Kaubamärk

SUURED &
VÄIKESED
KANGELASED.

TRADITSIOON. KVALITEET. INNOVATSIOON.
MEIE SÜDA TUKSUB PÕLLUMEESTELE.
Traditsioon, kvaliteet ja innovatsioon – need väärtused innustavad meid STOLLis iga päev.
Meie tõelised kangelased künnavad põlde, söödavad oma loomi ja arendavad põllumajandust edasi. Meie tõelised kangelased olete teie. Selle
tõttu on STOLLi kohustuseks teie tööd kergendada, teie õnnestumisi toetada ja teie igapäevast tööd edendada.
Siin saate teade, kuidas sai STOLL alguse, kus me täna asume ja kuhu viib tee tulevikus: Teile hästi lähedal meie ühisesse edukasse tulevikku
suunatud pilguga.
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TRADITSIOONI
TUNDA JA

AJALUGU
ELAVAKS
KIRJUTADA.
Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH asutati 1878. aastal Luckenwalde'is
Berliini lähedal. 1946. aastal kolis STOLL Alam-Saksi liidumaal Broistedtis,
hilisemas Hannoveri lähedal asuvas Lengede linnaosas, endise suhkruvabriku hoonesse.
1965. aastal sai ettevõtte edulugu hoo sisse.
Alates 2013. aastast on STOLL keskendunud 100 % ulatuses eesmiste
laadurite tootmisele. Tänapäeval kehtestab ettevõte selles valdkonnas ülemaailmsed standardid. Tulevik kuulub STOLLile.
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On kohti, kus sünnivad tõelised väikesed imed. Meie
tehas Lengedes on kirjutanud põllumajanduse ajalugu. See lugu läheb edasi. Elavamalt kui kunagi varem.

ETTEVÕTE.
TÄNA.
STOLL ei mõtle minevikus, STOLL konstrueerib tulevikku.
Iga mõte, mis ettevõttesse voolab, on suunatud tänaste toodete täiustamisele
homse päeva jaoks. Seetõttu toimub pidev moderniseerimine kõikides tootmisetappides ja tootmisrajatistes.
2013. aastal investeeriti kaasaegsesse robotkeevitustehnoloogiasse.
Kogu kontserni aastane terasetöötlemine on üle 24 000 tonni aastas.
Eilne päev on ajalugu.
Tulevik on täna.
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SEST INIMENE ON KÕIGE TÄHTSAM.
SEST KÕIK MASINAD ON AINULT NII HEAD,
KUI HEAD ON NENDE KASUTAJAD.

KVALITEET.
JÕUD.
MANPOWER.
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MEIE
EDULUGU
TEIE KÄTES.
Meie STOLLis teame, et iga lauplaadur on ainult nii hea, kui hea on inimene, kes
seda kasutab. Me suhtume austuse ja lugupidamisega teie igapäevastesse tulemustesse. Tõelised legendid sünnivad lautades ja põldudel. Tuule ja vihmaga.
Sellepärast esitame me oma kvaliteedile ja funktsionaalsusele ka kõrgeimaid nõudmisi. Meie mõtetes on pidevalt mitte ainult teie nõudmisi täita, vaid teie ootuseid
ületada. Sest lauplaadur ja põllumees on tugevad partnerid. Made in Germany on
meie missioon andmaks teie kätte midagi, mis teile sobib ja millega te end turvaliselt
tunnete.
K
 opa suur jõudlus tänu kahepoolse toimega silindritele.
P
 arim mugavus juhile koos tööseadise kallutusnurga visuaalse näiduga.
S
 issekallutussüsteem võimaldab kiiret ja lihtsat paigaldamist või eemaldamist.
S
 uur stabiilsus: Risttoru on lükatud läbi talade.
V
 õimalik kasutada täiendavalt praktilist lisavarustust – nagu kolmas juhtkontuur,

Comfort-Drive või langetuskaitse.
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LAUPLAADUR.

PROFILINE
NEXT
GENERATION.

SOLID.

COMPACTLINE.
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TÖÖSEADISED.
KOPATÄITE KAUPA
MEISTRITEOSEID.
Mis oleks STOLL-lauplaadur ilma oma tööseadisteta? Selge see, oleks meistriteos.
Kuid tööseadised koos lauplaaduriga annavad teile iga päev võimaluse oma traktorit kõige optimaalsemal viisil
kasutada. Need annavad otstarbekus ja teevad ära töö. Tõstmine, kopaga töötamine, heinapalli teisaldamine
või muud olulised tegevused - meie tööseadised on teie parimad partnerid. Need aitavad meie põllumehi
nende igapäevases töös jõuliselt ja täpselt kõikides valdkondades. Alati kõrgel üleval või kõige ees.
Olge ka teie põldude ja lautade kangelaseks ja nautige eriti luksuslikke tööseadiseid, mis teevad teie elu
kergemaks.
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6 EELISED.
MILLESSE VÕIB ARMUDA.

1

RTL.
RETURN-TO-LEVEL.
OPTIMAALNE TÖÖSEADISE ASEND NUPUVAJUTUSEGA –
TÄNU RETURN-TO-LEVEL FUNKTSIOONILE.
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SUUREMATE
TIHVTIDEGA.
AINULT STOLLIS.
ROHKEM EI OLE VÕIMALIK.

Enam ei ole vaja otsida tööseadise õiget asendit. Alumises asendis ei ole võimalik vaadata

Isegi meie väikseimad frontaallaadurid on varustatud meie "su-

tööseadise asendit? Sellele on lahendus! Tööseadis paigutub nupuvajutusel automaatselt

urimate" tapidega.

alati eelseadistatud asendisse.
Piisab nupuvajutusest – ja tööseadis liigub tänu juurdelülitatavale tasemereguleerimisele
alati samasse juba kord seadistatud asendisse: See hoiab kokku aega ja närve.

ProfiLine Next Generation on varustatud suuremate tihvtidega
kõrgelt koormatud pöördepunktides, nagu paindekolmnurk ja
õõtshoova pöördepunkt.

See on imelihtne ja talitleb mehaaniliselt: Vabastage pinguti, reguleerige ja fikseerige.
Eelis: Kuna Return-to-Level on integreeritud tõstehaarade sisse, siis saab juht seda funktsiooni kasutada isegi siis, kui ta kinnitab lauplaaduri mõne teise traktori külge.
E lektriliselt juurdelülitatav kiirtühjendus on Return-to-Level mudelitel olemas seeriaviisiliselt.
Selge eelis: Tänu tasemeautomaatikale ja kiirtühjendusele saab kiiremini ja efektiivsemalt laadida.

14

40 mm pin läbimõõt suurimast väikseimale laadijale.
45 mm pin läbimõõt Z-kinemaatika ülemises pöördepunktis.
50 mm pin läbimõõt tagumise õõtshoova pöördepunktis.

Veendumusest ja armastusest tehnoloogia
jaoks. Kasutage parimat!
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TÄIELIKUST
POTENTSIAALIST.
SERVANI TÄIDETUD TÖÖSEADIS –
TÄNU SUURIMALE VÕIMALIKULE
KALLUTUSNURGALE JA
JÄRELTÄITMISFUNKTSIOONILE.
Kõik jääb sisse: Ei teki mahavarisemisest põhjustatud kadusid.
Maksimaalne kallutusnurk: Maapinnal 41° ja 45° vahel - ülestõstetult
järeltäitmisfunktsiooniga kuni 63°.
STOLLi järeltäitmisfunktsioon on ainulaadne! Kopp on alati täis, ei teki
mahavarisemisest põhjustatud kadusid.
Laadimise käigus mahub rohkem tööseadisesse – ja kõik jääb sinna,
kus see peab olema. Tulemus: Laadimisjõudlus suureneb märgatavalt.
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4

AINULAADNE.
SISSELIIKUMISSÜSTEEM.
ORIGINAAL.
STOLL leiutas selle lauplaadurite ainulaadse sisseliikumissüsteemi juba enam kui 30 aastat tagasi ja
arendab seda pidevalt edasi.
Enam kui 350 000kordselt kogu maailmas kasutuselolev süsteem kuulub tänaseks lauplaadurite põhivarustuse hulka. Ilma selleta ei ole igapäevast kasutamist enam võimalik ette kujutada ning see aitab teil igal
ajal uut STOLLi lauplaadurit käitusse võtta. Sest meie innovatsiooni aluseks on traditsioon.
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AJA & RAHA KOKKUHOID.
KUI SOBIB OMAVAHEL
TÄPSELT.
MUGAVUSTSOON ON TEHTUD LIHTSAKS.
Kõigil STOLLi lauplaaduritel on monteerimisel tänu äärmiselt kõrgele töötlemiskvaliteedile tunduvalt üle
keskmise kokkusobivus. See hoiab kokku aega, raha ja närve.
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6

KÕRGEIMAD
KVALITEEDINÕUDMISED.
MADE IN
GERMANY.
„Made in Germany“ on kogu maailmas tipptasemel kvaliteedi
sünonüümiks. Ka STOLL keeras viimastel aastakümnetel varrukad üles ja aitas kaasa selle tähenduse muutumisele legendiks. Pidevad kvaliteedikontrollid ja toodete edasiarendamised
ning samuti STOLLi efektiivne kulusäästlik tootmine tagavad, et
„Made in Germany“ ei ole mitte ainult reaalsus, vaid on ja jääb
ka tõeliseks kvaliteedimärgiks.

Kvaliteet on meie töö. Me oleme sügavalt
veendunud, et Saksamaal toodetud tooted
on erilise kvaliteediga: Meie lauplaadurid.
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Me mitte ainult ei mõista teie tööd,
me ka toetame seda jõuliselt.
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KUJUNDAME EDUKALT
TÄNAST PÄEVA.
STOLL kuulub juba palju aastaid juhtivate lauplaadurite tootjate hulka kogu maail-

Turustrateegiast lähtuvalt on STOLL samuti alates 2015. aastast KMW (Kansas, USA)

mas. Tänu sellele segmendile kontsentreerumisele ning samuti arvukate innovatsioo-

aktsionär. KMW on üheks tähtsaimaks lauplaadurite tootjaks Põhja-Ameerikas.

nidele ja edasiarendustele on STOLL just viimastel aastatel tugevdanud oluliselt oma
positsiooni ja teadmisi. Muljetavaldav tootevalik on laiaulatuslik.

2021. aastal omandas STOLL 100 protsenti USAs asuvast KMW Loaders Ltd. ettevõttest. Samal aastal omandas STOLLi tšehhi ettevõte Agrostroj.

Novembrist 2007 kuni maini 2009 rakendati 50 kuni 300 hj traktorite jaoks järkjärgult uut lauplaadurite tehnoloogiat STOLL ProfiLine FZ/FS. Mais 2009 järgnes

Tänaseks on STOLL kujunenud tõeliseks „Global Playeriks“, STOLLi lauplaadureid

siis Compact Line. STOLL pakkus esmakordselt laadurite programmi kompaktsetele

kasutatakse kogu maailmas. Me nõustame müügiettevõtteid professionaalselt kas

20-50 hj traktoritele. Mais 2010 järgnes veel üks täiendav seeria: STOLL EcoLine

oma tütarettevõtete ja importijate kaudu või oma müügiesindajate kaudu ning oleme

50–110 jh traktoritele.

uhked oma lõppklientide üle. Sama kehtib tehnilise teeninduse ja varuosade valdkondades. Ka siin on kogenud spetsialistid igal ajal teie käsutuses. Lisaks sellele

Alates 2013. aasta algusest kuulub STOLL Hamburgis asuva DMB - Deutsche Mit-

aitab veebiportaal leida teie küsimustele kiired vastused.

telstand Beteiligungen (Saksamaa keskmise suurusega ettevõtete osalusfirma) koosseisu. See investor andis arenduses ja tootmises uusi impulsse. Nii on alates 2015.

Tänu varuosade väga heale kättesaadavusele ja kiiretele logistikasüsteemidele

aasta suvest ClassicLine’i näol juba saadaval EcoLine’i järeltuleja. Veel tugevam, veel

varustatakse meie kliente STOLLi originaalvaruosadega meie Braunschweigi Lengede

stabiilsem – usaldusväärsema ja mitmekülgse kasutamisega: Uus Solid (2018) on

kesklao kaudu turvaliselt, usaldusväärselt ja kiiresti.

STOLL igaks elujuhtumiks. See universaalne osavnäpp sobib paljude traktoritega
ning tänu oma ulatuslikule tööseadiste programmile saab seda kasutada arvukates

Lisaks sellele on STOLLil õnnestunud olla DIN EN ISO 9001 järgi sertifitseeritud.

töövaldkondades.
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INNOVATSIOON
SÜDAME
JA MÕISTUSEGA.
Meie STOLLis näeme ka tulevikuks oma ülesandeid selles, et olla oma klientidele nende tööprotsesside automatiseerimises ja optimeerimises innovatiivseks partneriks. Sealjuures pakume me laadurite tehnoloogiast
lähtudes alati õiget toodet. STOLL kasutab võimalusi, mida pakub keskmise suurusega ettevõtte suur paindlikkus. Nii on võimalik turu muutuvatele nõudmistele suhteliselt kiiresti reageerida. Ka see põhjendab enam
kui 140 aasta pikkust edukat tegevust turul ning see jääb ka edaspidiseks meie ettevõtte tugevaks küljeks.
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Meie pilk on alati suunatud horisondile. Soov
muutuda - see on meid STOLLis ühendanud
pika aja jooksul. Oleme selleks seadnud selged
sihid, mida me püsivalt järgime. Need eesmärgid on kaugel tulevikus.
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ARENGU
TARK
TAGAMINE.
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www.stoll-germany.com
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