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STORE OG SMÅ  
HELTER.



TRADISJON. KVALITET. INNOVASJON.  
VI SATSER PÅ BØNDENE.

Tradisjon, kvalitet og innovasjon – disse verdiene preger arbeidet hos STOLL.

Våre sanne helter steller jordene, forer buskapen og driver jordbruket frem. Våre sanne helter er deg! Kravet til STOLL er derfor 

alltid å lette arbeidet ditt, sørge for din suksess og øke gleden ved ditt daglige arbeid. 

Opplev hvor STOLL stammer fra, hvor vi befinner oss i dag og hvor veien fører oss videre i fremtiden: Tett sammen med deg 

med blikket vendt mot fremtiden i vår felles, suksessrike fremtid.
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OPPLEVE
OG BEVARE 

TRADISJONEN



Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH ble grunnlagt i 1878 

i Luckenwalde nær Berlin. I 1946 flyttet STOLL til Broistedt i 

Niedersachsen, senere en del av Lengede nær Hannover, inn i 

bygningen til en tidligere sukkerfabrikk.

I 1965 skjøt selskapets suksesshistorie fart.

STOLL har fokusert 100 % på produksjon av frontlastere si-

den 2013. I dag setter selskapet globale standarder i denne 

bransjen. Fremtiden tilhører STOLL.

SKRIVE 
LEVENDE  
HISTORIE.

Det finnes steder hvor små mirakler oppleves. Vår fa-
brikk i Lengede har skrevet jordbrukshistorie. Denne 
historien fortsetter. Mer levende enn noensinne. 
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STOLL tenker ikke i fortiden, STOLL konstruerer fremtiden.

Hver tanke som strømmer inn i selskapet har som mål å forbedre dagens 

produkter for morgendagen. Av denne grunn foregår det konstant moder-

nisering i alle prosessseksjoner og produksjonsanlegg.

BEDRIFTEN.
I DAG.

I 2013 ble det investert i mo-

derne robotsveiseteknologi.

Den årlige stålbearbeidin-

gen til hele konsernet er på 

over 24 000 tonn per år.

I går er historie.

Fremtiden er i dag. 
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KVALITET.
KRAFT.  
MANPOWER.

FORDI MENNESKET TELLER. 
FOR MASKINENE ER BARE SÅ  
GODE SOM DEN SOM BETJENER DEM. 
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Vi hos STOLL vet at alle frontlastere bare er så gode som den per-

sonen som betjener dem.  Vi tar hensyn til og respekterer den ytelse 

som du står for daglig. Ekte legender ble født i staller og på jordene.  

I vær og vind. 

Derfor stiller vi også høyeste krav til vår kvalitet og funksjonalitet. 

Ikke bare alltid treffe med idéene, men også overgå forventningene 

til dem. Frontlastere og bønder er sterke partnere. Made in Germany 

er en misjon for oss slik at du føler deg sikker på å ha noe i hånden 

som vil tjene deg.

    Høy lasterytelse takket være de dobbeltvirkende lastersylindrene.

    Beste komfort for føreren med visuell indikator for verktøyvinkel.

    Rask og enkel på- og avmontering med innsvingningssystemet.

    Høy stabilitet: Tverrøret er stukket gjennom bommene, og pås-

veist på begge sider. 

    ZKan i tillegg utrustes med praktisk tilbehør – slik som en tredje 

styrekrets, Comfort-Drive eller senkesikring.

VÅR  
SUKSESS- 
HISTORIE.

VÅRE
FRONTLASTERE.
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PROFILINE
NEXT 

GENERATION. SOLID. COMPACTLINE.
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Hva ville en STOLL-frontlaster vært uten verktøy? Helt klart et mesterstykke! 

Men verktøy sørger for at du henter ut det beste av traktoren din dag for dag sammen med frontlas-

teren. De gir mening, og baner vei. Enten om du grabber, graver, mater eller ønsker å utføre andre 

heltedåder, våre verktøy er din beste partner. Kraftfullt, presist og med full innsats blir våre bønder 

avlastet i deres daglige arbeid. Alltid et skritt foran, eller alene på toppen.

Bli helt, du også, og dra nytte av den spesielle luksusen fra verktøy som letter livet ditt på jordet 

eller i stallen. 

VERKTØY. 
MESTERYTELSE 
MED SKUFFEN.
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6 FORDELER.  
SOM MAN FORELSKER SEG I.

1RTL.  
RETURN-TO-LEVEL.
OPTIMAL VERKTØYSTILLING MED KNAPPETRYKK –  
TAKKET VÆRE RETURN-TO-LEVEL.

    Å lete etter den riktige posisjonen for redskapet er det nå ende på. Ingen sikt til redskapet i den 

nederste posisjonen? Intet problem! Redskapet plasseres automatisk igjen i den forhåndsinnstilte 

posisjonen med et knappetrykk.

    Ett knappetrykk rekker – og den allerede innstilte verktøystillingen inntas ved hjelp av den tilkob-

lingsbare nivåreguleringen alltid med den samme posisjonen igjen: Det sparer både tid og nerver.

   Det er svært enkelt, og fungerer mekanisk: Løsne håndtaket, still inn og trekk til.

     Nøkkelen: Ettersom Return-to-Level er innebygd i lasterarmen, er denne funksjonen alltid tilgje-

ngelig for føreren, også når frontlasteren monteres på en annen traktor.

    Den elektrisk tilkoblingsbare hurtigtippen er standard på Return-to-Level.

    Klar fordel: Lastingen går raskere og mer effektivt takket være nivåautomatikken og hurtigtippen.

2 STØRRE  
BOLTER.
BARE PÅ STOLL. MER ER IKKE MULIG.
Selv våre minste frontlastere er utstyrt med boltene til våre "største".

Next Generation av ProfiLine er utstyrt med større bolter på de svært 

belastede dreiepunktene som avbøyningstrekanten og svingarmens 

dreiepunkt.

    40 mm boltdiameter fra største til minste laster.

    45 mm boltdiameter ved det øvre dreiepunktet til Z-kinematikken. 

   50 mm boltdiameter ved bakre dreiepunkt.
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3 FRA DET 
FULLE  
POTENSIALET.
VERKTØY FYLT OPP TIL RANDEN –  
TAKKET VÆRE STØRST MULIG  
FYLLEVINKEL OG SKUFFE-FUNKSJONEN.

   Alt beholdes i skuffen: Det finnes intet tap pga. risting.

    Maksimal fyllevinkel: På bakken mellom 41° og 45° – med skuf-

fe-funksjonen inntil 63° ved løfting.

    Skuffe-funksjonen er eksklusiv hos STOLL! Alltid full skuffe, intet 

tap pga. risting.

    Ved lasting får du plass til mer i verktøyet – og det blir væren-

de der hvor det hører hjemme. Resultat: Lastekapasiteten øker 

merkbart.

Av overbevisning og kjærlighet  
til teknologi. Bruk de beste!
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4 UNIKT. 
INNKJØRINGSSYSTEM.
DEN ORIGINALE.
For mer enn 30 år siden oppfant STOLL det unike innkjøringssystemet for frontlastere, og har utviklet 

det kontinuerlig etterpå.

System som er blitt utprøvd mer enn 350 000 ganger i hele verden, hører i dag til det grunnleggende 

utstyret på en frontlaster. Det er i dag uunnværlig i det daglige arbeidet, og hjelper deg hele tiden med 

å oppgradere en aktuell STOLL-frontlaster. Fordi vi skaper innovasjon av tradisjon for deg.

5 SPAR TID OG PENGER.  
PASSNØYAKTIGHET.
KOMFORTSONE GJORT ENKELT.
Takket være den ekstremt høye bearbeidelseskvaliteten har alle STOLL-frontlastere en mye mer pass-

nøyaktighet ved montering. Det sparer deg både tid, penger og nerver.

16



6 HØYESTE  
KVALITETS-
KRAV. 
MADE IN  
GERMANY.
“Made in Germany” er synonym for topp kvalitet i 

hele verden. Også STOLL har i de siste tiårene bret-

tet opp armene for å gjøre begrepet til et varemerke. 

Kontinuerlige kvalitetskontroller og produktutviklin-

ger samt en høyeffektiv, slank produksjon sørger for 

at “Made in Germany” ikke bare er et faktum hos 

STOLL, men blir til et ekte kvalitetsstempel.

Kvalitet er vårt virke. Vi er grunnleggende 
overbevist om at håndverkere i Tyskland 
lager spesielt gode varer: vår frontlaster.
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Vi ser ikke bare arbeidet ditt, 
vi støtter deg med kraft.
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Siden 2015 er STOLL også av markedsstrategiske grunner andelseier i KMW (Kan-

sas, USA), en av de viktigste frontlasterprodusentene i Nord-Amerika.

I 2021 overtok STOLL KMW Loaders Ltd. 100 prosent basert i USA. STOLL ble overtatt 

av det tsjekkiske selskapet Agrostroj samme år.

STOLL er i dag en ekte global aktør, STOLL-frontlastere brukes i hele verden. Enten  

i kraft av egne datterselskap og importører eller i kraft av egne selgere styrer vi  

handelen fagmessig, og er stolte av våre sluttkunder. Det samme gjelder teknisk  

service og reservedeler. Også her står erfarne fagfolk alltid til disposisjon. Utover 

dette hjelper en internettportal for rask respons på spørsmål.

Takket være en høy tilgjengelighet av reservedeler og raske logistikksystemer blir våre 

kunder sikkert, pålitelig og raskt forsynt med originale STOLL-reservedeler via vårt 

sentrale reservedelslager i Lengede i Braunschweig. 

STOLL har i tillegg klart å bli sertifisert iht. DIN EN ISO 9001.

I mange år har STOLL blitt regnet som en av de ledende produsenter av frontlastere. 

Takket være konsentrasjonen på dette segmentet samt tallrike innovasjoner og vide-

reutviklinger har STOLL i de siste årene styrket sin posisjon og ekspertise betraktelig. 

Den imponerende produktporteføljen er godt diversifisert.

Fra november 2007 til mai 2009 ble den nyeste frontlasterteknologien innført  

kontinuerlig på STOLL ProfiLine FZ/FS for traktorer fra 50 til 300 hk. I mai 2009  

fulgte CompactLine. Første gang tilbudte STOLL et lasterutvalg for Compact-traktorer 

fra 20–50 hk. I mai 2010 fulgte nok en utvidet serie: STOLL EcoLine for traktorer fra 

50–110 hk. 

I begynnelsen av 2013 ble STOLL innlemmet i DMB – Deutsche Mittelstand  

Beteiligungen – fra Hamburg. Denne investoren sørget for nye impulser i utvikling og 

produksjon. Til sommeren 2015 er da duket for ClassicLine allerede som etterfølger 

til EcoLine. Enda sterkere, enda mer stabil – pålitelighet og allsidighet i bruk: Den 

nye Solid (2018) er en STOLL for alle bruksområder. All-rounderen passer til mange 

traktorer, og er egnet til alle bruksområder takket være dens brede verktøyprogram.

VELLYKKET PREGING  
AV NÅTIDEN.
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Også i fremtiden ser vi hos STOLL vår oppgave deri å være en innovativ partner  

for våre kunder i prosessen med automatisering og optimering av arbeidsforløpe-

ne. For dette tilbyr vi alltid det riktige produktet mht. lasterteknologien. STOLL 

utnytter mulighetene til det middels store foretaket mht. den store fleksibiliteten. 

Det kan da reageres relativt raskt på endrede krav på markedet. Også heri ligger 

den suksessrike tilstedeværen på markedet i over 140 år begrunnet, og dette vil 

også være en styrke til vårt foretak i fremtiden.

INNOVASJON  
MED HJERTE  
OG HJERNE.
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Vi retter alltid vårt blikk ut over horisonten.  
Fordi det som alltid har vært en forpliktelse hos 
STOLL, er viljen til endring. Vi setter oss klare 
mål som vi følger konsekvent for å oppnå dette. 
Og disse ligger i fremtiden.  
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SIKRE
VEKST 
SENSITIVT.
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Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
Bahnhofstr. 21 | 38268 Lengede
Telefon: +49 (0) 53 44 / 20-222 
Faks: +49 (0) 53 44 / 20-49182 www.stoll-germany.com


