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DIDELI IR MAŽI  
HEROJAI.



TRADICIJA. KOKYBĖ. NAUJOVĖS. 
MŪSŲ ŠIRDIS PRIKLAUSO ŪKININKAMS.

Tradicija, kokybė ir naujovės – šios vertybės kasdien skatina STOLL dirbti.

Mūsų tikrieji herojai rūpinasi laukais, šeria gyvulius ir vysto žemės ūkį. Mūsų tikrieji herojai esate Jūs. Todėl 

STOLL siekia palengvinti Jūsų darbą, prisidėti prie sėkmės ir kasdienių darbų. 

Paskaitykite, kaip buvo įkurta bendrovė STOLL, kurioje stotelėje mes esame šiandien ir kokiais keliais žadame 

žengti ateityje: būdami visiškai šalia Jūsų žiūrime į priekį, į mūsų bendrą ir sėkmingą ateitį.
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TRADICIJŲ
POJŪTIS IR

IŠSAUGOJIMAS



1878 m. netoli Berlyno esančiame Luckenwalde buvo įkurta įmonė Wilhelm 

STOLL Maschinenfabrik GmbH. 1946 m. STOLL persikėlė į Broistedtą Žemu-

tinėje Saksonijoje, vėliau - į Lengedę netoli Hanoverio, į buvusio cukraus fabriko 

pastatą.

1965 m. prasidėjo įmonės sėkmės istorija. 

Nuo 2013 m. STOLL 100 % dėmesio skiria frontalinių krautuvų gamybai. Ši-

andien bendrovė nustato pasaulinius šios pramonės šakos standartus. Ateitis 

priklauso STOLL.

ISTORIJĄ 
RAŠYTI  
GYVYBINGAI.

Yra vietų, kuriose įvyko mažų stebuklų. Mūsų gamykla 
Lengedė mieste pradėjo kurti žemės ūkio istoriją. Ir ši 
istorija rašoma toliau. Gyvybingiau nei tuomet. 
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STOLL negalvoja apie praeitį, STOLL kuria ateitį. 

Kiekviena mintis, kuri patenka į įmonę, turi tikslą patobulinti šiandienos gami-

nius rytojaus dienai. Dėl šios priežasties nuolat modernizuojami visi proceso 

etapai ir gamybos įrenginiai.

ĮMONĖ.
ŠIANDIEN.

2013 m. investuota į modernią 

suvirinimo robotų technologiją. 

Per metus visa grupė perdirba 

daugiau kaip 24 000 tonų plieno.

Vakar jau istorija. 

Ateitis yra šiandien. 
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KOKYBĖ.
JĖGA.  
ŽMOGAUS  
JĖGA.

NES ŽMOGUS YRA VERTINGAS. 
KIEKVIENOS MAŠINOS KOKYBĖ  
PRIKLAUSO NUO TO, KAIP JI NAUDOJAMA.
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Mes, STOLL atstovai, žinome, kad kiekvieno priekinio krautuvo veikimas priklauso nuo to, kaip 

jį valdo žmogus. Mes vertiname ir gerbiame darbą, kurį Jus atliekate kiekvieną dieną. Tikrieji 

Legendė miestelio gyventojai gimė tvartuose ir laukuose. Pučiant vėjui ir siaučiant audroms. 

Todėl mes taip pat keliame didelius reikalavimus savo gaminių kokybei ir funkcionalumui. Mes 

stengiamės ne tik patenkinti Jūsų reikalavimus, bet ir viršyti lūkesčius. Priekinis krautuvas ir 

ūkininkas visada yra stiprūs partneriai. Kokybė „Made in Germany“ yra mūsų misija, kad Jūs 

visada jaustumėtės saugūs įsigiję kažką, kas pateisins Jūsų lūkesčius.

    Dvigubo veikimo krovimo cilindras užtikrina didelę krautuvo galią.

    Vairuotojui dirbti labai patogu, nes įmontuotas padargo kampo padėties indikatorius.

    Greitas ir paprastas primontavimas ir išmontavimas naudojant sukamąją sistemą.

    Išskirtinis stabilumas: skersinis vamzdis užfiksuotas strypais ir privirintas abiejose pusėse. 

    Galimybė primontuoti praktiškus priedus, pavyzdžiui, trečiąją valdymo grandinę, „Com-

fort-Drive“ arba apsaugą nuo nusileidimo.

MŪSŲ SĖKMĖS  
ISTORIJA JŪSŲ  
RANKOSE.

MŪSŲ
PRIEKINIAI 
KRAUTUVAI.
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PROFILINE
NEXT 

GENERATION. SOLID. COMPACTLINE.
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Koks būtų STOLL priekinis krautuvas be jam skirtų padargų? Žinoma, kad meistriškai sukurtas gaminys. 

Tačiau kartu su priekiniu krautuvu naudojami padargai užtikrina, kad bus išnaudotos visos Jūsų trak-

toriaus teikiamos galimybės. Jie suteikia prasmę ir pašalina kliūtis. Nesvarbu, kokius darbus atliksite 

– naudosite griebtuvą, kaušą, šakes ar dirbsite kitus svarbius darbus – mūsų padargai taps geriausias 

partneris. Galingi, tiksliai veikiantys ir atliekantys įvairias funkcijas padargai leidžia ūkininkams atsipalai-

duoti atliekant kasdienius darbus. Visada aukščiausiame lygyje arba žingsniu priekyje.

Būkite laukų ir tvartų šeimininkas ir mėgaukitės ypač kokybiškais padargais, kurie palengvina Jūsų 

gyvenimą. 

PADARGAI SU  
KAUŠAIS  
MEISTRIŠKO  
GAMINIO GALIA.
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6 PRIEŽASTYS 
PAMĖGTI.

1RTL.  
RETURN-TO-LEVEL.
OPTIMALI PADARGO PADĖTIS VIENU MYGTUKO  
PASPAUDIMU, NAUDOJANT GRĄŽINIMO  
Į REIKIAMĄ LYGĮ FUNKCIJĄ.

    Jau praėjo tie laikai, kai reikėjo ieškoti tinkamos padargo padėties. Nematote žemiausioje 

padėtyje esančio padargo? Jokių problemų! Paspaudus mygtuką padargas visada automatiš-

kai grįš į iš anksto nustatytą poziciją.

    Prijungus lygio reguliavimo sistemą pakanka paspausti vieną mygtuką ir vieną kartą nustatyta 

padargo padėtis vėl bus nustatyta iš naujo. Tai sutaupys laiko ir Jūs nepatirsite streso.

     Tai visiškai lengva ir vyksta mechaniškai: atleiskite svirtį, nustatykite ir priveržkite.

     Programos vinis: kadangi grąžinimo į reikiamą lygį funkcija integruota į strėlę, šia funkcija vai-

ruotojas gali pasinaudoti bet kada, net kai priekinis krautuvas primontuotas prie kito traktoriaus.

    Pasirinkus grąžinimo į reikiamą lygį funkciją, elektriniu įtaisu prijungiama greitojo ištuštinimo 

funkcija priklauso serijinei įrangai.

    Aiškus privalumas: naudojant automatinę lygio sistemą ir greitojo ištuštinimo funkciją krovimo 

procesai vyksta greitai ir našiai.

2 DIDESNI  
KAIŠČIAI.
TIK STOLL. DAUGIAU NEĮMANOMA.
Net mažiausiuose mūsų frontaliniuose krautuvuose įrengti "didžiausių" 

krautuvų kaiščiai. 

ProfiLine Next Generation įrengti didesni kaiščiai labai apkrautuose šar-

nyro taškuose, pvz., deformacijos trikampyje ir svirties šarnyro taške.

     40 mm skersmens kaiščiai nuo didžiausio iki mažiausio krautuvo.

    45 mm skersmens kaištis viršutiniame Z-kinematikos posūkio taške. 

     50 mm skersmens kaištis galinio svirties šarnyro posūkio taške.
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3 IŠ VISO 
POTENCIALO.
PADARGAS PRIPILDOMAS IKI KRAŠTO –  
TAI PASIEKIAMA DĖL GERIAUSIO 
UŽLENKIMO KAMPO IR PAPILDOMO 
SĖMIMO FUNKCIJOS.

   Viskas lieka viduje: Susemta medžiaga neišbyra.

    Didžiausias užlenkimo kampas: prie žemės nuo 41° iki 45°, o 

naudojant papildomo sėmimo funkciją keliant užlenkiama iki 63°.

    STOLL naudoja išskirtinę papildomo sėmimo funkciją! Kaušai 

visuomet pilni, susemta medžiaga neišbyra.

    Pakraunant padargas visiškai pripildomas ir viskas lieka ten, kur 

ir priklauso. Rezultatas: pastebimai didesnis krovimo našumas.

Iš įsitikinimo ir meilės technologijoms.  
Naudokite geriausius!
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4 IŠSKIRTINĖ. 
ĮTRAUKIMO SISTEMA.
ORIGINALAS.
Prieš daugiau nei 30 metų STOLL išrado išskirtinę priekiniams krautuvams skirtą įtraukimo sis-

temą, kurią tobulina ir toliau.

Visame pasaulyje parduota daugiau nei 350 000 šios patikimos sistemos vienetų. Šiandien ši 

sistema priskiriama pagrindinei priekinio krautuvo įrangai. Kasdien naudojant Jūsų nekankins 

pašalinės mintys ir prie STOLL priekinio krautuvo galėsite bet kada prijungti papildomą įrangą. 

Mes tradiciškai galvojame apie naujoves.

5 TAUPYTI LAIKĄ  
IR PINIGUS.  
TIKSLUS  
SUDERINAMAS.
LENGVAI SUKURIAMOS KOMFORTO ZONOS.
Dėl itin aukštos apdirbimo kokybės montuojant prie visų STOLL priekinių 

krautuvų užtikrinamas didesnis nei vidutinis tikslaus suderinimo lygis. 

Sutaupysite laiko, pinigų ir nepatirsite streso.
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6 DIDŽIAUSI  
REIKALAVIMAI 
KOKYBEI. 
„MADE IN 
GERMANY“.
„Made in Germany“ visame pasaulyje žinomas kaip aukščiausios 

kokybės sinonimas. Paskutiniais dešimtmečiais STOLL pasirai-

tojo rankoves, kad ši sąvoka taptų prekės ženklu. STOLL nuolat 

atlieka gamybos kontrolę, toliau tobulina gaminius bei taiko labai 

efektyvų taupios gamybos metodą, kad „Made in Germany“ būtų 

ne tik faktas, bet ir tikros kokybės ženklas.

Kokybė yra mūsų tikslas. Mes tvirtai tikime, kad 
Vokietijoje gaminami ypatingos kokybės gami-
niai: mūsų priekiniai krautuvai.
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Mes ne tik žiūrime, kaip Jūs dirbate,  
mes Jums padedame didele jėga.
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Nuo 2015 m. dėl rinkos strategijos priežasčių STOLL yra KMW (Kanzasas, JAV)  

akcininkė. Ši bendrovė – tai viena reikšmingiausių priekinių krautuvų gamintojų  

Šiaurės Amerikoje.

2021 m. STOLL įsigijo 100 proc. JAV įsikūrusios bendrovės "KMW Loaders Ltd." 

akcijų. Tais pačiais metais STOLL įsigijo Čekijos bendrovė "Agrostroj".

Šiandien STOLL yra žinoma visame pasaulyje, o STOLL priekiniai krautuvai naudojami 

visose pasaulio šalyse. Mes per savo patronuojamąsias įmones, importuotojus ar 

per savo pardavėjus profesionaliai konsultuojame prekybininkus. Didžiuojamės savo  

galutiniais klientais. Taip konsultuojame ir apie techninę priežiūrą bei atsargines dalis. 

Jums bet kada padės patyrę specialistai. Be to, klausimus galite užduoti internetinia-

me portale. Į juos bus greitai atsakyta.

Kadangi atsarginių dalių turime daug, o logistikos sistemos veikia greitai, mūsų  

klientams STOLL originalios atsarginės dalys saugiai, patikimai ir greitai pristatomos  

iš mūsų centrinio sandėlio, esančio Lengedėje prie Braunšveigo. 

STOLL pavyko gauti DIN EN ISO 9001 standartą atitinkantį sertifikatą.

Jau daugelį metų STOLL visame pasaulyje yra tarp priekinių krautuvų gamintojų  

lyderių. Visą dėmesį sutelkus į šį segmentą ir pasitelkus į pagalbą visas naujoves 

bei tolesnio tobulinimo procesus, STOLL per paskutiniuosius metus ženkliai pagerino 

savo poziciją ir profesines žinias. Įspūdingas gaminių paketas yra labai įvairiapusis.

Nuo 2007 m. lapkričio mėn. iki 2009 gegužės mėn. buvo sėkmingai įtraukta naujau-

sia priekinių krautuvų technologija „STOLL ProfiLine FZ“ / FS“, skirta traktoriams nuo 

50 iki 300 AG. 2009 m. gegužės mėn. buvo pristatyta „Compact Line“. Pirmą kartą 

STOLL pasiūlė krautuvų programą, skirtą kompaktiškiesiems, 20–50 AG traktoriams. 

2010 m. gegužės mėn. buvo pristatyta dar viena serija: 50–110 AG traktoriams skirta 

„STOLL EcoLine“. 

Nuo 2013 m. pradžios STOLL priklauso Hamburge įsteigtai „DMB – Deutsche Mittel- 

stand Beteiligungen“. Šis investuotojas davė naują impulsą vystymo ir gamybos sri-

tyje. Taip po 2015 m. vasarą pristatytos „ClassicLine“ greitai pasirodė ir serija „Eco-

Line“. Dar stipresnė, dar stabilesnė, patikima ir įvairiapusė naudojant: naujoje „Solid“ 

(2018) serijoje yra STOLL gaminiai visiems atvejams. Universalusis padargas tinka 

įvairiems traktoriams ir dėl plačios padargų programos pritaikomas visiems naudoji-

mo tikslams.

SĖKMINGAI  
KURTI DABARTĮ.

19



Ateityje STOLL ir toliau kelia sau užduotį būti naujoves teikiančiu, darbo procesus automatizuoti 

ir optimizuoti padedančiu partneriu. Atsižvelgdami į krautuvo technologiją mes visada galime 

pasiūlyti tinkamą gaminį. STOLL išnaudoja visas lanksčias vidutinio dydžio įmonės galimybes. 

Galime pakankamai greitai sureaguoti į kintančius rinkos reikalavimus. Tai yra viena iš sėkmin-

go, jau daugiau nei 140 metų trunkančio laikymosi rinkoje priežasčių. Ateityje tai taip pat bus 

viena iš stipriųjų mūsų įmonės pusių.

NAUJOVĖS,  
Į KURIAS  
ĮDĖTA ŠIRDIES  
IR SUPRATIMO.
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Mes visada žvelgiame į horizontą. Noras keistis – tai 
yra mus visus, dirbančius STOLL, vienijanti savybė. 
Mes keliamės sau aiškius tikslus, kuriuos nuosekliai 
įgyvendiname. Jų bus siekiama rytoj.
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UŽTIKRINTI  
AUGIMĄ
LAIKANT 
RANKĄ  
ANT PULSO.



23



P1
59

2-
LV

-0
3.

22
-3

68
73

20
   

   
   

Pr
in

te
d 

in
 G

er
m

an
y 

– 
Im

pr
im

é 
en

 A
lle

m
ag

ne
w

w
w.

we
im

ar
we

im
ar

.d
e 

– 
22

03
 S

TO
LL

 Im
ag

e

Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
Bahnhofstr. 21 | 38268 Lengede
Telefonas: +49 (0) 53 44 / 20-222 
Faksas: +49 (0) 53 44 / 20-49182 www.stoll-germany.com


