Марката

ГОЛЯМ И МАЛЪК
ГЕРОИ.

ТРАДИЦИЯ. КАЧЕСТВО. ИНОВАЦИЯ.
СЪРЦЕТО НИ БИЕ ЗА ФЕРМЕРИТЕ.
Традиция, качество и иновации – тези ценности ни вдъхновяват всеки ден в STOLL.
Нашите истински герои обработват земята, хранят добитъка си и движат земеделието напред.Нашите истински
герои сте Вие. Поради това амбицията на STOLL е да улесни Вашата работа, да подпомогне успеха Ви и да насърчи
ежедневния Ви бизнес.
Научете откъде идва STOLL, къде сме днес и къде води пътят ни в бъдеще: Работим много близко до вас по отношение
на настоящето и нашето общо, успешно бъдеще.
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ТРАДИЦИЯ
ПОЧУВСТВАЙТЕ
Я И Я СЪХРАНЕТЕ

ИСТОРИЯ
НАПИСАНА
ОТ ЖИВОТА.
Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH е основана през 1878 г. в Лукенвалде
край Берлин. През 1946 г. STOLL се премества в Броистедт в Долна
Саксония, по-късно част от Ленгеде край Хановер, в сградата на бивша
захарна фабрика.
През 1965 г. историята на успеха на компанията започва да се развива.
От 2013 г. STOLL се фокусира 100% върху производството на челни
товарачи. Днес компанията определя световните стандарти в тази
индустрия. Бъдещето принадлежи на STOLL.
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Има места, където стават малки чудеса. Нашият
завод в Ленгеде пренаписа селскостопанската
история. Тази история продължава. По-жива от
всякога.

КОМПАНИЯТА.
ДНЕС.
STOLL не мисли в миналото, STOLL конструира бъдещето.
Всяка мисъл, която се влива в компанията, има за цел да подобри днешните
продукти за утрешния ден. Поради тази причина се извършва непрекъсната
модернизация на всички етапи на процеса и на производствените съоръжения.
През 2013 г. бяха направени инвестиции
в модерна технология за роботизирано
заваряване.
Годишната обработка на стомана на
цялата група е над 24 000 тона годишно.
Вчерашният ден е история.
Бъдещето е днес.

7

ЗАЩОТО ЧОВЕКЪТ, УПРАВЛЯВАЩ ТРАКТОРА ИМА
ЗНАЧЕНИЕ. ЗАЩОТО ВСЯКА МАШИНА Е ТОЛКОВА
ДОБРА, КОЛКОТО ТОЗИ, КОЙТО Я УПРАВЛЯВА.

КАЧЕСТВО.
СИЛА.
ТРАКТОРИСТ.
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НАШАТА ИСТОРИЯ
НА УСПЕХА ВЪВ
ВАШИТЕ РЪЦЕ.
Ние от STOLL знаем, че всеки челен товарач е само толкова добър, колкото е човекът, който
го управлява. Ценим и уважаваме Вашите усилия, които полагате всеки ден. Истинските
легенди се раждат в оборите и на полето - изложени на вятър , дъжд или слънце.
Поради това ние поставяме най-високи изисквания върху нашето качество и функционалност.
Не искаме само да посрещнем Вашите нужди , но и да надхвърлим очакванията Ви. Тогава
челните товарачи и фермерите стават силни партньори. “Произведено в Германия “ е мисия
за нас, за да Ви накараме да се чувствате сигурни, че оборудването , което ползвате , ще
свърши работата, както трябва.
В
 исока подемност на товарача благодарение на мощните цилиндри с двойно действие.
М
 аксимално удобство за тракториста с отлична видимост на ъгъла на приспособлението.
П
 о-бърз и по-лесен монтаж и демонтаж към трактора.
В
 исока стабилност: напречната греда е заварена към двете рамена.
Д
 опълнително оборудване по Ваш избор – като трета хидравлична верига, система за

гасене на вибраций Comfort-Drive или предпазно устройство срещу нежелано спускане
на товарача.
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НАШИТЕ
ЧЕЛНИ
ТОВАРАЧИ.

PROFILINE
NEXT
GENERATION.

SOLID.

COMPACTLINE.
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ИНВЕНТАР.
ЕДНО ЗАГРЕБВАНЕ
С МОЩНОСТ И
ПРЕЦИЗНОСТ.
Какво би бил един челен товарач STOLL без своя различен инвентар ? Един
шедьовър разбира се!
Но когато комбинирате Вашия челен товарач с подходящия инвентар, това
гарантира, че Вие ще извлечете всеки ден най-доброто от Вашия трактор. Дали се
нуждаете от кофа за оборски тор , палетни вилици , щипки за бали и т.н, нашият
инвентар е Вашия най-добър партньор. Здрави, точни и с пълно приложение, те
разтоварват нашите фермери в ежедневната им работа. Винаги на върха и найотпред.
Бъдете герой на полето и в оборите, и се насладете на предлагания широк набор от
инвентар за Вашия челен товарач, което прави живота Ви по-лесен.
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6 ШЕСТ ПРЕДИМСТВА,
КОИТО ДА ВИ ЗАИТРИГУВАТ.

1

RTL.
RETURN-TO-LEVEL.
ОПТИМАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ НА РАБОТНОТО
УСТРОЙСТВО С БУТОНА – БЛАГОДАРЕНИЕ
НА ФУНКЦИЯТА RETURN-TO-LEVEL.

2

ПО-ГОЛЕМИ
ЩИФТОВЕ.
САМО В STOLL. ПОВЕЧЕ НЕ Е ВЪЗМОЖНО.
Дори най-малките ни челни товарачи са оборудвани с щифтовете на
нашите "най-големи".

Търсенето на правилната позиция на работното устройство е въпросът на който
имате вече решение. Няма видимост при инструмент разположен в най-долната

Next Generation на ProfiLine е оборудвано с по-големи щифтове в

позиция? Няма проблем! Инструментът се позиционира с натискане на бутон

силно натоварените точки на въртене, като например триъгълника на

автоматично винаги отново в предварително настроената позиция.

отклонение и точката на въртене на люлеещото се рамо.

Едно натискане на бутона стига – и веднъж настроеното положение на работното
устройство заема чрез превключващото се регулиране на нивото отново същото

 Диаметър на щифта 40 мм от най-големия до най-малкия товарач.

положение: Това спестява време и нерви.

Д
 иаметър на щифта 45 mm в горната точка на въртене на

Лесно и механично настройване: Освободете ръкохватката, настройте и затегнете.

Z-кинематиката.

АКЦЕНТЪТ: Тъй като механизмът на Return-to-Level е интегриран в стрелата, тази
функция е винаги на разположение на водача, също и когато челният товарач е
монтиран към друг трактор.
Електрически превключващото се бързо изсипване е на разположение серийно
при Return-to-Level.
Ясно предимство: Товаренето става по-бързо и ефективно благодарение на

функцията на връщане в хоризонтално положение и бързото изсипване.
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Диаметър на щифта 50 мм в точката на въртене на задното
люлеещо се рамо.

От убеждение и любов към
технологиите. Използвайте
най-доброто!

3

ПОТЕНЦИАЛ
НА МАХ.
ПЪЛНА ДО ГОРЕ КОФА – БЛАГОДАРЕНИЕ
НА ВЪЗМОЖНО НАЙ-ГОЛЕМИЯ
ЪГЪЛ НА ЗАГРЕБВАНЕ И ФУНКЦИЯТА ЗА
ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАГРЕБВАНЕ.
Всичко остава вътре: Няма загуби от разсипване.
Максимален ъгъл на загребване: На земята между 41° и 45° –
чрез функцията допълнително загребване повдигане до 63°.
Функцията допълнително загребване е изключителна при
STOLL! Винаги пълна кофа, без загуби от разсипване.
При товарене кофата събира повече. Резултатът:
Производителността на товарене се повишава чувствително.
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УНИКАЛНА.
СИСТЕМА ЗА
ЗАКРЕПВАНЕ.
ОРИГИНАЛЪТ.
Преди повече от 30 години STOLL изобрети уникалната система за закрепване на челни товарачи
към трактор и продължава да я усъвършенства непрекъснато.
Към тях се числят повече от 350 000 утвърдени закрепващи системи по цял свят, като част
от основното оборудване на челния товарач. Гъвкавата система за закрепване Ви помага да
прехвърлите своя челен товарач STOLL по всяко време на всеки новозакупен трактор. Защото ние
усъвршенстваме традициите за Вас.

5

СПЕСТЕТЕ
ВРЕМЕ И ПАРИ.
ТОЧНОСТ НА ПАСВАНЕ.
УЛЕСНЯВАНЕ НА МОНТАЖА/ДЕМОНТАЖА КЪМ ТРАКТОРА.
Благодарение на изключително високото качество на изработка, всички челни товарачи STOLL
имат над средната за индустрията точност на пасване при монтирането му към трактор. Това
спестява време, пари и усилия.
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6

НАЙ-ВИСОКИ
ИЗИСКВАНИЯ
КЪМ
КАЧЕСТВОТО.
ПРОИЗВЕДЕНО
В ГЕРМАНИЯ.
“Произведено в Германия” по цял свят е синоним за найвисоко качество. STOLL също запретна ръкави и допринесе
за превръщането на това понятието в марка. Непрекъснатият
контрол на качеството и усъвършенстването на продукта,
както и високоефективния процес на производство с
минимални разходи, гарантират, че „Произведено в
Германия“ е и остава истински качествен щемпъл.

Качеството е нашият бизнес. Ние имаме твърдото
убеждение, че професионалистите в Германия
създават продукти със специално качество:
Нашите челни товарачи.
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Ние не просто виждаме твоята работа,
ние Ви подкрепяме силно.
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ДА ПРЕВЪРНЕМ ДНЕШНИЯ
ДЕН В УСПЕШЕН.
От много години STOLL е един от водещите производители на челни товарачи

САЩ) от 2015 г., един от водещите производители на челни товарачи в Северна

в света. Чрез концентрацията върху този сегмент, както и чрез многобройните

Америка.

нововъведения и по-нататъшни разработки, STOLL затвърди силно своята
лидерска позиция и експертен опит през последните години. Впечатляващата

През 2021 г. STOLL придобива 100 процента от базираната в САЩ компания

продуктова гама от челни товарачи е широкообхватна.

KMW Loaders Ltd. През същата година STOLL е придобита от чешката компания
Agrostroj.

От ноември 2007 г. до май 2009 г. беше успешно внедрена най-новата технология за челни товарачи STOLL ProfiLine FZ/FS за трактори от 50 до 300 к.с. През май

STOLL днес е един истински глобален производител, челните товарачи STOLL

2009 представихме и новата Compact Line. За първи път STOLL предложи серия

се използват из цял свят. Независимо дали чрез нашите дъщерни дружества

от товарачи за компактни трактори от 20–50 к.с. През май 2010 г. последва още

и вносители, или чрез нашата собствена търговска верига, ние експертно

една конструктивна серия: STOLL EcoLine за трактори от 50–110 к.с.

съветваме търговските фирми и се гордеем с нашите крайни клиенти. Същото
е в сила и за областите на техническото обслужване и резервните части. И при

В началото на 2013 г. STOLL е част от базираната в Хамбург DMB - Дойче

тях също са на разположение по всяко време опитни специалисти. Освен това

Мителщанд Бетайлунген. Този инвеститор осигури нов импулс в разработването

за бързото отговаряне на въпроси спомага и онлайн портал.

и производството. Така например, наследникът на EcoLine е на разположение
от лятото на 2015 г. с ClassicLine. Още по-мощен, по-стабилен – надежден и

Благодарение на високата наличност на резервни части и бързите логистични

универсален в употребата: Новият ClassicLine е един STOLL за всички случаи на

системи, нашите клиенти се снабдяват с оригинални резервни части STOLL

приложение. Многостранният товарач е подходящ за твърде много трактори,

- сигурно, надеждно и бързо от нашия централен склад за резервни части в

благодарение на широкия асортимент от инструменти за всички приложения.

Ленгеде близо до Брауншвайг.

От гледна точка на пазарната стратегия, STOLL също е акционер в KMW (Канзас,

STOLL е сертифициран по DIN EN ISO 9001.
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ИНОВАЦИЯ
СЪС СЪРЦЕ
И РАЗУМ.
И в бъдеще в STOLL виждаме нашата задача да бъдем иновативен
партньор, в подпомагането на нашите клиентите, в автоматизирането
и оптимизирането на техните работни процеси. При това винаги
предлагаме точния продукт по отношение на технологията на товарене.
STOLL използва възможностите на голямата гъвкавост на една средна
фирма. Поради това е възможно да реагираме сравнително бързо
на променящите се изисквания на пазара. Това същое причината
за успешното ни присъствие на пазара от над 140 години. Това ще
продължи да бъде силата на нашата компания и за в бъдеще.
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Нашият поглед е винаги насочен към хоризонта.
Защото това, което винаги е обединявало нас в STOLL,
е волята за развитие. Ето защо ние си поставяме
ясни цели, които системно преследваме. И те са в
утрешния ден.
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РАСТЕЖ
ОСИГУРЯВАН
С ЧУВСТВО.
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www.stoll-germany.com
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