
OFERTA SPRZEDAŻY 
Wózek jezdniowy podnośnikowy STILL  FM 14 i 

z mechanicznym napędem podnoszenia 

 
CENA: 25,000 zł brutto 

 

 

 
 

 



 

PARAMETRY PODSTAWOWE 

Wytwórca STILL 

Numer fabryczny 611881000153 

Rok budowy 2005 

Typ wózka FM-14i 

Udźwig 1400 kg 

Rodzaj napędu akumulatorowy 

Sposób kierowania Z siedzenia 

Rodzaj ogumienia Przód: 310 x 100 – 2 

Tył: 345 x 135 - 1 

Typ i numer masztu Triplex - 605507 

Wysokość masztu W stanie złożonym: 2400 mm 

Podnoszenia: 5400 mm 

Kąt wychyłu masztu Przód: 0,5 st. 

Tył: 3,5 st. 

Dane łańcucha Środkowy Układ płytek: 4x4 

Długość całkowita: 1300 mm – 2 

Grubość płytki: 3 mm   

Długość płytki: 45 mm 

Boczny Układ płytek: 4x4 

Długość całkowita: 2100 mm – 2 



Grubość płytki: 3 mm   

Długość płytki: 45 mm 

Prędkość Jazdy Z załadunkiem: 11 km/h 

Bez ładunku: 11 km/h 

Prędkość podnoszenia Z ładunkiem: 0,36 m/s 

Bez ładunku: 0,60 m/s 

Zdolność pokonywania wzniesień 10/15 % 

Promień zawracania 1633 mm 

Masa własna 2510 kg 

Rostaw osi 1370 mm 

DANE NAPĘDU 

Liczba biegów Przód: 1 

Tył: 1 

Napęd akumulatorowy Typ: kwasowa 

Napięcie: 4.8v 

Pojemność: 620 Ah 

Masa: 986/992 kg 

Moc silników: 60 
Kw 

Napęd spalinowy NIE 

DANE OSPRZĘTU ROBOCZEGO 

Dane zęba wideł Klasa: II B Przekrój: 
100x40x1150 

Długość: 
1150 mm 

Aktualna liczba motogodzin                2237 

 



Wózek przeznaczony jest do podnoszenia i transportowania towarów. Zadania 
transportowe wózka to: 

- sztaplowanie 

- składowanie 

- zdejmowanie ze składu 

Dzięki wysuwanemu masztowi nie ma konieczności podjeżdżania kołami pod ładunek. 
Wózek może pracować w podobnych warunkach co czołowy wózek widłowy, podjeżdżać 
do występu i zabierać stojący na nim ładunek – np. z rampy towarowej. Wózek może być 
stosowany na podłożu o dostatecznej nośności i pracować w warunkach zgodnych z 
normami VDI 2695 kategoria 1 w temperaturze otoczenia zgodnej z normą VDE 0117. 

Przyczyną sprzedaży wózka przez naszą firmę jest brak 
odpowiednich warunków do jego efektywnej eksploatacji – zbyt 
mała powierzchnia magazynowa do wykorzystania pełnej 
operatywności tego typu wózka . 

Aby nie ponosić kosztów z tytułu posiadania wózka, został on wyrejestrowany i wycofany z 
eksploatacji poprzez skreślenie z ewidencji przez Urząd Dozoru Technicznego dnia 
18.09.2014. Ponowne włącznie do eksploatacji może nastąpić po pisemnym zgłoszeniu 
urządzenia do badań, przedłożeniu dokumentacji technicznej i uzyskaniu decyzji Urzędu 
Dozoru Technicznego, zezwalającej na użytkowanie na podstawie art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z 
dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym ( Dz.U. z 2013 r. poz.963 z późn. Zm ) . 

Wózek posiada deklarację zgodności z normami europejskimi wydaną przez firmę STILL. 
Norma odpowiada derektywie maszynowej 98/37EG w ostatniej aktualnej wersji oraz 
dyrektywom EMV 89/336/EWG w ostatniej aktualnej wersji, dla urządzeń do transportu 
poziomego, ujednoliconych w zharmonizowanej normie EN 12895. 

Wózek posiada pełną dokumentację techniczną, dokumentację zakupu, a także 
dokumentację przebiegu użytkowania tj. protokoły przeglądów technicznych. Ostatni 
przegląd techniczny wózka odbył się dn. 6.09.2013 roku. Stan licznika motogodzin wynosił 
2237 a sam wózek został oceniony jako – w pełni sprawny technicznie. 


