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TRADITIE. KWALITEIT. INNOVATIE. 
ONS HART KLOPT VOOR LANDBOUWERS.

Traditie, kwaliteit en innovatie - deze waarden sporen ons bij STOLL dagelijks aan.

Onze ware helden bewerken de velden, voeren hun vee en bespoedigen de landbouw. U bent een van onze ware 

helden. STOLL belooft daarom, uw werk lichter te maken, uw succes te bespoedigen en uw dagelijks werk naar 

een hoger niveau te brengen. 

Ervaar, waar STOLL vandaan komt, waar we ons nu bevinden en waar de weg ons in de toekomst brengt: dicht bij 

u met de blik naar voren in onze gemeenschappelijke, succesvolle toekomst.
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TRADITIE
VOELEN &  

BEWAREN.



Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH werd in 1878 opgericht in Lucken-

walde bij Berlijn. In 1946 verhuisde STOLL naar Broistedt in Nedersaksen, 

later een deel van Lengede bij Hannover, naar het gebouw van een voorma-

lige suikerfabriek.

In 1965 nam het succesverhaal van de onderneming een hoge vlucht. 

Sinds 2013 concentreert STOLL zich voor 100 % op de productie van voor-

laders. Vandaag de dag zet het bedrijf de wereldwijde standaard in deze 

industrie. De toekomst is aan STOLL.

GESCHIEDENIS. 
LEVENDIG 
SCHRIJVEN.

Er zijn plekken waar kleinere wonderen zijn gebe-
urd. Ons werk in Lengede heeft landbouwgeschie-
denis geschreven. Deze geschiedenis gaat verder. 
Levendiger dan ooit. 

6



STOLL denkt niet in het verleden, STOLL construeert de toekomst. 

Elke gedachte die het bedrijf binnenstroomt, heeft als doel de producten van 

vandaag te verbeteren voor morgen. Daarom vindt in alle processtadia en 

productie-installaties een voortdurende modernisering plaats.

HET  
BEDRIJF. 
VANDAAG.

In 2013 werd geïnvesteerd in 

moderne robotlastechnologie. 

De jaarlijkse staalverwerking 

van de hele groep bedraagt 

meer dan 24.000 ton per jaar.

Gisteren is geschiedenis. 

De toekomst is vandaag.  
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KWALITEIT.
KRACHT.  
MANPOWER.

OMDAT DE MENS TELT. 
WANT ELKE MACHINE IS SLECHTS ZO GOED  
ALS DEGENE DIE HAAR BEDIENT.
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Wij van STOLL weten dat elke frontlader slechts zo goed is, als de mens, die haar bedient.  

Wij hebben achting en respect voor de prestatie die u dagelijks levert. Echte legendes wor-

den geboren in de stallen en op de velden.  In wind en weer. 

Daarom stellen wij dan ook de hoogste eisen aan onze kwaliteit en functionaliteit. Telkens 

met de gedachte u niet alleen te geven wat u verdient, maar uw verwachtingen te overtref-

fen. Want frontladers en landbouwers zijn sterke partners. Made in Germany is een missie 

voor ons, zodat u zeker weet dat u iets in de hand hebt dat u geeft wat u verdient.

    Hoge laderprestatie dankzij de dubbelwerkende ladercilinder.

    Beste comfort voor de chauffeur met display voor werktuighoeken.

    Snelle, eenvoudige (de)montage met het indraaisysteem.

    Hoge stabiliteit: De dwarsbalk steekt door de staanders. 

    Extra uit te rusten met praktische accessoires zoals de derde  

stuurkring, Comfort-Drive of de beveiliging tegen dalen.

ONZE 
SUCCESSTORY  
IN UW HAND.

ONZE
VOORLADERS.

10



PROFILINE
NEXT 

GENERATION. SOLID. COMPACTLINE.
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Wat zou een STOLL-frontlader zijn zonder zijn werktuigen? Duidelijk, een meesterstuk. 

Maar werktuigen zorgen er in combinatie met een frontlader voor dat u elke dag het beste uit uw tractor haalt. Zij geven zin en 

halen wat weg. Of ze nou grijpen, scheppen, klemmen of andere heldendaden willen verrichten, onze werktuigen zijn uw beste 

partner. Krachtig, nauwkeurig en vol inzet ontlasten ze onze landbouwers bij het dagelijks werk. Altijd bovenop of helemaal 

vooraan.

Wees ook een held van de velden en stallen en geniet van de bijzondere luxe van werktuigen, die uw leven verlichten. 

WERKTUIGEN. 
SCHEPWIJZE
MEESTERPRESTATIE.
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6 VOORDELEN.  
OM VERLIEFD OP TE WORDEN.

1RTL.  
RETURN-TO-LEVEL.
OPTIMALE WERKTUIGPOSITIE MET EEN DRUK  
OP DE KNOP – DANKZIJ RETURN-TO-LEVEL.

    U hoeft niet langer meer te zoeken naar de geschikte positie van het werktuig. Kunt u de stand 

van het werktuig niet zien in de onderste positie? Geen probleem! Door een druk op de knop komt 

het gereedschap telkens weer automatisch in de vooraf ingestelde stand.

    Een druk op de knop volstaat - en de eenmaal ingestelde werktuigpositie neemt door de koppel-

bare niveauregeling steeds weer dezelfde positie in: Dat spaart tijd en zenuwen.

     Het is buitengewoon eenvoudig en werkt mechanisch: Knevel losmaken, instellen en vastdraaien.

     De clou: Omdat Return-To-Level in de arm is geïntegreerd, is deze functie altijd beschikbaar voor 

de chauffeur, ook als hij de frontlader aan een andere tractor monteert.

    Snelkiepfunctie standaard in combinatie met Return to Level.

    Duidelijk voordeel: Het laden gebeurt dankzij de niveauautomaat en snelle lediging sneller en 

efficiënter.

2 GROTERE  
PENNEN.
ALLEEN BIJ STOLL.  
MEER IS NIET MOGELIJK.
Zelfs onze kleinste voorladers zijn uitgerust met de pennen van onze 

"grootste". 

De Next Generation van de ProfiLine is uitgerust met grotere pennen op 

de zwaar belaste draaipunten, zoals de afbuigdriehoek en het achter-

brugdraaipunt.

     40 mm pen diameter van de grootste tot de kleinste lader.

    45 mm pen diameter in het bovenste draaipunt van de Z-kinematica.

      50 mm pen diameter bij achterste scharnierpunt.
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3 VANUIT HET 
VOLLE  
POTENTIEEL.
WERKTUIG DAT TOT DE RAND IS GEVULD - 
DOOR DE GROOTST MOGELIJKE  
KANTELHOEK EN DE NASCHEPFUNCTIE.

   Alles blijft erin: Er is geen verlies door sijpelen.

    Maximale kantelhoekl: Aan de grond tussen 41° en 45° – door 

naschepfunctie bij het tillen tot 63°.

    Exclusief is de naschepfunctie bij STOLL! Altijd een volle schep, geen 

verlies door sijpelen.

    Bij het laden past er meer in het werktuig - en het blijft, waar het 

hoort. Resultaat: Het laadvermogen stijgt duidelijk.

Uit overtuiging en liefde voor  
technologie. Gebruik het beste!
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4 UNIEK. 
INRIJDSYSTEEM.
HET ORGINEEL.
Al meer dan 30 jaar geleden heeft STOLL het unieke inrijdsysteem voor frontladers ontwik-

keld. En we blijven het constant verder ontwikkelen.

Het systeem dat meer dan 350 000 keer wereldwijd wordt gebruikt, hoort momenteel 

tot de fundamentele uitrusting van een frontlader. Het is niet meer weg te denken uit het 

dagelijks gebruik en helpt u altijd, een actuele STOLL-frontlader verder uit te rusten. Want 

voor u bouwen we innovatief uit traditie.

5 BESPAAR TIJD  
& GELD.  
PERFECTE PASSING.
COMFORTZONE GEMAKKELIJK GEMAAKT.
Door de uiterst hoge verwerkingskwaliteit hebben alle STOLL-frontladers een bovengemid-

delde passing bij de montage. Dat spaart tijd, geld en zenuwen.
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6 HOOGSTE  
KWALITEITS- 
BELOFTE.  
MADE IN  
GERMANY.
‘Made in Germany’ is wereldwijd een synoniem voor topk-

waliteit. Ook STOLL heeft de laatste decennia daarvoor de 

mouwen opgestroopt, zodat het begrip een merk wordt. 

Constante kwaliteitscontroles en verdere productontwik-

kelingen alsook een zeer efficiënte lean-productie zorgen 

er bij STOLL voor, dat ‘Made in Germany’ niet alleen feit 

maar ook een echt kwaliteitslabel is en blijft.

Kwaliteit is onze zaak. Wij zijn er vast van over-
tuigd dat het vakmanschap in Duitsland produc-
ten van bijzondere kwaliteit voortbrengt: Onze 
voorladers.
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Wij zien niet alleen uw werk,  
wij ondersteunen u krachtig.
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Eveneens sinds 2015 is STOLL om marktstrategische redenen aandeelhouder van 

KMW (Kansas, USA), een van de bekendste frontladerproducenten uit Noord-Amerika.

In 2021 verwierf STOLL 100 procent van KMW Loaders Ltd., gevestigd in de VS. In 

datzelfde jaar werd STOLL overgenomen door het Tsjechische bedrijf Agrostroj.

STOLL is momenteel een echte internationale speler, de frontladers van STOLL wor-

den over de hele wereld gebruikt. Via eigen dochtermaatschappijen en importeurs 

of via eigen verkopers adviseren wij deskundig de handel en zijn wij trots op onze 

eindklanten. Dat geldt ook voor de technische service en reserveonderdelen. Ook 

hier staan te allen tijde ervaren deskundigen ter beschikking. Bovendien helpt een 

onlineportal bij de snelle beantwoording van vragen.

Door de grote beschikbaarheid van reserveonderdelen en snelle logistieke systemen 

worden de originele reserveonderdelen van STOLL veilig, betrouwbaar en snel gele-

verd aan onze klanten via ons centrale magazijn met reserveonderdelen. 

Bovendien is STOLL erin geslaagd, de DIN EN ISO 9001-certificatie te krijgen.

Reeds vele jaren telt STOLL wereldwijd tot de toonaangevende fabrikanten van front-

laders. Door zich te richten op dit segment alsook dankzij talrijke innovaties en ver-

dere ontwikkelingen heeft STOLL met name in de laatste jaren zijn positie en ervaring 

duidelijk versterkt. Het indrukwekkende productportfolie is zeer uitgebreid.

Van november 2007 tot mei 2009 werd achtereenvolgens de nieuwste voorlader-

technologie STOLL ProfiLine FZ/FS geïntroduceerd voor tractoren van 50 tot 300 pk. 

Deze werd in mei 2009 gevolgd door de CompactLine. Voor het eerst bood STOLL een 

laderprogramma aan voor Compact tractoren van 20 tot 50 pk. In mei 2010 volgde 

een andere serie: de STOLL EcoLine voor tractoren van 50 tot 110 pk. 

Vanaf het begin van 2013 hoort STOLL tot de in Hamburg gevestigde DMB -  

Deutsche Mittelstand Beteiligungen. Deze investeerder zorgde voor nieuwe impulsen 

in ontwikkeling en productie. Zo is sinds de zomer van 2015 met de ClassicLine reeds 

de opvolger van de EcoLine beschikbaar. Nog sterker, nog stabieler - betrouwbaar 

en veelzijdig in gebruik: De nieuwe Solid (2018) is een STOLL voor alle gevallen. De  

allrounder past bij vele tractoren en is door zijn uitgebreide werktuigprogramma  

geschikt voor elk gebruik.

EEN SUCCES  
MAKEN VAN HET NU.
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Ook in de toekomst vinden we het bij STOLL onze opdracht, een innovatieve partner voor 

onze klanten te zijn bij de automatisering en optimalisatie van arbeidsprocessen. Daarbij 

bieden we telkens het juiste product voor ladertechnologie aan. STOLL maakt gebruik van 

de mogelijkheden van de grote flexibiliteit van een middelgroot bedrijf. Daarom kunnen we 

relatief snel reageren op veranderende behoeften van de markt. Ook daarin is de succesvolle 

aanwezigheid op de markt al ruim 140 jaar gefundeerd, en dit zal ook in de toekomst een 

kracht van onze onderneming zijn.

INNOVATIE  
MET HART 
EN VERSTAND.
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Onze blik is constant gericht op de horizon. 
Want wat ons bij STOLL altijd verbindt, is de 
wil om veranderingen aan te brengen. Daarvoor 
stellen wij duidelijke doelen, die we consequent 
nastreven. En die liggen in morgen.  
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GROEI  
VOL GEVOEL
GARANDEREN.
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Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
Bahnhofstr. 21 | 38268 Lengede
Telefoon: +49 (0) 53 44 / 20-222 
Fax: +49 (0) 53 44 / 20-49182 www.stoll-germany.com


