Η εταιρεία

ΜΕΓΆΛΟΙ ΚΑΙ
ΜΙΚΡΟΊ ΉΡΩΕΣ.

ΠΑΡΆΔΟΣΗ. ΠΟΙΌΤΗΤΑ. ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ.
Η ΚΑΡΔΙΆ ΜΑΣ ΧΤΥΠΆ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΎΣ.
Παράδοση, ποιότητα και καινοτομία – αυτές οι αξίες μας οδηγούν καθημερινά στην STOLL.
Οι πραγματικοί ήρωές μας καλλιεργούν τα χωράφια, τρέφουν τα ζώα τους και προάγουν τη γεωργία. Οι πραγματικοί ήρωές μας είστε
εσείς. Για αυτό τον λόγο, η απαίτηση της STOLL είναι να διευκολύνει την εργασία σας, να προάγει την επιτυχία σας και να αυξήσει
την καθημερινή σας παραγωγή.
Μάθετε από που προέρχεται η STOLL, που βρισκόμαστε σήμερα και ποια είναι η πορεία μας για το μέλλον: Πάντα δίπλα σας με το
βλέμμα μπροστά, στο κοινό μας επιτυχημένο μέλλον.
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ΑΝΤΊΛΗΨΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΎΛΑΞΗ ΤΗΣ

ΙΣΤΟΡΊΑ
ΒΑΣΙΣΜΈΝΗ ΣΕ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΈΣ
ΕΜΠΕΙΡΊΕΣ.
Η Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH ιδρύθηκε στο Luckenwalde
κοντά στο Βερολίνο το 1878. Το 1946, η STOLL μετακόμισε στο Broistedt
της Κάτω Σαξονίας, μετέπειτα τμήμα του Lengede κοντά στο Ανόβερο, στο
κτίριο ενός πρώην εργοστασίου ζάχαρης.
Το 1965, η ιστορία επιτυχίας της εταιρείας απογειώθηκε.
Από το 2013, η STOLL έχει επικεντρωθεί 100% στην παραγωγή εμπρόσθιων
φορτωτών. Σήμερα, η εταιρεία θέτει παγκόσμια πρότυπα στον κλάδο αυτό.
Το μέλλον ανήκει στη STOLL.
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Υπάρχουν μέρη όπου συμβαίνουν μικρά θαύματα.
Το εργοστάσιό μας στο Lengede έγραψε ιστορία
στη γεωργία. Αυτή η ιστορία συνεχίζεται.

Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ.
ΣΉΜΕΡΑ.
Το STOLL δεν σκέφτεται στο παρελθόν, το STOLL κατασκευάζει το μέλλον.
Κάθε σκέψη που εισρέει στην εταιρεία έχει ως στόχο τη βελτίωση των σημερινών
προϊόντων για το αύριο. Για το λόγο αυτό, πραγματοποιείται συνεχής εκσυγχρονισμός
σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και τις εγκαταστάσεις παραγωγής.
Το 2013 έγιναν επενδύσεις σε
σύγχρονη τεχνολογία ρομποτικής
συγκόλλησης.
Η ετήσια επεξεργασία χάλυβα
ολόκληρου του ομίλου υπερβαίνει
τους 24.000 τόνους ετησίως.
Το χθες είναι παρελθόν.
Το μέλλον είναι σήμερα.
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ΓΙΑΤΊ Ο ΆΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕΤΡΆΕΙ.
ΔΙΌΤΙ ΚΆΘΕ ΜΗΧΑΝΉ ΕΊΝΑΙ ΤΌΣΟ ΚΑΛΉ,
ΌΣΟ ΚΑΛΌΣ ΕΊΝΑΙ ΑΥΤΌΣ ΠΟΥ ΤΗ ΧΕΙΡΊΖΕΤΑΙ.

ΠΟΙΌΤΗΤΑ.
ΔΎΝΑΜΗ.
ΑΝΘΡΏΠΙΝΟ
ΔΥΝΑΜΙΚΌ.
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Η ΠΕΤΥΧΗΜΈΝΗ
ΜΑΣ ΠΟΡΕΊΑ
ΒΑΣΊΖΕΤΑΙ
ΣΕ ΕΣΆΣ!
Εμείς στη STOLL γνωρίζουμε ότι κάθε εμπρόσθιος φορτωτής είναι τόσο καλός όσο ο άνθρωπος που τον
χειρίζεται. Εκτιμούμε και σεβόμαστε την απόδοση που πραγματοποιείτε καθημερινά. Οι πραγματικοί
θρύλοι γεννιούνται στους στάβλους και στα χωράφια. Με αέρα και κακοκαιρία.
Για αυτό τον λόγο, θέτουμε εξαιρετικά υψηλές απαιτήσεις για ποιότητα και λειτουργικότητα. Συνεχώς με
τη σκέψη όχι μόνο να ανταποκριθούμε στις ανάγκες σας αλλά να υπερβούμε τις απαιτήσεις σας. Διότι ο
εμπρόσθιος φορτωτής και ο γεωργός είναι αχώριστοι συνεργάτες. Η δήλωση Made in Germany αποτελεί
αποστολή για εμάς για να αισθάνεστε ασφαλείς για το ότι αυτό που έχετε στα χέρια σας ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις σας.
Υ ψηλή απόδοση φόρτωσης χάρη στους κυλίνδρους φορτωτών διπλής ενεργείας.
Ε ξαιρετική άνεση για τον οδηγό με οπτική ένδειξη για τη γωνία εργαλείου.
Γ ρήγορη και απλή προσάρτηση και αφαίρεση με το σύστημα μετακίνησης.
Υ ψηλή ευστάθεια: Ο εγκάρσιος σωλήνας βρίσκεται μέσα στους ορθοστάτες.
Μ
 πορεί να εξοπλιστεί επιπρόσθετα με πρακτικά παρελκόμενα – όπως

το τρίτο κύκλωμα ελέγχου, το Comfort-Drive ή την ασφάλεια χαμηλώματος.
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ΟΙ
ΕΜΠΡΌΣΘΙΟΙ
ΦΟΡΤΩΤΈΣ
ΜΑΣ.

PROFILINE
NEXT
GENERATION.

SOLID.

COMPACTLINE.
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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΉ
ΑΠΌΔΟΣΗ.
Τι θα ήταν ένας εμπρόσθιος φορτωτής STOLL χωρίς τα εργαλεία του; Σίγουρα, ένα αριστούργημα.
Αλλά, τα εργαλεία εξασφαλίζουν σε συνδυασμό με τον φορτωτή ότι θα αξιοποιείτε κάθε μέρα τον φορτωτή σας
στο μέγιστο. Σκέφτεστε κάτι και το πραγματοποιείτε. Ανεξάρτητα από το αν θέλετε να πιάσετε, να φτυαρίσετε,
ή να εκτελέσετε άλλες πράξεις, τα εργαλεία μας είναι ο καλύτερος συνεργάτης σας. Δυνατά, ακριβή και πλήρως
αξιοποιήσιμα, σάς αποφορτίζουν, στην καθημερινή εργασία σας. Εξαιρετική απόδοση σε κάθε εργασία.
Γίνετε ένας ήρωας των χωραφιών και των στάβλων και απολαύστε την ιδιαίτερη πολυτέλεια των εργαλείων που
διευκολύνουν τη ζωή σας.
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6 ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ
ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΤΡΈΨΕΤΕ.

1

RTL.
RETURN-TO-LEVEL.
ΒΈΛΤΙΣΤΗ ΘΈΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΆΤΗΜΑ ΕΝΌΣ ΚΟΥΜΠΙΟΎ –
ΧΆΡΗ ΣΤΟ RETURN-TO-LEVEL.

2

ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΟΥΣ
ΠΕΊΡΟΥΣ.
ΜΌΝΟ ΣΤΟ STOLL.
ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΤΌΝ.

Η αναζήτηση της σωστής θέση εργαλείου αποτελεί πλέον παρελθόν. Δεν έχετε ορατότητα προς τη

Ακόμα και οι μικρότεροι εμπρόσθιοι φορτωτές μας είναι εξοπλισμένοι με τους

θέση εργαλείου στην κατώτατη θέση; Κανένα πρόβλημα! Το εργαλείο τοποθετείται με το πάτημα ενός

πείρους των "μεγαλύτερων" μας.

κουμπιού αυτόματα πάντα ξανά στην προρυθμισμένη θέση.
Ένα πάτημα κουμπιού αρκεί – Με το ενεργοποιημένο σύστημα οριζοντίωσης έχετε την δυνατότητα να

Η επόμενη γενιά του ProfiLine είναι εξοπλισμένη με μεγαλύτερους πείρους στα

επαναφέρετε την θέση του φορτωτή όπως την έχετε ήδη ρυθμίσει με αποτέλεσμα να γλιτώνετε ακόμα

σημεία περιστροφής που καταπονούνται ιδιαίτερα, όπως το τρίγωνο εκτροπής

περισσότερο χρόνο.

και το σημείο περιστροφής του ψαλιδιού.

Είναι πανεύκολο και λειτουργεί μηχανικά: Λύσιμο του μοχλού, ρύθμιση και σύσφιξη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, επειδή το Return-to-Level είναι ενσωματωμένο στον περιστρεφόμενο βραχίονα,
αυτή η λειτουργία είναι πάντα διαθέσιμη στον οδηγό, ακόμη και όταν προσαρτά τον εμπρόσθιο φορτωτή
σε άλλο τρακτέρ.
Η ηλεκτρική ταχεία εκκένωση υπάρχει με το Return-to-Level στο βασικό εξοπλισμό.
Επιπλέον πλεονέκτημα είναι πως η φόρτωση πραγματοποιείται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα χάρη
στο αυτόματο σύστημα οριζοντίωσης και την ταχεία εκκένωση.
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Διάμετρος πείρου 40 mm από τον μεγαλύτερο έως τον μικρότερο φορτωτή.
Διάμετρος πείρου 45 mm στο άνω σημείο περιστροφής του κινηματικού Z.
Διάμετρος πείρου 50 mm στο σημείο περιστροφής του πίσω ψαλιδιού.

Από πεποίθηση και αγάπη για την τεχνολογία.
Χρησιμοποιήστε τους καλύτερους!

3

ΑΠΌ ΤΟ
ΠΛΉΡΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΌ.
ΠΛΉΡΩΣ ΓΕΜΆΤΟ – ΧΆΡΗ ΣΤΗ ΒΈΛΤΙΣΤΗ
ΔΥΝΑΤΉ ΓΩΝΊΑ ΚΛΊΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΆΝΩ ΚΑΙ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΠΡΌΣΘΕΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΉΣ ΥΛΙΚΟΎ.
Δεν πέφτει τίποτα έξω: Δεν υπάρχουν απώλειες.
Μέγιστη γωνία κλίσης: Στο έδαφος μεταξύ 41° και 45° - χάρη στη λειτουργία
πρόσθετης συλλογής υλικού κατά την ανύψωση έως 63°.
Η λειτουργία πρόσθετης συλλογής υλικού είναι αποκλειστικό των φορτωτών
της STOLL! Πάντα γεμάτο χωρίς απώλειες.
Κατά τη φόρτωση συλλέγεται περισσότερο υλικό μέσα στο φορτωτή –
και παραμένει εκεί όπου πρέπει να βρίσκεται. Αποτέλεσμα: Η απόδοση
φόρτωσης αυξάνεται αισθητά.
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4

ΜΟΝΑΔΙΚΌ.
ΣΎΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉΣ.
ΤΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΌ.
Πριν από περίπου 30 χρόνια η STOLL εφηύρε το μοναδικό σύστημα εισαγωγής για εμπρόσθιους
φορτωτές και εξακολουθεί να το αναπτύσσει συνεχώς.
Το δοκιμασμένο σύστημα σε πάνω από 350.000 χρήστες παγκοσμίως συγκαταλέγεται σήμερα στον
βασικό εξοπλισμό ενός φορτωτή. Δεν μπορεί κανείς να διανοηθεί να μην το χρησιμοποιεί καθημερινά
και σάς βοηθά πάντα να εξοπλίσετε εκ των υστέρων έναν εμπρόσθιο φορτωτή STOLL. Διότι εμείς
δημιουργούμε καινοτομίες βασιζόμενοι στην παράδοση.

5

ΕΞΟΙΚΟΝΌΜΗΣΗ
ΧΡΌΝΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΆΤΩΝ.
ΑΚΡΊΒΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉΣ.
ΑΚΌΜΗ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΗ ΑΚΡΊΒΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉΣ.
Χάρη στην εξαιρετικά υψηλή ποιότητα επεξεργασίας όλοι οι εμπρόσθιοι φορτωτές STOLL έχουν ανώτερη ακρίβεια
προσαρμογής κατά τη συναρμολόγηση. Αυτό μειώνει το χρόνο και το κόστος.
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6

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΆ
ΥΨΗΛΉ
ΠΟΙΌΤΗΤΑ.
MADE IN
GERMANY.
Η δήλωση „Made in Germany“ αντιπροσωπεύει
την κορυφαία μας ποιότητα. Και η STOLL έβαλε τις
τελευταίες δεκαετίες τα δυνατά της ώστε η έννοια
αυτή να αντικατοπτριστεί απολύτως στα προϊόντα
της. Συνεχείς ποιοτικοί έλεγχοι και περαιτέρω
ανάπτυξη προϊόντων καθώς και η υψηλής απόδοσης
λιτή κατασκευή στη STOLL εξασφαλίζουν ότι η
δήλωση „Made in Germany“ δεν είναι απλά γεγονός,
αλλά είναι και παραμένει γνήσια σφραγίδα ποιότητας.

Η ποιότητα είναι το σήμα κατατεθέν μας.
Έχουμε τη σταθερή πεποίθηση ότι η βιομηχανία
στη Γερμανία παράγει προϊόντα εξαιρετικής
ποιότητας: Τους εμπρόσθιους φορτωτές μας.
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Δεν βλέπουμε απλώς της εργασία
σας, την υποστηρίζουμε.
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ΕΠΙΤΥΧΊΑ
ΣΤΟ ΠΑΡΌΝ.
Εδώ και πολλές δεκαετίες η STOLL συγκαταλέγεται στους κορυφαίους κατασκευαστές

Επίσης από το 2015 η STOLL είναι μέτοχος στην KMW (Kansas, ΗΠΑ), που είναι ένας

εμπρόσθιων φορτωτών. Χάρη στη συγκέντρωση σε αυτό τον τομέα καθώς και σε

από τους σημαντικότερους κατασκευαστές εμπρόσθιων φορτωτών από τη Βόρειο

πολυάριθμες καινοτομίες και στην περαιτέρω ανάπτυξη προϊόντων η STOLL ενίσχυσε

Αμερική.

σημαντικά τη θέση και την τεχνογνωσία της τα τελευταία χρόνια. Η εντυπωσιακή γκάμα
προϊόντων της έχει μεγάλο εύρος.

Το 2021, η STOLL απέκτησε το 100 % της KMW Loaders Ltd. με έδρα τις ΗΠΑ. Η
STOLL εξαγοράστηκε από την τσεχική εταιρεία Agrostroj το ίδιο έτος.

Από τον Νοέμβριο του 2007 μέχρι τον Μάιο του 2009 παρουσιάστηκε η τελευταία
τεχνολογία εμπρόσθιων φορτωτών STOLL ProfiLine FZ/FS για τρακτέρ από 50 έως 300

Η STOLL είναι σήμερα ένας πραγματικά παγκόσμιος παίκτης, οι εμπρόσθιοι φορτωτές

hp. Τον Μάιο του 2009 ακολούθησε το Compact Line. Πρώτη φορά η STOLL πρόσφερε

STOLL χρησιμοποιούνται παγκοσμίως. Είτε μέσω δικών μας θυγατρικών εταιρειών και

μια γκάμα φορτωτών για τρακτέρ Compact μεταξύ 20–50 hp. Τον Μάιοι του 2010

εισαγωγέων είτε μέσω δικών μας πωλητών παρέχουμε εξειδικευμένες συμβουλές στο

ακολούθησε μια ακόμη σειρά: η STOLL EcoLine για τρακτέρ μεταξύ 50–110 hp.

εμπόριο και είμαστε περήφανοι για τους τελικούς πελάτες μας. Το ίδιο ισχύει στους
τομείς Τεχνικής Εξυπηρέτησης και Ανταλλακτικών. Και εδώ βρίσκονται συνεχώς στη

Από την αρχή του 2013 η STOLL ανήκει στην DMB - Deutsche Mittelstand Beteiligun-

διάθεσή σας έμπειροι ειδικοί. Επίσης, μια online πύλη παρέχει υποστήριξη στη γρήγορη

gen με έδρα στο Αμβούργο. Αυτός ο επενδυτής εξασφάλισε νέο παλμό στην ανάπτυξη

απάντηση ερωτήσεων.

και στην παραγωγή. Έτσι από το καλοκαίρι του 2015 με το ClassicLine διατίθεται ήδη ο
διάδοχος του EcoLine. Ακόμη μεγαλύτερη ισχύς και ευστάθεια – αξιοπιστία και ποικιλία

Μέσω υψηλής διαθεσιμότητας ανταλλακτικών και γρήγορων συστημάτων Logistics οι

στη χρήση: Το Solid (2018) είναι ένα STOLL για όλες τις περιπτώσεις. Το μηχάνημα

πελάτες μας προμηθεύονται μέσω της κεντρικής μας αποθήκης ανταλλακτικών στο Lengende

για όλες τις χρήσεις προσαρμόζεται σε πολλά τρακτέρ και χάρη στην ευρεία γκάμα

στο Braunschweig με ασφάλεια, αξιοπιστία και ταχύτητα γνήσια ανταλλακτικά STOLL.

εργαλείων του είναι κατάλληλο για όλους τους σκοπούς χρήσης.
Τέλος. η STOLL πιστοποιήθηκε κατά DIN EN ISO 9001.

19

ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ
ΑΝΕΠΤΥΓΜΈΝΗ
ΜΕ ΣΥΝΑΊΣΘΗΜΑ
ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΉ.
Και στο μέλλον στη STOLL αντιλαμβανόμαστε την αποστολή μας να είμαστε καινοτόμοι συνεργάτες των πελατών
μας στην αυτοματοποίηση και στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών εργασίας τους. Έτσι, προσφέρουμε σχετικά
με την τεχνολογία φορτωτών πάντα το σωστό προϊόν. Η STOLL αξιοποιεί τις δυνατότητες της μεγάλης ευελιξίας
μιας μεσαίας επιχείρησης. Για αυτό τον λόγο, μπορούμε να αντιδρούμε σχετικά γρήγορα στις μεταβαλλόμενες
απαιτήσεις της αγοράς. Και εδώ παίζει σημαντικό ρόλο η επιτυχής παρουσία στην αγορά εδώ και πάνω από 140
χρόνια και αυτό θα παραμείνει πλεονέκτημα της επιχείρησής μας και μελλοντικά.
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Η ματιά μας είναι πάντα στραμμένη στο μέλλον.
Διότι, αυτό που μας ένωνε πάντα στη STOLL
είναι η θέληση για αλλαγή. Για αυτό τον λόγο,
θέτουμε σαφείς στόχους που ακολουθούμε με
συνέπεια. Και αυτοί βρίσκονται στο μέλλον.
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ΕΞΑΣΦΆΛΙΣΗ
ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ
ΜΕ ΠΆΘΟΣ.
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www.stoll-germany.com
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