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STORE & SMÅ
HELTE.

TRADITION. KVALITET. INNOVATION.
VORES HJERTE BANKER FOR LANDMÆND.
Tradition, kvalitet og innovation – disse værdier motiverer os dagligt hos STOLL.
Vores sande helte dyrker deres jord, fodrer deres kvæg og fremmer det landbrug. Vores sande helte er dig. De krav, som
STOLL stiller til sig selv, er derfor at gøre dit arbejde nemmere, at fremme din succes og give din daglige forretning et løft.
Få at vide, hvor STOLL kommer fra, hvor vi befinder os i dag, og hvor vejen fører hen fremover: Lige i nærheden af dig med
blikket rettet fremad mod vores fælles, succesrige fremtid.
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FØL &
BEVAR
TRADITIONEN

AT SKABE
HISTORIE
PÅ EN
LEVENDE
MÅDE.
Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH blev grundlagt i
1878 i Luckenwalde nær Berlin. I 1946 flyttede STOLL til
Broistedt i Niedersachsen, senere en del af Lengede nær
Hannover, i bygningen af en tidligere sukkerfabrik.
I 1965 begyndte virksomhedens succeshistorie at tage fart.
Siden 2013 har STOLL fokuseret 100 % på produktion af
frontlæssere. I dag sætter virksomheden globale standarder i denne branche. Fremtiden tilhører STOLL.
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Der findes steder, hvor der sker små mirakler. Vores
fabrik i Lengede har skabt landbrugshistorie. Denne
historie fortsætter. Mere levende end nogensinde før.

VIRKSOMHEDEN.
I DAG.
STOLL tænker ikke i fortiden, STOLL konstruerer fremtiden.
Hver eneste tanke, der strømmer ind i virksomheden, har til formål at forbedre produkterne fra i dag til i morgen. Derfor sker der en løbende modernisering af alle procesfaser og produktionsanlæg.
I 2013 blev der investeret i
moderne robotsvejseteknologi.
Den årlige stålforarbejdning
i hele koncernen er på over
24.000 tons om året.
I går er historie.
Fremtiden er i dag.

7

FORDI MENNESKET TÆLLER.
FOR HVER MASKINE ER KUN SÅ GOD,
SOM DEN, DER BETJENER DEN.

KVALITET.
KRAFT.
MANPOWER.
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VORES
SUCCESHISTORIE
I DIN HÅND.
Vi hos STOLL ved, at hver frontlæsser kun er så god, som det menneske,
der betjener den. Vi har agtelse og respekt for det arbejde, du udfører hver
dag. Ægte legender fødes i staldene og på markerne. I vind og vejr.
Derfor stiller vi også de højeste krav til vores kvalitet og funktionalitet. Altid
med et i tankerne: ikke kun at leve op til dine forventninger, men også at
overgå dem. For frontlæssere og landmænd er stærke partnere. Made in
Germany er en mission for os, så du kan føle dig sikker på, at have noget
i hænderne, der lever op til dine forventninger.
H
 øj læsserydelse takket være dobbeltvirkende læsser-cylindere.
B
 edste komfort for føreren med visning af redskabsvinkel.
H
 urtig og nem montering og afmontering med indkøringssystemet.
H
 øj stabilitet: Tværrør gennem læsserarmene.
K
 an udstyres yderligere med praktisk tilbehør – som den tredje ventil-

funktion, Comfort-Drive, eller beskyttelsesanordningen mod utilsigtet
sænkning.
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VORES
FRONTLÆSSERE.

PROFILINE
NEXT
GENERATION.

SOLID.

COMPACTLINE.
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REDSKABER.
I HØJ GRAD
ET MESTERSTYKKE.
Hvad ville en STOLL-frontlæsser være uden dens redskaber? Et mesterstykke, selvfølgelig.
Men redskaber sørger sammen med en frontlæsser for, at du får det bedste ud af din traktor hver dag. De giver mening og
får noget af vejen. Uanset om du vil gribe, skovle, spidde, eller udføre andre heltegerninger, er vores redskaber din bedste
partner. Kraftfulde, præcise og med fuld styrke aflaster de vores landmænd under det daglige arbejde. Altid på toppen eller
med helt fremme.
Du kan også være en helt på markerne og i staldene og nyde den særlige luksus fra redskaber, der gør livet lettere for dig.
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6 FORDELE
AT FORELSKE SIG I.

1

RTL.
RETURN-TO-LEVEL.
OPTIMAL REDSKABSSTILLING MED ET TRYK PÅ
EN KNAP – TAKKET VÆRE RETURN-TO-LEVEL.
Nu er det slut med at søge efter den rigtige redskabsposition. Har du intet udsyn til redskabsstil-

2

STØRRE
STIFTER.
KUN HOS STOLL. MERE ER IKKE MULIGT.
Selv vores mindste frontlæssere er udstyret med de samme stifter som
vores "største".

lingen i nederste position? Intet problem! Redskabet placerer sig altid automatisk i den forudindstillede position igen med et tryk på en knap.

Den Next Generation af ProfiLine er udstyret med større stifter på de
meget belastede drejepunkter som f.eks. afbøjningstrekanten og svin-

Et tryk på en knap er nok – og den en gang indstillede redskabsstilling indtager ved hjælp af den

garmens drejepunkt.

aktiverbare niveauregulering altid den samme position: Det sparer tid og nerver.
Det er meget nemt og fungerer mekanisk: Løsn joysticket, indstil og sæt det fast.
Og det bedste ved det hele: Return-to-level er integreret i frontlæsserarmen. Derfor er denne
funktion altid tilgængelig for føreren, også hvis føreren monterer frontlæsseren på en anden traktor.
Den elektrisk aktiverbare hurtige tømning fås som standard ved Return-to-level.
En klar fordel: Takket være niveauautomatikken og den hurtige tømning går læsningen hurtigere
og mere effektivt.
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40 mm stiftdiameter fra den største til den mindste læssemaskine.
45 mm stiftdiameter ved det øverste drejepunkt i Z-kinematikken.
50 mm stiftdiameter ved det bageste svingarmsdrejepunkt.

Af overbevisning og kærlighed
for teknologi. Brug det bedste!
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FRA DET
FULDE
POTENTIALE.
ET REDSKAB FYLDT TIL RANDEN – VED
HJÆLP AF EN STØRST MULIG TIPVINKEL
OG EFTERFYLDNINGSFUNKTIONEN.
Alt bliver i skovlen: Intet tabt materiale.
Maksimal tipvinkel: På jorden mellem 41° og 45° – med efterfyldningsfunktionen ved løft op til 63°.
Efterfyldningsfunktionen er eksklusiv hos STOLL! Altid en fuld
skovl, intet tabt materiale.
Under fyldningen kan der være mere i redskabet – og det bliver,
hvor det hører til. Resultat: Læsseydelsen øges mærkbart.
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ENESTÅENDE.
INDKØRINGSSYSTEM.
ORIGINALEN.
For mere end 30 år siden opfandt STOLL det enestående indkøringssystem til frontlæssere og
fortsætter kontinuerligt med at udvikle det.
Systemet, der har stået sin prøve langt over 350.000 gange i hele verden hører i dag til en
frontlæssers grundlæggende udstyr. Det kan ikke længere undværes under det daglige arbejde
og hjælper dig til enhver tid med at udbygge en nyere STOLL frontlæsser. Vi bygger innovativt
på tradition for dig.
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SPAR TID & PENGE.
PASNØJAGTIGHED.
KOMFORTZONE PÅ DEN NEMME MÅDE.
Ved hjælp af den ekstremt høje forarbejdningskvalitet har alle STOLL frontlæssere en pasnøjagtighed langt over gennemsnittet under monteringen. Det sparer tid, penge og nerver.
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HØJESTE
KVALITETSKRAV.
MADE IN
GERMANY.
„Made in Germany“ er i hele verden et synonym for
topkvalitet. Også STOLL har de sidste årtier smøget
ærmerne op for dette, for at begrebet kunne blive
et varemærke. Konstante kvalitetskontroller og videreudvikling af produkter og en højeffektiv Lean-fremstilling sørger hos STOLL for, at „Made in Germany“
ikke kun er et faktum, men er og bliver et ægte kvalitetsstempel.

Kvalitet er vores forretning. Vi er af den faste
overbevisning, at håndværk i Tyskland fremstiller produkter af en særlig kvalitet: Vores
frontlæssere.
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Vi ser ikke kun dit arbejde,
vi støtter dig med stor kraft.
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AT FORME NUTIDEN
MED SUCCES.
STOLL har i mange år været blandt verdens førende producenter af frontlæssere.

STOLL er også siden 2015 af markedsstrategiske årsager anpartshaver i KMW (Kansas,

Ved at koncentrere sig om dette segment og med talrige innovationer og videreud-

USA), som er en af de mest betydningsfulde frontlæsserproducenter i Nordamerika.

viklinger har STOLL især i de seneste år styrket sin position og ekspertise betydeligt.
Den indtryksfulde produktportefølje er bred.

I 2021 overtog STOLL 100 procent af KMW Loaders Ltd. i USA. STOLL blev overtaget
af den tjekkiske virksomhed Agrostroj samme år.

Fra november 2007 til maj 2009 blev de nyeste frontlæssere Technology STOLL
ProfiLine FZ/FS til traktorer fra 50 til 300 HK lanceret med succes. I maj 2009 fulgte

STOLL er i dag en ægte Global Player, for STOLL frontlæssere anvendes i hele verden.

så Compact Line. For første gang tilbød STOLL et læsserprogram til Compact trakto-

Vi rådgiver handelen professionelt, enten via egne datterselskaber og importører, eller

rer fra 20–50 HK. I maj 2010 fulgte endnu en serie: STOLL EcoLine til traktorer fra

via egne sælgere, og er stolte af vores slutkunder. Det samme gælder for teknisk ser-

50–110 HK.

vice og reservedele. Også her er erfarne fagfolk til enhver tid til rådighed. Derudover
hjælper en onlineportal med hurtig besvarelse af spørgsmål.

Fra begyndelsen af 2013 har STOLL hørt til DMB - Deutsche Mittelstand Beteiligungen fra Hamborg. Denne investor sørgede for nye impulser i udviklingen og produk-

Ved hjælp af et stort reservedelslager og hurtige logistiksystemer får vores kunder

tionen. Siden sommeren 2015 har man med ClassicLine således kunnet få efterføl-

leveret originale STOLL-reservedele sikkert, pålideligt og hurtigt fra vores centrale

geren til EcoLine. Endnu stærkere, endnu mere stabil – pålidelig og med alsidige

reservedelslager i Lengede ved Braunschweig.

anvendelsesmuligheder: Den nye Solid (2018) er en STOLL til alle formål. Allrounderen passer til mange traktorer og er med sit brede redskabsprogram egnet til alle

Det er desuden lykkedes STOLL at blive certificeret iht. DIN EN ISO 9001.

anvendelsesformål.
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INNOVATION
MED HJERTE
OG FORSTAND.
Hos STOLL betragter vi det også fremover som vores opgave, at være en innovativ partner for
vores kunder ved automatisering og optimering af deres arbejdsprocesser. Samtidig tilbyder
vi med hensyn til læsserteknologi altid det rigtige produkt. STOLL udnytter mulighederne ved
en mellemstor virksomheds store fleksibilitet. Derfor kan der reageres relativt hurtigt på krav,
der ændrer sig på markedet. Også dette ligger til grund for den succesrige tilstedeværelse på
markedet i over 140 år og det vil også fremover være en af vores virksomheds stærke sider.
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Vores blik er altid rettet mod horisonten. For
det, der altid har forbundet os hos STOLL, er viljen til ændringer. Til dette formål sætter vi os
klare mål, som vi konsekvent forfølger. Og det
er målene for i morgen.
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FØLSOM
SIKRING
AF VÆKST.
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www.stoll-germany.com
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