Marka

WIELCY I MALI
HEROSI.

TRADYCJA. JAKOŚĆ. INNOWACYJNOŚĆ.
NASZE SERCE BIJE DLA ROLNIKÓW.
Tradycja, jakość i innowacyjność – te wartości stanowią naszą codzienną siłę napędową.
Nasi prawdziwi herosi uprawiają pola, hodują zwierzęta i napędzają rozwój rolnictwa. Nasi prawdziwi herosi to Ty. Dlatego celem i
dążeniem firmy STOLL jest ułatwienie Ci codziennej pracy i przyczynienie się do Twojego sukcesu.
Dowiedz się, skąd pochodzi STOLL, gdzie jesteśmy dzisiaj i dokąd zmierzamy w przyszłości: Bardzo blisko Ciebie, patrząc do przodu w
naszą wspólną, pomyślną przyszłość.
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CZUJEMY I
PODTRZYMUJEMY

PISZEMY
ŻYWĄ
HISTORIĘ.
Firma Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH została założona w Luckenwalde koło Berlina w 1878 roku. W 1946 roku
firma STOLL przeniosła się do Broistedt w Dolnej Saksonii,
późniejszej części Lengede koło Hanoweru, do budynku dawnej cukrowni.
W 1965 r. firma zaczęła odnosić sukcesy.
Od 2013 roku firma STOLL w 100 % skoncentrowała się na
produkcji ładowaczy czołowych. Obecnie firma wyznacza światowe standardy w tej branży. Przyszłość należy do STOLL.
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Istnieją miejsca, gdzie zdarzają się małe cuda.
Nasz zakład w Lengede tworzył historię rolnictwa.
Ta historia toczy się dalej. I jest jeszcze żywsza,
niż kiedykolwiek wcześniej.

FIRMA.
DZISIAJ.
STOLL nie myśli o przeszłości, STOLL konstruuje przyszłość.
Każda myśl, która napływa do firmy, ma na celu ulepszenie dzisiejszych produktów z myślą o przyszłości. Z tego powodu na wszystkich etapach procesu
i w zakładach produkcyjnych przeprowadza się ciągłą modernizację.
W 2013 r. zainwestowano w
nowoczesną technologię spawania zrobotyzowanego.
Roczny przerób stali w całej
grupie wynosi ponad 24 000
ton rocznie.
Wczoraj to już historia.
Przyszłość jest dziś.
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BO LICZY SIĘ CZŁOWIEK.
BOWIEM KAŻDA MASZYNA JEST
WARTA TYLKO TYLE, ILE OSOBA,
KTÓRA JĄ OBSŁUGUJE.

JAKOŚĆ.
MOC.
MANPOWER.
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NASZA HISTORIA
SUKCESU W
TWOICH RĘKACH.
W firmie STOLL wiemy, że każdy ładowacz czołowy jest wart tylko tyle, co osoba, która go obsługuje.
Cenimy i szanujemy Twoją codzienną pracę. Prawdziwe legendy rodzą się w obejściach i na polach. W
wietrze i niepogodzie.
Dlatego stawiamy najwyższe wymagania pod względem jakości i funkcjonalności. Zawsze z myślą o tym,
aby nie tylko sprostać, ale wręcz przekroczyć oczekiwania naszych klientów. Bo ładowacz czołowy i rolnik
to świetna para. Made in Germany to nasza misja, aby dać naszym klientom bezpieczeństwo i pewność
posiadania właściwego sprzętu.
W
 ysoka wydajność ładowacza dzięki siłownikom dwustronnego działania.
N
 ajwyższy komfort kierowcy dzięki wskaźnikowi widoczności kąta osprzętu.
S
 zybki i łatwy montaż i demontaż za pomocą systemu najazdowego.
W
 ysoka stabilność: rura poprzeczna przechodząca przez ramiona.
M
 ożliwość dodatkowego wyposażenia w praktyczne akcesoria, np. trzeci

obwód sterowniczy, Comfort Drive lub zabezpieczenie przed opadnięciem.
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NASZE
ŁADOWACZE
CZOŁOWE.

PROFILINE
NEXT
GENERATION.

SOLID.

COMPACTLINE.
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OSPRZĘT.
DO WYBORU DO
KOLORU KLASA
MISTRZOWSKA.
Czymże byłby ładowacz czołowy STOLL bez właściwego osprzętu? Oczywiście arcydziełem.
Ale dopiero osprzęt w połączeniu z ładowaczem czołowym wyciągnie z ciągnika każdego dnia maksimum jego możliwości. Nadaje mu sens i pracuje w pocie czoła. Do chwytania, szuflowania, podnoszenia i innych bohaterskich czynów – nasz osprzęt jest Twoim najlepszym sprzymierzeńcem.
Z najwyższą mocą, precyzją i zaangażowaniem odciąża naszych rolników w ich codziennej pracy.
Zawsze na górze lub z przodu.
Zostań również bohaterem pól i obejścia i ciesz się wyjątkowym luksusem osprzętu, który ułatwi Ci życie.
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6 NAJWIĘKSZYCH
KORZYŚCI.

1

RTL.
RETURN-TO-LEVEL.
OPTYMALNA POZYCJA OSPRZĘTU USTAWIANA
PRZYCISKIEM – DZIĘKI FUNKCJI RETURN TO LEVEL.

2

WIĘKSZE
SWORZNIA.
TYLKO W STOLL.
WIĘCEJ NIE JEST MOŻLIWE.

Szukanie właściwej pozycji osprzętu należy już do przeszłości. Brak widoku pozycji osprzętu w najniższej

Nawet nasze najmniejsze ładowacze czołowe są wyposażone w sworznie

pozycji? To żaden problem! Po naciśnięciu przycisku osprzęt automatycznie ustawia się w zdefiniowanej

naszych "największych" ładowaczy.

uprzednio pozycji.
Next Generation ProfiLine jest wyposażona w większe sworznie w miejscach,
Wystarczy nacisnąć przycisk – a dzięki włączanej funkcji regulacji poziomu osprzęt ustawi się w ustawi-

w których występują duże obciążenia, takich jak trójkąt ugięcia i punkt ob-

onej wcześniej pozycji. Oszczędza to czas i nerwy.

rotu wahacza.

Dziecinnie łatwa obsługa i działanie czysto mechaniczne: wystarczy odkręcić pokrętło, ustawić i dokręcić.
A co najważniejsze, ponieważ system Return-to-Level jest zintegrowany w wysięgniku, kierowca może

Średnica sworznia 45 mm w górnym punkcie obrotu Z-kinematyki.

korzystać z tej funkcji zawsze, nawet gdy zamontuje ładowacz w innym ciągniku.

Średnica sworznia 50 mm w punkcie obrotu tylnego wahacza.

S ystem Return to Level jest wyposażony seryjnie we włączaną elektrycznie funkcję szybkiego opróżnienia.
Wymierne korzyści: dzięki funkcji automatycznego poziomowania i szybkiego opróżniania załadunek
odbywa się szybciej i efektywniej.
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 Średnica sworznia 40 mm od największego do najmniejszego ładowacza.

Z przekonania i miłości dla technologii.
Korzystaj z najlepszych!
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Z PEŁNEGO
POTENCJAŁU.
ŁYŻKA WYPEŁNIONA PO BRZEGI –
DZIĘKI NAJWIĘKSZEMU KĄTOWI
PRZECHYLENIA I FUNKCJI
NABIERANIA DODATKOWEGO.
Wszystko zostaje w środku: nie ma strat i ubytków.
Maksymalne kąty przechylenia: na ziemi od 41° do 45°
– dzięki funkcji nabierania dodatkowego podczas podnoszenia do 63°.
Funkcja nabierania dodatkowego jest dostępna wyłącznie w produktach STOLL! Zawsze pełna szufla, bez strat.
Podczas ładowania do osprzętu zmieści się więcej – i pozostanie na swoim miejscu. Efekt: Wyraźne zwiększenie
wydajności ładowania.
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UNIKATOWY.
SYSTEM NAJAZDOWY.
ORYGINAŁ.
Ponad 30 lat temu firma STOLL stworzyła jedyny w swoim rodzaju system najazdowy do ładowaczy
czołowych i nieustannie go rozwija.
System w ponad 350 tysiącach wyprodukowanych egzemplarzy należy dziś do podstawowego wyposażenia każdego ładowacza czołowego. Trudno wyobrazić sobie bez niego codzienną pracę. Umożliwia montaż ładowacza STOLL w każdym ciągniku. Bowiem stawiamy na innowacyjność w oparciu
o tradycję.
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OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I
PIENIĘDZY. PRECYZJA.
STREFA KOMFORTU – TO PROSTE.
Dzięki najwyższej jakości wykonania wszystkie ładowacze czołowe STOLL wyróżniają się ponadprzeciętną dokładnością dopasowania podczas montażu. Oszczędza to czas, pieniądze i nerwy.
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6

NAJWYŻSZA
JAKOŚĆ.
MADE IN
GERMANY.
„Made in Germany“ to na całym świeci synonim najwyższej jakości. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat
również firma STOLL zakasywała rękawy, aby pojęcie
to przekuć na markę. Dzięki ciągłym kontrolom jakości,
stałemu rozwojowi produktów oraz wydajnej, odchudzonej produkcji hasło „Made in Germany“ stało się i
pozostanie nie tylko faktem, lecz prawdziwym znakiem
jakości.

Jakość to nasz biznes. Jesteśmy przekonani, że
niemieccy rzemieślnicy wytwarzają produkty o
wyjątkowej jakości: nasze ładowacze czołowe.
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Nie tylko widzimy Twoją pracę, ale
także wspieramy Cię z całych sił.
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SKUTECZNIE KSZTAŁTUJEMY
TERAŹNIEJSZOŚĆ.
Od wielu lat firma STOLL należy do grona wiodących producentów ładowaczy

Również od 2015 roku firma STOLL jest udziałowcem firmy KMW (Kansas, USA),

czołowych na świecie. Dzięki skupieniu się na tym segmencie oraz licznym innowac-

jednego z najważniejszych producentów ładowarek czołowych w Ameryce Północnej.

jom i nowym produktom firmie udało się w ostatnich latach wyraźnie wzmocnić swoją
pozycję na rynku. Imponująca oferta produktów jest bardzo zróżnicowana.

W 2021 r. STOLL nabył 100 procent udziałów w firmie KMW Loaders Ltd. z siedzibą w
USA. W tym samym roku STOLL został przejęty przez czeską firmę Agrostroj.

Od listopada 2007 do maja 2009 wprowadzono sukcesywnie najnowszą technologię
ładowaczy czołowych STOLL ProfiLine FZ/FS do ciągników od 50 do 300 KM. W maju

Dziś STOLL jest prawdziwym globalnym graczem, ładowacze czołowe STOLL są

2009 pojawiła się linia Compact Line. Po raz pierwszy w ofercie STOLL pojawiły się

używane na całym świecie. Za pośrednictwem własnych oddziałów i importerów lub

ładowacze do ciągników kompaktowych o mocy 20–50 KM. W maju 2010 oferta

naszych własnych handlowców zapewniamy fachowe doradztwo dla dystrybutorów

została poszerzona o kolejną serię: STOLL EcoLine do ciągników 50–110 KM.

i jesteśmy dumni z naszych klientów końcowych. To samo dotyczy serwisu technicznego i dostaw części zamiennych. Również tu służą pomocą nasi kompetentni pra-

Od początku roku 2013 firma STOLL należy do DMB - Deutsche Mittelstand Beteili-

cownicy. Ponadto jest dostępny portal internetowy, gdzie można szybko znaleźć od-

gungen z siedzibą w Hamburgu. Inwestor ten dał nowe impulsy do rozwoju i produk-

powiedzi na nurtujące pytania.

cji. Latem 2015 pojawiła się seria ClassicLine, będąca następcą EcoLine. Jeszcze
mocniejsza, jeszcze stabilniejsza – niezawodna i wszechstronna w użytkowaniu:

Wysoka dostępność części zamiennych i sprawne systemy logistyczne zapewniają

Nowa seria Solid (2018) oferuje uniwersalne modele STOLL. Uniwersalny osprzęt pa-

niezawodne, bezpieczne i szybkie dostawy oryginalnych części zamiennych STOLL

sujący do wielu ciągników i niemal wszystkich zastosowań.

z naszego magazynu centralnego w Lengede koło Brunszwiku.
Firma STOLL przeszła również z powodzeniem certyfikację wg normy DIN EN ISO 9001.
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INNOWACYJNOŚĆ
Z SERCA
I ROZUMU.
Również w przyszłości firma STOLL pragnie być nadal innowacyjnym partnerem dla swoich klientów w dziedzinie
automatyzacji i optymalizacji procesów. W odniesieniu do technologii ładowaczy jesteśmy w stanie zaoferować
odpowiedni produkt do każdej sytuacji. STOLL wykorzystuje możliwości dużej elastyczności firmy średniej wielkości. Dzięki temu może stosunkowo szybko reagować na zmieniające się wymagania rynku. Między innymi
dzięki temu jesteśmy obecni na rynku już od ponad 140 lat i będzie to naszą silną stroną również w przyszłości.
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Nasze spojrzenie jest skierowane zawsze za
linię horyzontu. Ponieważ to, co zawsze nas
jednoczyło w STOLL, to dążenie do zmian. Wyznaczamy sobie konkretne cele, które konsekwentnie realizujemy. A one leżą w przyszłości.
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ZABEZPIECZENIE
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www.stoll-germany.com
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