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За всички случаи на приложение.
Многостранният товарач.

НОВИЯТ 
Solid 40-22 P.



Ние повдигаме отговорността  
(на ново ниво) - SOLID.

Компактен. Устойчив върху терена. Снажен. Това е нашият SOLID. Тази люлееща се конструкция 

съчетава динамичен дизайн с най-добрата функционалност, естествено произведена в Герма-

ния. Заложете както винаги на най-добрите. Заложете на STOLL.

Моля, задължително внимавайте за правилното разположение на люлката спрямо монтираната  
на трактора конзола, информация в ръководството за монтаж под номер (...)
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Home of Quality.
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ЗДРАВА ЕЛЕГАНТНОСТ. 
Нашият Solid.
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ЗДРАВА ЕЛЕГАНТНОСТ. 
Нашият Solid.
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Многообразие от възможности за приложение – това ви предлага Solid в осем  

различни модела: Подходящи за вашия трактор с мощност между 45 и 135 к.с.  

челните товарачи са лесни за обслужване и надеждни. STOLL предлага винаги  

подходящите инструменти за вашите потребности! 

Поради това, че предните товарачи на Solid са изключително леки, те работят 

най-добре върху хълмист терен. И: Те са подходящи за редица употребявани 

трактори – защото STOLL мисли за това от поколения. Много семейни ферми 

и хора, които се занимават като странична дейност със селско стопанство, се  

радват да притежават решенията на новия преден товара със своята предпочи-

тана тракторна техника!

Вашето предимство с Solid: Един истински STOLL за оптимално съотноше-

ние цена/производителност. Инспирирани от желанията на нашите клиенти,  

инженерите на STOLL създадоха продукти, които функционални и с гъвкаво  

приложение. Добре изглеждащ и функционален акцент на Вашия трактор. 

Solid. 
Многостранният  
товарач.
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SOLID е хитът за употребяваните трактори. Ниско тегло с  
мощни характеристики и с почти безкрайни възможности за  
приложение. Елегантна конструкция с върховно съотношение 
цена/производителност.
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МЕХАНИЧНО ПАРАЛЕЛНО НАПРАВЛЯВАНЕ

СЪЩАТА СИСТЕМА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ
КАТО ПРИ ПРЕДНИТЕ ТОВАРАЧИ PROFILINE

ПРЕВЪЗХОДЕН
ЪГЪЛ НА ЗАГРЕБВАНЕ И ПРЕОБРЪЩАНЕ

НИСКО СОБСТВЕНО ТЕГЛО

ПОДОБРЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СЪВРЕМЕНЕН ВЪНШЕН ВИД

ВЪЗМОЖНО ОБОРУДВАНЕ: ГОРНА ЧАСТ С HYDRO-FIX, 
3-ТА + 4-ТА ВЕРИГА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И COMFORT-DRIVE 

ВЪЗМОЖНО СПЕЦИАЛНО БОЯДИСВАНЕ
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Сърцето ни бие за всички производители. Също и за тези, които преживяват със сърцето и страст-

та си ежедневната употреба на нашите продукти. Полупрофесионалистите, фермите на непълно  

работно време или фермерите като хоби откриват в SOLID идеалния партньор, когато става въпрос 

за повдигане, захващане или натоварване. 

И естествено произведен в Германия. Нашият SOLID помага на трактори между 45 и 135 к.с. да разкрият  

своята пълна сила. Защо знаем, че каквото правим, го правим по най-добрия начин.

Най-добри характеристики по отношение на  
подемна сила и височина. Върхови стойности  
на стабилността и скоростта на товарене.  
Удобно обслужване: Solid е специално  
разработен за всички потребности на  
професионалистите. Сериозни  

умения.
Елегантното  
чудо.
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БЪДЕТЕ НАЩРЕК! СВОБОДЕН. 
Само с няколко движения можете да монтирате или демонтирате 
предния товарач STOLL. Това се осигурява от неизискващите  
инструмент опори за паркиране и хидравличното съединение,  
което може да бъде свързано под налягане.
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Готовност за работа за по-малко от две минути:

При прибиране предният товарач се плъзга по  
монтажната част, докато докосне фиксиращите 
палци на горния край на плъзгача.

С Hydro-Fix можете да свържете всички хидра-
влични тръбопроводи наведнъж към трактора. 
Предният товарач се повдига леко, за да може 
фиксиращите палци да се фиксират в  
захващащите куки на плъзгача.

Заключващият лост се притиска и предният 
товарач е сигурно фиксиран към прикачната част.  
След това предният товарач продължава да се 
повдига.

Опорите за паркиране позволяват прибиране и 
разгъване без инструмент.

Чудото на  
поколението
Система за 
закрепване. 
От над три десетилетия предните товарачи STOLL могат да се монтират удобно към 

Вашия трактор. И при това с функцията Drive-In. За Вас системата за закрепване 

STOLL продължи постоянно да се развива и да оптимизира своята функция. Добрата 

новина: При всяко продължени в продължени на 30 години се запазва последовател-

но идентичен принципът на систвата за закрепване.

Защото сме убедени в нейните предимства за Вас. Така и Вашият нов преден товарач се 

монтира перфектно към доказаната ни конзола. Тази система спада днес към основното  

оборудване на един преден товарач.

Надеждна и използвана над ¼ милиона пъти пъти.  Оригиналът на STOLL. Верен на 

поколенията.

11



Удобно в седлото 
с Comfort-Drive.
Удобно шофиране и по неравен терен –
благодарение на амортизиращата система Comfort-Drive
•  Независимо дали по пътища или в полето: Навсякъде, където теренът е неравен, можете 

да използвате Comfort-Drive. По-конкретно, при много променливо поведение на терена 

и при бързо улично движение Comfort-Drive помага за елиминирането на ударите.

•  Тази функционална принадлежност намалява ударите на товарача и инструмента – по-

добрява се състоянието превозното средство. Благодарен е и гърбът на водача.

•  Добре е да знаете: Хидравличният акумулатор е монтиран между въртящата се греда и 

подемния цилиндър и с това е добре защитен.

• Заключение: Comfort-Drive е едно високотехнологично решение на STOLL.

Как функционира Comfort-Drive?
Под стрелата на предния товарач е монтиран азотен акумулатор. Той е частично напълнен 

с масло и частично с азот. Колебанията, които възникват по време на движение, се амор-

тизират, при което маслото се разширява и притиска азота. Предимството: В ежедневната 

употреба Comfort-Drive е особено стабилен и ефективен.

Тази функционална принадлежност намалява 
ударите на товарача и инструмента – подобрява 
се състоянието превозното средство.  
Благодарен е и гърбът на водача.
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Comfort-Drive е разположен защитен между колоната за  
прибиране и въртящата се греда. Чрез спирателен кран той  
може да бъде включен и  

Бутилка с азот

Спирателен кран

Въртяща се греда

Колона за прибиране
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Инструментът 
е под контрол.

Приближете и закачете 
инструмента.

Наклонете инструмента –  
заключването се фиксира  
автоматично.

Свържете хидравличното 
съединение.

Монтажът на инструмент – само кратко спиране в бокса.
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63°

46°

Относно ъгъла на загребване и преобръщане 
STOLL традиционно се намира на по-високо 
ниво. При модели с тази големина Solid със 
своя ъгъл на загребване от максимум 46 
градуса и ъгъл на преобръщане от макси-
мум 63 градуса е наистина от класа. 

Всички инструменти със система за закрепване Euro са 
подходящи за бързосменна рама Euro.

Бързосменната рама Skid Steer предлага свободен изглед  
към инструмента – идеален за работи с вилка  
за бали или палетна вилка.

Ъгъл на преобръщане

Така кофата се изпразва напълно – ъгълът на преобръщане 
служи за ефективна работа с инструмента.

Ъгъл на завъртане нагоре

Всичко остава вътре: Благодарение на превъзходния ъгъл на 
загребване няма загуби от разсипване при товарене.

Трета верига за управление

Ефективно използване на хидравлични инструменти –  
благодарение на третата верига за управление не е необходим 
друг специален блок за управление.

Инструментът 
е под контрол.
Монтажът на инструмент – само кратко спиране в бокса.

15



Асортимент от работни  
инструменти – перфектното  
допълнение за Solid.

В допълнение към емоционалния ежедне-
вен бизнес, много от нашите клиенти  
също имат рационални знания за числата,  
данните и фактите. Ние Ви предлагаме с 
удоволствие необходимата прозрачност.

Поръчка
№.

Товаропо-
демност

в кг

Дължина на 
зъбите
в мм

Тегло
в кг

Палетна вилка

3567980 1.000 1.000 113

Рама  

3567990 1.000 – 59

Палетни вилкови зъби (данни за единица)

3570700 500 1.000 27

Палетна вилка – Товаренето на палети става лесно. Благодарение на стабилната 
конструкция до 1000 кг могат да бъдат повдигнати наведнъж с палетната вилка. 
Приспособете разстоянието между палетните вилкови зъби според своето желание.
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Поръчка
№.

Ширина на  
отваряне в мм  

(най-голяма/най-малка)

Тегло
в кг

3714810 1.400/800 114

За кръгли бали с ø от 0,80 м до 1,40 м, 3-та верига за управление е необходима

Захват за рулони от фолио – Захват за бали във фолио – така  
вашите бали във фолио остават без повреди. Захватът за бали  
във фолио няма остри ръбове и е специално разработен за  
транспортиране и товарене на бали във фолио.

Поръчка
№.

Ширина
в м

Обем
с натрупване  

в м3

Обем
геометричен

в м3

Тегло
в кг

3550490 1,40 0,45 0,36 99

3550500 1,60 0,52 0,41 109

3550510 1,85 0,61 0,48 131

3550520 2,10 0,70 0,55 171

Кофа за леки материали – идеална за леки до средно тежки приложе-
ния. И вашите насипни товари могат да се товарят добре с нея.

Поръчка
№.

Товаропо-
демност

в кг

Дължина на 
зъбите
в мм

Тегло
в кг

3611810 700 2 x 800 68

3608420 700 2 x 1.200 76

Рама

3608430 58

Зъби

0476240 800 5

Зъби

1330130 1.200 9

Вилката за бали е разработена за боравене с кръгли и квадратни бали. 

Вилка за бали – една вилка за всички бали. Транспортирайте кръгли и  
квадратни бали лесно и безопасно с вилката за бали. Вилковите зъби 
могат според целта на употреба да бъдат разположени в 4 позиции 
към рамата.
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Запален ли сте по техниката?  
Кратък преглед  
на всички данни!

Фактите още ли не са достатъчни? Тогава ще  
получите тук още повече храна 
за своя успех.

Solid 30-16 35-18 38-20 40-22

Тип P H P H P H P

Подходящ за трактори
с мощност в kW / к.с.

kW
К.с.

35-50
45-65

40-60
55-80

50-80
65-100

60-100
80-135

Товароподемност в точката на завъртане на 
инструмента

надолу
нагоре

Q1
Q2

daN
1.560 
1.220

1.810 
1.270

1.960 
1.410

2.100 
1.530

Товароподемност (кофа) 300 мм пред  
точката на завъртане

надолу
нагоре

N1
N2 daN

1.560 
1.220

1.310 
1.000

1.810 
1.270

1.520 
1.050

1.960 
1.410

1.670 
1.180

2.100 
1.530

Товароподемност (палет) 900 мм пред  
точката на завъртане

надолу
нагоре

M1
M2

daN
1.560 
1.220

990 
740

1.810 
1.270

1.160 
780

1.960 
1.410

1.300 
890

2.100 
1.530

Сила на откъсване 900 мм пред точката на 
завъртане на инструмента

R daN 1.870 1.590 2.310 1.570 2.360 2.120 2.600

Максимална височина на повдигане в  
точката на завъртане на инструмента

H mm 3.010 3.460 3.760 4.080

Височина на претоварване (H-210) L mm 2.800 3.250 3.550 3.870

Височина на изсипване A mm 1.920 2.390 2.710 3.040

Ширина на изсипване W mm 600 650 700 785

Изкопна дълбочина S mm 210 210 210 210

Точка на въртене B mm 1.400 1.660 1.780 1.930

Ъгъл на завъртане нагоре надолу X
° 
град.

43 43 46 46

Ъгъл на преобръщане нагоре Z
° 
град.

63 63 58 58

Мощност на помпата l / min. 50 50 50 60

Време на повдигане Сек. 4 4 5 5

Време на завъртане нагоре, инструмент надолу Сек. 1,5 1,5 1,5 1,5

Време на преобръщане, инструмент нагоре Сек. 1,7 1,7 1,7 1,7

Тегло, товарна стрела без инструмент kg 315 275 335 290 355 315 395

Посочените стойности са средни стойности. В зависимост от типа на трактора са възможни разлики в посока надолу и нагоре.
* Поради опасност от преобръщане на трактора работи с предния товарач са разрешени само във връзка с подходяща задна баластна тежест. 

Изчислено с 195 bar хидравлично налягане!

M

M
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www.stoll-germany.com

Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
Bahnhofstr. 21 | 38268 Lengede
Телефон: +49 (0) 53 44 / 20-222 
Факс: +49 (0) 53 44 / 20-49182 P 

15
89

-B
G-

02
.2

1-
36

86
50

0 
   

 
Pr

in
te

d 
in

 G
er

m
an

y 
– 

Im
pr

im
é 

en
 A

lle
m

ag
ne

w
w

w.
w

ei
m

ar
w

ei
m

ar
.d

e 
– 

21
02

 S
TO

LL
 S

ol
id


