasjon, vennligst besøk 

www.still.no

STILL er sertifisert innen: 
Kvalitetsledelse, sikkert 
arbeidsmiljø, miljøledelse og 
energiledelse.

Kundetilpasset intralogistikk:
STILLs komplette program.
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RX 50
Elektrisk gaffeltruck 

RX 20
Elektrisk gaffeltruck  (3-hjulet)

RX 20
Elektrisk gaffeltruck  (4-hjulet)

RX 60
Elektrisk gaffeltruck

RX 60
Elektrisk gaffeltruck

RX 60
Elektrisk gaffeltruck

RX 70
Gass-gaffeltruck

RX 70
Diesel- og gass-gaffeltruck

RX 70
Diesel- og gass-gaffeltruck

RCD/RCG
Diesel- og gass-gaffeltruck

RX 70
Diesel-gaffeltruck

HPS
Jekketralle

CITI ONE
Lavtløftende palletruck for 
gående fører

ECU/ECU FULL LEAD
Lavtløftende palletruck for 
gående fører

ECH 15
Lavtløftende palletruck for 
gående fører

EXU
Lavtløftende palletruck for 
gående fører

EXU-H
Lavtløftende palletruck for 
gående fører til 2-pallehåndtering

EXH-SF
Lavtløftende palletruck med 
hengslet plattform for 
gående/stående fører

EXH-S
Lavtløftende palletruck med 
hengslet plattform

SXH
Lavtløftende palletruck 
for stående fører

FXH
Palletruck for sittende fører

EXD-S
Høytløftende palletruck for 
stående fører til 2-pallehåndtering

SXD
Høytløftende palletruck for 
stående fører til 2-pallehåndtering

ECU-SF
Lavtløftende palletruck for 
gående/stående fører

EXD-SF
Høytløftende palletruck til 
2-pallehåndtering

EXD 18
Høytløftende palletruck til 
2-pallehåndtering

EXD 20
Høytløftende palletruck til 
2-pallehåndtering

FM-X
Skyvemasttruck for sittende fører

FM-X SE
Skyvemasttruck for sittende fører 
med superelastiske dekk

FM-4W
4-veis skyvemasttruck

FXV N/FXV
Høytløftende palletruck for 
sittende fører

OXV
Høytløftende plukktruck

GX-X/GX-Q
(man-down) 
Smalgangstruck
med sving- eller teleskopgafler

EK-X
Høytløftende plukktruck

MX-X
(man-up) Kombitruck med
sving- eller teleskopgafler

2 Variabel

R 07/R 08
Plattform- og tauetruck

LTX-FF
Multifunksjons-tauetruck

LTX 70/LTX-T 08
Plattform- og tauetruck

Elektriske 
gaffeltrucker

Diesel- og gass-
gaffeltrucker

Plattform- og 
tauetrucker

Systemer
Internlogistisk 

rådgivning
Reoler- og 

hyllesystemer

Førerassistanse Automasjons- 
systemer

Systemintegrering

Sikkerhet Originale deler Diagnostikk og 
reparasjon

Vedlikehold og 
full service

Fleet Data
Services

Opplæring

Kjøp Leiekjøp Leasing Langtidsleie Korttidsleie

Service

Rådgivning, optimalisering 
og planlegging av:

+  Flåter
+  Prosesser
+  Systemer
+  Tugger Trains

Sikkerhet og ytelse
+  OptiSpeed
+  iGo pilot safety
+  Active Load Stabilisation
+  Active Floor 

Compensation
+  iGo pilot navigation

+ FEM 4.004-service
+ Drivstoffservice
+ Eksosservice
+ Batteriservice
+ Ladeservice
+ Hylleservice
+  Personlig 

sikkerhetssystem-service
+ EX-sonesikret service

+ STILL originale deler
+ Reservedeler
+ Batterier
+ Ladere
+ Aggregater
+ Spesialutstyr
+ Sikkerhetssystemer

+ Skadereparasjon
+ Oppdatering
+  Forebyggende 

vedlikehold

+ Service etter tidsintervall
+ Vanlig service
+ Komfortservice
+ Premium-service
+ Fortreffelighetsservice
+ Utvidet garanti 
+ Full service
+ Service på ekstrautstyr

+  FleetManager 4.x
+  STILL neXXt fleet

+ Kjøreopplæring 
+ Årlig instruksjon
+ Senketrening
+ Teknikeropplæring 

Blue-Q
 
Med det effektive energisparings-
programmet Blue-Q spares opp til 
20 % av energien

Pallereoler Grenreoler Drive-in reoler / 
dybdestabling

Gjennomkjøringsreol Transportabel reol Pallet Runner reol Mesaniner Hyllereoler Lagerstyrings-
systemer

+  Lagerstyringssystem
+  Veiledningssystem for 

gaffeltrucktransport
+  Informasjonssystem
+   Undersystem (Radio, 

terminaler, skanner, Pick 
by Voice)

Kundetilpasset intralogistikk:
STILLs komplette program

+ Trucker
+ Service
+ Systemer

+ Leie-kjøp
+  Valgfri Komfort/Premium- 

eller Fortreffelighet-
service, Full service

+ Valgfri Plus-garanti
+ Gjeldende fra 6 måneder

+ Leasing
+  Valgfri Komfort/Premium- 

eller Fortreffelighet-
service, Full service

+ Valgfri Plus-garanti
+ Gjeldende i 24 måneder

+  Langtidsleie, mulighet for 
full service

+ Valgfri Plus-garanti
+ Gjeldende fra 12 måneder

+ Kortidsleie
+ Rental Plus
+  Gjelder fra 1. dag 

inkludert full 
service, ansvars- og 
kaskoforsikring

Transport

2 Variabel 2 Variabel

Lagertrucker

B-RAMME
Tugger Train-tilhenger

E-RAMME
Tugger Train-tilhenger

STÅLTRALLER
Tugger Train-tralle

Tugger 
Trains

Finansiering

EXV
Høytløftende palletruck

EXV-SF
Elektrisk høytløftende palletruck 
med hengslet plattform

EXP
Elektrisk høytløftende 
palletruck

Brukte truckerC-RAMME
Tugger Train-tilhenger

Også tilgjengelig 
som automatisk/
autonom

FXH N/FXH
Palletruck for sittende fører

FXD N/FXD
Sittende palletruck for 
2-pallehåndtering

LTX 20/LTX-T 04
Plattform- og tauetruck

LTX 50/LTX-T 06
Plattform- og tauetruck

OPX-L 20
Horisontal plukktruck

OPX-D 20
Horisontal plukktruck

OPX-L 20 S
Horisontal plukktruck

OPX-L 12
Horisontal plukktruck

OPX 20/20 PLUS
Horisontal plukktruck

OPX 25/25 PLUS
Horisontal plukktruck

OPX-L 16
Horisontal plukktruck

ECV
Høytløftende palletruck

ECH 12
Lavtløftende palletruck for 
gående fører

EXH
Lavtløftende palletruck

EXV-CB
Høytløftende stabler

BASERUNNER
Tuggertrain rullevogn

RACKRUNNER
Tuggertrain rullevogn

TROLLEYMOVER 4W 15
4-veis tauetruck

Tilgjengelig 
1 som Automated guided vehicle 

Tilgjengelig 
1 som Automated guided vehicle 

Tilgjengelig 
1 som Automated guided vehicle 

Tilgjengelig 
1 som Automated guided vehicle 

Tilgjengelig 
1 som Automated guided vehicle 

 [t] 1,0 1,25 1,5 1,6  [t] 1,4 1,6 1,8 2,0  [t] 1,6 1,8 2,0  [t] 2,5 3,0 3,5
LC 600 2,5 3,0

 [t] 6,0 7,0 8,0
LC 900 8,0

 [t] 4,0 4,5 5,0
LC 600 3,5 4,0 4,5 5,0

 [t] 1,6 1,8 2,0  [t] 2,5 3,0 3,5
LC 600 2,0 2,5 3,0

 [t] 4,0 4,5 4,99
LC 600 5,0

 [t] 6,0 7,0 8,0
LC 900 8,0

 [t] 2,0 2,5 [t] 2,0  [t] 3,3 [t] 2,0 [t] 2,0 2,5 [t] 2,5 3,0  [t] 2,0 2,5 [t] 1,6 1,8 2,0 2,2 [t] 1,4 1,6 1,8 2,0 2,5 3,0 [t] 1,0–3,0  [t] 1,0–2,5  [t] 1,8 2,0 [t] 0,5  [t] 1,5 [t] 1,2

 [t] 2,0  [t] 2,0 [t] 2,0  [t] 1,0 1,2 1,4 1,4 1,6 2,0  [t] 1,4 1,6 2,0 [t] 2,0  [t] 1,0 [t] 1,8  [t] 2,0  [t] 1,0 1,2 1,4 1,7 2,0 2,5 [t] 0,6 1,0 1,2 1,6  [t] 1,4 1,7 2,0 [t] 1,4 1,6  [t] 2,0 2,5 [t] 1,4 1,6 2,0

 [t] 2,0  [t] 0,2–1,35 2 [t] 0,5–1,5 2 [t] 0,5–1,0 2 0,5–1,2 2 [t] 0,7 0,8 [t] 2,0 1 [t] 2,0 1 [t] 1,2 1 [t] 2,0 1 2,0  [t] 2,5 1 2,5  [t] 1,6

 [t] 0,5 1,0  [t] 5,0 5,0  [t] 0,6  [t] 5,0 2,0  [t] 2,0  [t] 25  [t] 1,0  [t] 0,6 1,0  [t] 1,0  [t] 1,0 [t] 0,8  [t] 7,0 6,2  [t] 1,6 [t] 0,4  [t] 2,0 1,0  [t] 1,5  [t] 0,4 0,6 0,8

 [t] 1,5 1,8 2,0 2,5
 [t] 3,0 3,5 4,0 5,0

iGo systems – 
fullt ut automatisert kjøring

iGo neo – 
semi-automatisert/autonom 
kjøring

iGo pilot – assistert/
halvautomatisert kjøring

+  Data og prosess analyse
+  System sammenligninger
+  Logistikkonsepter + 

spesifikasjoner
+  Prosjektplanlegging og 

ledelse
+  Implementering
+  Servicekonsept



RX 50
Elektrisk gaffeltruck 

RX 20
Elektrisk gaffeltruck  (3-hjulet)

RX 20
Elektrisk gaffeltruck  (4-hjulet)

RX 60
Elektrisk gaffeltruck

RX 60
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RX 60
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GX-X/GX-Q
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EK-X
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(man-up) Kombitruck med
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vedlikehold

+ Service etter tidsintervall
+ Vanlig service
+ Komfortservice
+ Premium-service
+ Fortreffelighetsservice
+ Utvidet garanti 
+ Full service
+ Service på ekstrautstyr

+  FleetManager 4.x
+  STILL neXXt fleet

+ Kjøreopplæring 
+ Årlig instruksjon
+ Senketrening
+ Teknikeropplæring 

Blue-Q
 
Med det effektive energisparings-
programmet Blue-Q spares opp til 
20 % av energien

Pallereoler Grenreoler Drive-in reoler / 
dybdestabling

Gjennomkjøringsreol Transportabel reol Pallet Runner reol Mesaniner Hyllereoler Lagerstyrings-
systemer

+  Lagerstyringssystem
+  Veiledningssystem for 

gaffeltrucktransport
+  Informasjonssystem
+   Undersystem (Radio, 

terminaler, skanner, Pick 
by Voice)

Kundetilpasset intralogistikk:
STILLs komplette program

+ Trucker
+ Service
+ Systemer

+ Leie-kjøp
+  Valgfri Komfort/Premium- 

eller Fortreffelighet-
service, Full service

+ Valgfri Plus-garanti
+ Gjeldende fra 6 måneder

+ Leasing
+  Valgfri Komfort/Premium- 

eller Fortreffelighet-
service, Full service

+ Valgfri Plus-garanti
+ Gjeldende i 24 måneder

+  Langtidsleie, mulighet for 
full service

+ Valgfri Plus-garanti
+ Gjeldende fra 12 måneder

+ Kortidsleie
+ Rental Plus
+  Gjelder fra 1. dag 

inkludert full 
service, ansvars- og 
kaskoforsikring

Transport

2 Variabel 2 Variabel

Lagertrucker

B-RAMME
Tugger Train-tilhenger

E-RAMME
Tugger Train-tilhenger

STÅLTRALLER
Tugger Train-tralle

Tugger 
Trains

Finansiering

EXV
Høytløftende palletruck

EXV-SF
Elektrisk høytløftende palletruck 
med hengslet plattform

EXP
Elektrisk høytløftende 
palletruck

Brukte truckerC-RAMME
Tugger Train-tilhenger

Også tilgjengelig 
som automatisk/
autonom

FXH N/FXH
Palletruck for sittende fører

FXD N/FXD
Sittende palletruck for 
2-pallehåndtering

LTX 20/LTX-T 04
Plattform- og tauetruck

LTX 50/LTX-T 06
Plattform- og tauetruck

OPX-L 20
Horisontal plukktruck

OPX-D 20
Horisontal plukktruck

OPX-L 20 S
Horisontal plukktruck

OPX-L 12
Horisontal plukktruck

OPX 20/20 PLUS
Horisontal plukktruck

OPX 25/25 PLUS
Horisontal plukktruck

OPX-L 16
Horisontal plukktruck

ECV
Høytløftende palletruck

ECH 12
Lavtløftende palletruck for 
gående fører

EXH
Lavtløftende palletruck

EXV-CB
Høytløftende stabler

BASERUNNER
Tuggertrain rullevogn

RACKRUNNER
Tuggertrain rullevogn

TROLLEYMOVER 4W 15
4-veis tauetruck

Tilgjengelig 
1 som Automated guided vehicle 

Tilgjengelig 
1 som Automated guided vehicle 

Tilgjengelig 
1 som Automated guided vehicle 

Tilgjengelig 
1 som Automated guided vehicle 

Tilgjengelig 
1 som Automated guided vehicle 

 [t] 1,0 1,25 1,5 1,6  [t] 1,4 1,6 1,8 2,0  [t] 1,6 1,8 2,0  [t] 2,5 3,0 3,5
LC 600 2,5 3,0

 [t] 6,0 7,0 8,0
LC 900 8,0

 [t] 4,0 4,5 5,0
LC 600 3,5 4,0 4,5 5,0

 [t] 1,6 1,8 2,0  [t] 2,5 3,0 3,5
LC 600 2,0 2,5 3,0

 [t] 4,0 4,5 4,99
LC 600 5,0

 [t] 6,0 7,0 8,0
LC 900 8,0

 [t] 2,0 2,5 [t] 2,0  [t] 3,3 [t] 2,0 [t] 2,0 2,5 [t] 2,5 3,0  [t] 2,0 2,5 [t] 1,6 1,8 2,0 2,2 [t] 1,4 1,6 1,8 2,0 2,5 3,0 [t] 1,0–3,0  [t] 1,0–2,5  [t] 1,8 2,0 [t] 0,5  [t] 1,5 [t] 1,2

 [t] 2,0  [t] 2,0 [t] 2,0  [t] 1,0 1,2 1,4 1,4 1,6 2,0  [t] 1,4 1,6 2,0 [t] 2,0  [t] 1,0 [t] 1,8  [t] 2,0  [t] 1,0 1,2 1,4 1,7 2,0 2,5 [t] 0,6 1,0 1,2 1,6  [t] 1,4 1,7 2,0 [t] 1,4 1,6  [t] 2,0 2,5 [t] 1,4 1,6 2,0

 [t] 2,0  [t] 0,2–1,35 2 [t] 0,5–1,5 2 [t] 0,5–1,0 2 0,5–1,2 2 [t] 0,7 0,8 [t] 2,0 1 [t] 2,0 1 [t] 1,2 1 [t] 2,0 1 2,0  [t] 2,5 1 2,5  [t] 1,6

 [t] 0,5 1,0  [t] 5,0 5,0  [t] 0,6  [t] 5,0 2,0  [t] 2,0  [t] 25  [t] 1,0  [t] 0,6 1,0  [t] 1,0  [t] 1,0 [t] 0,8  [t] 7,0 6,2  [t] 1,6 [t] 0,4  [t] 2,0 1,0  [t] 1,5  [t] 0,4 0,6 0,8

 [t] 1,5 1,8 2,0 2,5
 [t] 3,0 3,5 4,0 5,0

iGo systems – 
fullt ut automatisert kjøring

iGo neo – 
semi-automatisert/autonom 
kjøring

iGo pilot – assistert/
halvautomatisert kjøring

+  Data og prosess analyse
+  System sammenligninger
+  Logistikkonsepter + 

spesifikasjoner
+  Prosjektplanlegging og 

ledelse
+  Implementering
+  Servicekonsept



STILL PartnerPlan – vi viser veien!
STILL PartnerPlan er et tydelig og strukturert rammeverk som hjelper deg å skreddersy
internlogistikkløsninger. STILL PartnerPlan inkluderer vårt varierte sortiment av 
trucker, systemløsninger, samt service- og finansieringsavtaler. Med STILL PartnerPlan 
som grunnlag, jobber vi sammen med deg for å skape en skreddersydd pakke av 
enkeltkomponenter fra vårt sortiment. Med STILL PartnerPlan finner vi en løsning som 
er nøyaktig tilpasset dine behov og krav – fra industritrucker til avanserte automatiserte 
systemløsninger og tjenester, inkludert våre testede originaldeler, samt den riktige 
finansieringsløsningen for deg. Du vil dra stor nytte av at alle STILL-produktene er 
samstemte. Optimalt samspill er garantert. Suksess kan planlegges – vi viser veien!
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Transport: STILL kan tilby den perfekte gaffeltrucken til enhver situasjon. Fra klassiske 
motvektsgaffeltrucker til innovative lagertrucker, plattform- og tauetrucker og Tugger Trains. 
Uansett om det er snakk om interntransport av noen få hundre kilo eller flere tonn; om trucken er 
drevet av elektrisk motor eller forbrenningsmotor har alle gaffeltrucker fra STILL én ting til felles: 
De er enkle å bruke (simply easy), mektig utførelse (simply powerful), allsidige 
(simply flexible), de kommuniserer (simply connected), og sikker (simply safe). Dette er 
grunner til hvorfor trucker fra Still er så effektive. 

Systemer: Systemer for den optimale varestrømmen – sammen realiserer vi de strukturer 
og systemer som er nødvendige for at din virksomhets interne logistikk skal være mer effektiv 
enn noen gang før. Fra grundig internlogistisk rådgivning og til intelligente logistiske 
programvareløsninger, spesiallagde reoler og innovative førerassistansesystemer, samt moderne 
automasjonsløsninger til enkle prosesser eller hele lagermiljøet – organiserer vi lageret 
ditt med systemer. Engasjert og i samarbeid med deg, selvfølgelig.

Service: Du kan stole på service fra STILL. Vi har mer enn 3000 serviceteknikere i hele Europa, 
og i Norge har vi alltid en tekniker i nærheten av deg som sikrer deg maksimal utnyttelse av 
gaffeltruckflåten din. Med originale STILL-deler sikrer de aller beste resultatene når det kommer 
til vedlikehold, ombygging og reparasjoner. Vi er her for deg som kunde, og vårt service-team står 
alltid klare til å raskt hjelpe deg med sin ekspertise. Vi sørger for at du får det beste ut av ditt 
lagermiljø gjennom servicetilsyn og de mulighetene som ligger i programvareløsningen STILL 
Fleet Data.

Finansiering: De mange finansieringsløsningene STILL tilbyr er fleksible, transparente og 
skreddersydd dine behov. At du får velge den riktige finansieringsløsningen er vel så viktig som 
at du får valgt de riktige produktene. I begge tilfeller tilbyr STILL løsninger som er skreddersydd 
nøyaktig etter dine behov, inkludert kjøp, leie-kjøp, et stort utvalg leasing-muligheter og lang- 
eller kortidsleie av enkelttrucker eller hele flåter.

STILL NORGE AS

Heggstadmyra 8

7080 Heimdal

Norge

Tlf: +47 810 35 035

Epost: info@still.no

For mer informasjon, vennligst besøk 

www.still.no

STILL er sertifisert innen: 
Kvalitetsledelse, sikkert 
arbeidsmiljø, miljøledelse og 
energiledelse.

Kundetilpasset intralogistikk:
STILLs komplette program.
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Services
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KjøpLeiekjøpLeasingLangtidsleieKorttidsleieBasic-

Dynamic®
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STILL PartnerPlan – vi viser veien!
STILL PartnerPlan er et tydelig og strukturert rammeverk som hjelper deg å skreddersy
internlogistikkløsninger. STILL PartnerPlan inkluderer vårt varierte sortiment av 
trucker, systemløsninger, samt service- og finansieringsavtaler. Med STILL PartnerPlan 
som grunnlag, jobber vi sammen med deg for å skape en skreddersydd pakke av 
enkeltkomponenter fra vårt sortiment. Med STILL PartnerPlan finner vi en løsning som 
er nøyaktig tilpasset dine behov og krav – fra industritrucker til avanserte automatiserte 
systemløsninger og tjenester, inkludert våre testede originaldeler, samt den riktige 
finansieringsløsningen for deg. Du vil dra stor nytte av at alle STILL-produktene er 
samstemte. Optimalt samspill er garantert. Suksess kan planlegges – vi viser veien!
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Transport: STILL kan tilby den perfekte gaffeltrucken til enhver situasjon. Fra klassiske 
motvektsgaffeltrucker til innovative lagertrucker, plattform- og tauetrucker og Tugger Trains. 
Uansett om det er snakk om interntransport av noen få hundre kilo eller flere tonn; om trucken er 
drevet av elektrisk motor eller forbrenningsmotor har alle gaffeltrucker fra STILL én ting til felles: 
De er enkle å bruke (simply easy), mektig utførelse (simply powerful), allsidige 
(simply flexible), de kommuniserer (simply connected), og sikker (simply safe). Dette er 
grunner til hvorfor trucker fra Still er så effektive. 

Systemer: Systemer for den optimale varestrømmen – sammen realiserer vi de strukturer 
og systemer som er nødvendige for at din virksomhets interne logistikk skal være mer effektiv 
enn noen gang før. Fra grundig internlogistisk rådgivning og til intelligente logistiske 
programvareløsninger, spesiallagde reoler og innovative førerassistansesystemer, samt moderne 
automasjonsløsninger til enkle prosesser eller hele lagermiljøet – organiserer vi lageret 
ditt med systemer. Engasjert og i samarbeid med deg, selvfølgelig.

Service: Du kan stole på service fra STILL. Vi har mer enn 3000 serviceteknikere i hele Europa, 
og i Norge har vi alltid en tekniker i nærheten av deg som sikrer deg maksimal utnyttelse av 
gaffeltruckflåten din. Med originale STILL-deler sikrer de aller beste resultatene når det kommer 
til vedlikehold, ombygging og reparasjoner. Vi er her for deg som kunde, og vårt service-team står 
alltid klare til å raskt hjelpe deg med sin ekspertise. Vi sørger for at du får det beste ut av ditt 
lagermiljø gjennom servicetilsyn og de mulighetene som ligger i programvareløsningen STILL 
Fleet Data.

Finansiering: De mange finansieringsløsningene STILL tilbyr er fleksible, transparente og 
skreddersydd dine behov. At du får velge den riktige finansieringsløsningen er vel så viktig som 
at du får valgt de riktige produktene. I begge tilfeller tilbyr STILL løsninger som er skreddersydd 
nøyaktig etter dine behov, inkludert kjøp, leie-kjøp, et stort utvalg leasing-muligheter og lang- 
eller kortidsleie av enkelttrucker eller hele flåter.

STILL NORGE AS

Heggstadmyra 8

7080 Heimdal

Norge

Tlf: +47 810 35 035

Epost: info@still.no

For mer informasjon, vennligst besøk 

www.still.no
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