Zīmols

LIELI UN MAZI
VAROŅI.

TRADĪCIJAS. KVALITĀTE. INOVĀCIJAS.
MŪSU SIRDS SITAS LAUKSAIMNIEKU LABĀ.
Tradīcijas, kvalitāte un inovācijas – šīs STOLL vērtības mūs stimulē darbam katru dienu.
Mūsu īstie varoņi apstrādā laukus, baro lopus un attīsta lauksaimniecību. Mūsu īstie varoņi esat Jūs. Tāpēc STOLL uzdevums ir
atvieglot Jūsu darbu, sekmēt Jūsu panākumus un uzlabot ikdienas darbību.
Uzziniet STOLL vēsturi, atrašanās vietu un mūsu ceļu nākotnē. Jūsu tiešā tuvumā ar skatu uz priekšu – uz mūsu kopējo, veiksmīgo nākotni.
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TRADĪCIJU
IEVĒROŠANA UN

VĒSTURE.
RAKSTĀM TO
NEPĀRTRAUKTI.
Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH tika dibināta 1878.
gadā Lukenvaldē pie Berlīnes. 1946. gadā STOLL pārcēlās
uz Broistedtu Lejassaksijā, vēlāk Lengedes apgabalā netālu
no Hannoveres, un pārcēlās uz bijušās cukura fabrikas ēku.
1965. gadā uzņēmuma veiksmes stāsts sākās.
Kopš 2013. gada STOLL 100 % koncentrējas uz frontālo
iekrāvēju ražošanu. Šodien uzņēmums nosaka pasaules
standartus šajā nozarē. Nākotne pieder STOLL.
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Ir vietas, kurās īstenojas mazi brīnumi. Mūsu rūpnīca Lengedē ir rakstījusi lauksaimniecības vēsturi.
Šī vēsture turpinās. Dzīvāka nekā jebkad agrāk.

UZŅĒMUMS.
ŠODIEN.
STOLL nedomā pagātnē, STOLL konstruē nākotni.
Katras uzņēmumā ienākošās domas mērķis ir uzlabot šodienas produktus
rītdienai. Tāpēc visos procesa posmos un ražošanas iekārtās notiek nepārtraukta modernizācija.
2013. gadā tika veiktas investīcijas modernā metināšanas
tehnoloģijā ar robotiem.
Visas grupas ikgadējais tērauda pārstrādes apjoms ir vairāk
nekā 24 000 tonnu gadā.
Vakardiena ir vēsture.
Nākotne ir šodien.
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JO IR JĀŅEM VĒRĀ CILVĒKS.
JEBKURA MAŠĪNA IR TIKAI TIK LABA,
CIK LABS IR TĀS LIETOTĀJS.

KVALITĀTE.
SPĒKS.
DARBASPĒKS.
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MŪSU PANĀKUMU
STĀSTS IR
JŪSU ROKĀS.
Mēs STOLL zinām, ka jebkurš frontālais iekrāvējs ir tikai tik labs, cik labs ir cilvēks, kurš to lieto. Mēs cienām un respektējam Jūsu darbu, ko veicat ikdienā. Īstas
leģendas dzimst staļļos un uz lauka. Gan vējā, gan lietū.
Tāpēc mēs izvirzām arī augstākās prasības mūsu kvalitātei un funkcionalitātei. Jau
ar ideju mēs vēlamies ne tikai ievērot Jūsu vajadzības, bet arī pārspēt Jūsu gaidas.
Jo frontālais iekrāvējs un lauksaimnieks ir spēcīgi partneri. “Ražots Vācijā” ir mūsu
misija, lai Jūs justos drošs, ka Jūsu rīcībā ir tas, kas Jums der.
A
 ugsta iekrāvēja jauda, pateicoties dubultas darbības iekrāvēja cilindriem.
V
 islabākais komforts operatoram ar aprīkojuma leņķa vizuālu indikatoru.
Ā
 tra un vienkārša montāža un demontāža ar iegriešanas sistēmu.
A
 ugsta stabilitāte: šķērssija izvietota caur stieņiem.
P
 apildus aprīkojams ar praktiskiem piederumiem, piemēram,

trešo hidraulisko izvadu, Comfort-Drive vai nolaišanās bloķētāju
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MŪSU
FRONTĀLIE
IEKRĀVĒJI.

PROFILINE
NEXT
GENERATION.

SOLID.

COMPACTLINE.
11

12

APRĪKOJUMS.
AR KAUSIEM
MEISTARA DARBS.
Kas gan būtu STOLL frontālais iekrāvējs bez sava aprīkojuma? Skaidrs, meistarstiķis.
Taču aprīkojums kopā a frontālo iekrāvēju nodrošina to, lai Jūsu katru dienu varētu paveikt ar savu traktoru visu vislabāko. Jūs piešķirat jēgu un kaut ko novācat. Vienalga, vai satverat, rokat, pārvietojat vai veicat citus varoņdarbus,
mūsu aprīkojums ir vislabākais partneris. Spēcīgs, precīzs un ar pilnu jaudu – tas atslogo lauksaimniekiem ikdienas
darbu. Vienmēr augšā vai pavisam priekšā.
Kļūstiet arī Jūs tīrumu un staļļu varonis un izbaudiet īpašu luksusu, ko sniedz aprīkojums, kurš atvieglo Jums dzīvi.
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6 PRIEKŠROCĪBAS.
LAI IEMĪLĒTU ŠO TEHNIKU.

1

RTL.
RETURN-TO-LEVEL.
OPTIMĀLA APRĪKOJUMA POZĪCIJA, NOSPIEŽOT
POGU – PATEICOTIES RETURN-TO-LEVEL FUNKCIJAI.
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LIELĀKĀ
TAPĀM.
TIKAI STOLL. VAIRĀK NAV IESPĒJAMS.
Pat mūsu mazākie frontālie iekrāvēji ir aprīkoti ar mūsu "lielākajiem" tapām.

Vairs nav jāmeklē aprīkojuma pareizā pozīcija. Vai neredzat aprīkojuma stāvokli apakšējā
pozīcijā? Nekādu problēmu! Nospiežot pogu, aprīkojums automātiski atkal novietojas

ProfiLine Next Generation modelis ir aprīkots ar lielākiem tapām īpaši noslogota-

iepriekš iestatītajā pozīcijā.

jos šarnīra punktos, piemēram, deformācijas trīsstūrī un svārsta šarnīra punktā.

A r pogas nospiešanu pietiek – un vienreiz noregulētā aprīkojuma pozīcija, pateicoties
ieslēdzamai līmeņa regulēšanai, atkal ieņem to pašu pozīciju: Tas ietaupa laiku un nervus.
Tas ir ļoti viegli, un darbība notiek mehāniski: Atbrīvojiet sprūdu, iestatiet un pievelciet.
Raksturiezīme: tā kā Return-To-Level funkcija ir integrēta statnī, šī funkcija operatoram ir
vienmēr pieejama, pat ja viņš frontālo iekrāvēju piemontē citam traktoram.
Elektriski ieslēdzama ātrās iztukšošanas sistēma ar Return-to-Level funkciju ir pieejama
standartaprīkojumā.
Skaidra priekšrocība: pateicoties līmeņa automātikai un ātrās iztukšošanas funkcijai,
kraušana notiek ātrāk un efektīvāk.
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4 0 mm tapas diametrs no lielākā līdz mazākajam iekrāvēja.
4 5 mm tapas diametrs Z-veida kinemātikas augšējā šarnīra punktā.
 50 mm tapas diametrs aizmugurējā šarnīra šarnīra šarnīra griešanās punktā.

No pārliecības un mīlestības pret
tehnoloģijām. Izmantojiet labāko!

3

NO PILNA
POTENCIĀLA.
LĪDZ MALĀM PILNS
APRĪKOJUMS – PATEICOTIES
MAKSIMĀLI LIELĀKAJAM
SAGĀŠANAS LEŅĶIM UN
PAPILDIEGRĀBŠANAS FUNKCIJAI.
Viss paliek iekšā: materiāls neizberas.
Maksimāls sagāšanas leņķis: pie zemes no 41° līdz
45° – ar papildiegrābšanas funkciju, paceļot līdz 63°.
STOLL papildiegrābšanas funkcija ir ekskluzīva! Vienmēr pilns kauss, materiāls neizberas.
Kraušanas laikā aprīkojumā satilpst vairāk – un arī
paliek tur, kur vajadzīgs. Rezultātā: jūtami palielinās
kraušanas kapacitāte.
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UNIKĀLS.
IEBRAUKŠANAS
SISTĒMA.
ORIĢINĀLS.
Pirms vairāk nekā 30 gadiem STOLL izgudroja unikālo iebraukšanas sistēmu frontālajiem
iekrāvējiem un nepārtraukti turpina to attīstīt.
Pie vairāk nekā 350 000 lietotājiem visā pasaulē pārbaudītā sistēma mūsdienās ir frontālā
iekrāvēja pamataprīkojums. Bez tās vairs nav iedomājams ikdienas darbs, un tā Jums
vienmēr palīdzēs nomainīt aprīkojumu jaunākajam STOLL frontālajam iekrāvējam. Jo mēs
būvējam inovatīvi, ņemot vērā tradīcijas.

5

TAUPA LAIKU
UN NAUDU.
PRECIZITĀTE.
VĒL LIELĀKS KOMFORTS.
Pateicoties ļoti labajai apstrādes kvalitātei, visiem STOLL frontālajiem iekrāvējiem ir augsta
montāžas precizitāte. Tas ietaupa laiku un nervus.
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AUGSTĀKĀS
KVALITĀTES
PRASĪBAS.
RAŽOTS
VĀCIJĀ.
“Ražots Vācijā” visā pasaulē nozīmē vislabāko kvalitāti. Arī STOLL pēdējos gadu desmitos ir veicis lielu
ieguldījumu, lai šis jēdziens kļūtu par zīmolu. Nepārtraukta kvalitātes kontrole un produktu attīstība, kā arī
ļoti efektīva tiešā izgatavošana nodrošina, ka STOLL
gadījumā “Ražots Vācijā” ir ne tikai fakts, bet reāls
kvalitātes zīmols.

Mūsu darījumi ir kvalitāte. Mēs esam
cieši pārliecināti, ka vācu meistari izgatavo īpašas kvalitātes ražojumus: mūsu
frontālos iekrāvējus.
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Mēs ne tikai skatāmies uz Jūsu darbu,
bet arī intensīvi Jūs atbalstām.
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VEIKSMĪGA TAGADNES
VEIDOŠANA.
Jau daudzus gadus STOLL ir viens no lielākajiem frontālo iekrāvēju ražotājiem pa-

Tāpat kopš 2015. gada STOLL, ņemot vērā tirgus stratēģijas apsvērumus, pieder

saulē. Pateicoties koncentrācijai šajā segmentā, kā arī daudzām inovācijām un attīstī-

Ziemeļamerikas nozīmīgākā frontālo iekrāvēju ražotāja KMW (Kanzasa, ASV) akcijas.

bai, STOLL tieši pēdējos gados ir ievērojami nostiprinājis savu pozīciju un kompetenci.
Iespaidīgais produktu klāsts ir plaši segmentēts.

2021. gadā STOLL iegādājās 100 procentus ASV bāzētā uzņēmuma KMW Loaders
Ltd. akciju. Tajā pašā gadā STOLL iegādājās Čehijas uzņēmums Agrostroj.

No 2007. gada novembra līdz 2009. gada maijam pakāpeniski tika ieviesta jaunākā
frontālo iekrāvēju tehnoloģija STOLL ProfiLine FZ/FS traktoriem ar jaudu no 50 līdz

Pašlaik STOLL ir īsts pasaules spēlētājs – STOLL frontālie iekrāvēji tiek izmantoti

300 ZS. 2009. gada maijā tika ieviesta Compact Line sērija. Pirmoreiz STOLL

visā pasaulē. Vai nu ar saviem meitasuzņēmumiem un importētājiem, vai nu ar

piedāvāja iekrāvējus kompaktās klases traktoriem ar jaudu no 20 līdz 50 ZS.

saviem tirgotājiem mēs profesionāli konsultējam tirdzniecības pārstāvjus un lepoja-

2010. gada maijā sekoja vēl viena sērija: STOLL EcoLine traktoriem ar jaudu no

mies ar mūsu galalietotājiem. Tas pats attiecas uz tehniskā servisa un rezerves daļu

50 līdz 110 ZS.

jomām. Arī šeit vienmēr ir pieejami pieredzējuši profesionāļi. Turklāt ātri atbildēt uz
jautājumiem palīdz interneta portāls.

Sākot no 2013. gada, STOLL pieder Hamburgā reģistrētajam uzņēmumam DMB –
Deutsche Mittelstand Beteiligungen. Šis investors radīja jaunus impulsus attīstībā

Pateicoties augstai rezerves daļu pieejamībai un ātrām loģistikas sistēmām, mūsu

un ražošanā. Piemēram, kopš 2015. gada vasaras ar ClassicLine jau ir pieejami

klienti saņem STOLL oriģinālo rezerves daļu piegādes no mūsu centrālās rezerves

EcoLine pēcteči. Vēl spēcīgāki, vēl stabilāki – uzticami un daudzpusīgi lietošanā.

daļu noliktavas Lengedē Braunšveigā droši, uzticami un ātri.

Jaunā Solid (2018) sērija ir STOLL visiem gadījumiem. Šie universālie modeļi der
daudziem traktoriem un, pateicoties plašam aprīkojuma klāstam, ir piemēroti visiem

Turklāt STOLL ir izdevies iegūt sertifikātu saskaņā ar DIN EN ISO 9001.

lietošanas mērķiem.
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INOVĀCIJAS
AR SIRDI
UN PRĀTU.
Arī turpmāk mūsu uzdevums STOLL ir būt par inovatīvu partneri
saviem klientiem, automatizējot un optimizējot viņu darba procesus.
Tādēļ iekrāvēju tehnoloģiju jomā mēs vienmēr piedāvājam pareizo produktu. STOLL izmanto iespējas, ko sniedz vidēja uzņēmuma
lielais elastīgums. Tāpēc mēs varam relatīvi ātri reaģēt arī uz mainīgajām tirgus prasībām. Arī tas ir iemesls mūsu veiksmīgajai klātbūtnei tirgū vairāk nekā 140 gadu garumā un būs mūsu uzņēmuma
stiprā puse arī nākotnē.
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Mūsu skats vienmēr ir vērsts uz horizontu. Jo
tas, kas mūs apvieno STOLL, ir vēlme pēc pārmaiņām. Šim nolūkam mēs nosakām skaidrus
mērķus, kurus konsekventi cenšamies sasniegt. Un tas notiks jau rīt.
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IZAUGSMI
GARANTĒ
SAJŪTAS.
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