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PEQUENOS HERÓIS.



TRADIÇÃO. QUALIDADE. INOVAÇÃO.  
O NOSSO CORAÇÃO BATE PELOS AGRICULTORES.

Tradição, qualidade e inovação - estes valores impelem-nos na STOLL diariamente.

Os nossos verdadeiros heróis cultivam os campos, alimentam o gado e promovem a agricultura. Os nossos verdadeiros heróis 

são vocês. O lema da STOLL é, por isso, facilitar o seu trabalho, promover´o seu sucesso e melhorar a sua atividade diária. 

Veja por onde passa a STOLL, onde nos encontramos hoje e para onde nos leva o caminho para o futuro: a acompanhá-lo de 

perto, olhando em frente no nosso futuro de sucesso e em conjunto.
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SENTIR E 
MANTER A 
TRADIÇÃO



A Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH foi fundada no ano de 1878 em 

Luckenwalde, perto de Berlim. Em 1946, a STOLL deslocou-se para a locali-

dade da Baixa Saxónia Broistedt, posteriormente parte de Lengede, perto de 

Hanôver, no edifício de uma antiga fábrica de açúcar.

A história de sucesso da empresa arrancou em 1965. 

Desde 2013, a STOLL tem-se concentrado a 100 % na produção de carre-

gadores frontais. Actualmente, a empresa estabelece padrões globais nesta 

indústria. O futuro pertence à STOLL.

ESCREVER A 
HISTÓRIA DE 
FORMA ATIVA.

Há locais onde se dão pequenos milagres. A nossa 
fábrica em Lengede escreveu a história da agricultura. 
Esta história continua. Mais ativa do que nunca. 
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A STOLL não pensa no passado, a STOLL constrói o futuro. 

Cada pensamento que flui para a empresa tem o objectivo de melhorar os 

produtos de hoje para o amanhã. Por este motivo, a modernização contínua 

tem lugar em todas as fases do processo e instalações de produção.

A EMPRESA.
HOJE EM DIA.

Em 2013, foram feitos investi-

mentos em tecnologia moder-

na de soldadura robotizada. 

O processamento anual do 

aço de todo o grupo é superior 

a 24.000 toneladas por ano.

Ontem é história. 

O futuro é hoje. 
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QUALIDADE.
FORÇA.  
MÃO DE OBRA.

PORQUE AS PESSOAS CONTAM, 
POIS CADA MÁQUINA É TÃO EFICAZ,  
COMO A PESSOA QUE A OPERA. 
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Na STOLL sabemos que o carregador frontal é tão eficaz como a pessoa que o opera. Te-

mos atenção e respeito pela sua potência, usada por si diariamente. As verdadeiras lendas 

nasceram nos estábulos e nos campos. Ao vento e no mau tempo. 

Por este motivo, exigimos também os mais elevados requisitos na nossa qualidade e fun-

cionalidade. Sempre tendo em mente não só atender às suas necessidades, como ir ao 

encontro das suas expetativas. Afinal, carregador frontal e agricultor são fortes parceiros. 

Made in Germany é uma missão para nós, para que se sinta em segurança e com tudo 

controlado que disponibilizamos para si.

    Elevada potência de carga graças ao cilindro carregador de efeito duplo.

    Melhor conforto para o condutor com indicação visual para ângulo das ferramentas.

    Montagem e desmontagem rápida e simples com o sistema de rotação.

    Elevada estabilidade: O tubo transversal atravessa as travessas. 

    Possibilidade adicional de equipar posteriormente com acessórios práticos –  

como o terceiro circuito de comando, o Comfort-Drive ou a proteção de rebaixamento.

A NOSSA HISTÓRIA 
DE SUCESSO  
NA SUA MÃO.

OS NOSSOS 
CARREGADORES  
FRONTAIS.
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PROFILINE
NEXT 

GENERATION. SOLID. COMPACTLINE.
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O que seria um carregador frontal da STOLL sem as suas ferramentas? Uma obra-prima, naturalmente. 

Mas as ferramentas, aliadas a um carregador frontal, tiram o maior partido do seu trator ao longo do dia. 

Têm valor acrescentado e trabalham que se fartam. Quer pretenda agarrar, carregar com pá, espetar ou 

realizar outras atividades heróicas, as nossas ferramentas são o seu melhor parceiro. Fortes, precisas e 

com total utilização, aliviam o trabalho diário dos nossos agricultores. Sempre no topo ou muito à frente.

Torne-se num herói dos campos e estábulos e aproveite o luxo específico das ferramentas que lhe facilitam 

a vida. 

FERRAMENTAS. 
OBRA-PRIMA EM 
FORMA DE PÁ.
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6 VANTAGENS  
QUE VAI ADORAR.

1RTL.  
RETURN-TO-LEVEL.
POSICIONAMENTO IDEAL DO ACESSÓRIO AO  
PREMIR UM BOTÃO, GRAÇAS AO RETORNO AO NÍVEL.

    A busca pela posição certa do acessório chegou ao fim. Não consegue ver o acessório 

na posição mais baixa? Não há problema! O acessório posiciona-se de forma automáti-

ca ao premir o botão, sempre na posição previamente ajustada.

    Basta premir um botão – e o acessório assume a mesma posição vezes sem conta. 

Poupe tempo e seja preciso.

     É muito fácil de usar e o ajuste é rápido: soltar, ajustar e apertar o manípulo.

     Benefício: o Return-to-Level está integrado no braço de elevação, esta função está 

sempre disponível para o condutor, mesmo se montar o carregador frontal noutro trator.

    “Esvaziamento rápido” - pelo seu própio peso o balde é despejado de forma instântanea.

    Vantagem: graças ao sistema automático de nível e ao “esvaziamento rápido”, o carre-

gamento é mais rápido e eficiente.

2 CAVILHÃO  
MAIORES.
APENAS NA STOLL.
Mesmo os nossos carregadores frontais mais pequenos estão equipados com 

os cavilhão do nosso "maior". 

A Próxima Geração do ProfiLine está equipada com cavilhão maiores nos pon-

tos de pivot altamente stressados, tais como o triângulo de deflexão e o ponto 

de pivot do braço oscilante.

    40 mm de diâmetro do cavilhão desde o modelo mais pequeno ao maior.

    45 mm de diâmetro do cavilhão no ponto de pivot superior da cinemática Z. 

     50 mm de diâmetro do cavilhão no ponto de pivot do braço oscilante 

traseiro.
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3 ADAPTA-SE 
SEMPRE!
ACESSÓRIO PODE ENCHER E ESVAZIAR  
NA TOTALIDADE, GRAÇAS AO GRANDE  
ÂNGULO DE INCLINAÇÃO, OUTRA GRANDE  
VANTAGEM DE UM GRANDE CARREGADOR.

    Mantém-se tudo dentro do acessório: Não há perdas de material.

    Ângulo máximo de inclinação: No solo, entre 41° e 45° - levantado, 

até 63°. 

      De salientar as funções adicionais da STOLL! Com elas não se perde 

nenhuma parte da carga - fáceis de operar e estremamente úteis.

    Os acessórios são aproveitados ao máximo – e o material mantém-se 

onde deve. Resultado: O desempenho durante o carregamento au-

menta significativamente.

Por convicção e amor à tecnologia.  
Use o melhor!
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4 ÚNICO. 
SISTEMA DE RECOLHA.
O ORIGINAL.
Há mais de 30 anos que a STOLL concebeu o sistema de recolha único para carregadores frontais, 

tendo continuado o seu desenvolvimento.

O sistema comprovado mais de 350 000 vezes em todo o mundo faz hoje parte do equipamento essen-

cial de um carregador frontal. Este é indispensável na utilização diária e ajuda-o a montar posteriormente 

um carregador frontal recente da STOLL, em qualquer altura. Trazemos a tradição inovadora até si.

5 POUPAR TEMPO  
E DINHEIRO.  
COMPATIBILIDADE.
ZONA DE CONFORTO FACILITADA.
Devido à qualidade de fabrico extremamente elevada, todos os carregadores frontais da STOLL 

dispõem de uma compatibilidade muito acima da média para a montagem. Poupa tempo, dinheiro e 

o sistema nervoso.
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6 MÁXIMA 
EXIGÊNCIA  
DE  
QUALIDADE.
MADE IN  
GERMANY.
“Made in Germany” é sinónimo de alta quali-

dade em todo o mundo. A STOLL também tem 

arregaçado as mangas nas últimas décadas 

para que o conceito se torne marca. Controlos 

de qualidade permanentes e desenvolvimentos 

contínuos de produtos, bem como um fabrico  

limpo altamente eficiente, contribuem na STOLL 

para que “Made in Germany” não seja um mero 

facto, mas para se torne num verdadeiro selo de 

qualidade e se mantenha assim.

A qualidade é o nosso negócio. Temos a sólida 
convicção de que a mão de obra na Alemanha 
fabrica produtos de alta qualidade: Os nossos 
carregadores frontais.

17



Não vemos apenas o seu trabalho, 
apoiamos veementemente o seu 
trabalho.
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Também desde 2015 que a STOLL é acionista em KMW (Kansas, EUA) de um dos  

fabricantes mais importantes de carregadores frontais da América do Norte, por  

motivos de estratégia de mercado.

Em 2021, a STOLL adquiriu 100 por cento da KMW Loaders Ltd. com sede nos EUA. 

A STOLL foi adquirida pela empresa checa Agrostroj no mesmo ano.

A STOLL é hoje um verdadeiro interveniente global, os carregadores frontais da 

STOLL são utilizados em todo o mundo. Quer por filiais e importadores próprios, quer 

por vendedores próprios, prestamos consultadoria comercial especializada e orgul-

hamo-nos dos nossos clientes finais. O mesmo aplica-se às áreas de Manutenção 

Técnica e Peças Sobresselentes. Também aqui existem técnicos experientes à sua 

disposição, em qualquer altura. Além disso, um portal online ajuda a responder às 

suas perguntas rapidamente.

Devido a uma elevada disponibilidade de peças sobresselentes e a rápidos sistemas 

de logística, fornecemos aos nossos clientes peças originais da STOLL de forma 

segura, eficiente e rápida através do nosso armazém central de peças sobresselentes 

em Lengede, perto de Braunschweig. 

Aliás, a STOLL foi bem sucedida na obtenção da norma DIN EN ISO 9001.

Há muitos anos que a STOLL conta com os melhores fabricantes de carregadores 

frontais. Através da concentração neste segmento, bem como das inúmeras ino-

vações e evoluções, a STOLL reforçou significativamente a sua posição e competência 

nos últimos anos. A impressionante gama de produtos foi amplamente diversificada.

De novembro de 2007 a maio de 2009 foi sucessivamente introduzida a mais recen-

te tecnologia de carregadores frontais ProfiLine FZ/FS da STOLL para tratores de 50 

a 300 cv. Em maio de 2009 seguiu-se a CompactLine. Pela primeira vez, a STOLL 

disponibilizou um programa de carregadores para tratores compactos de 20 a 50 

cv. Em maio de 2010, foi a vez de mais uma nova série: a EcoLine da STOLL para 

tratores de 50 a 110 cv. 

Com o início de 2013, a STOLL fez parte do investidor DMB (Deutsche Mittelstand 

Beteiligungen) localizada em Hamburgo. Este investidor contribuiu para um novo 

impulso no desenvolvimento e na produção. Desta forma, com a ClassicLine, foi 

disponibilizada a sucessora da EcoLine desde o verão de 2015. Ainda mais forte e 

mais estável - fiável e versátil: A nova Solid (2018) é um STOLL para todos os casos. 

O faz-tudo adapta-se a muitos tratores e é adequado a todas as utilizações através 

do seu vasto programa de ferramentas.

CRIAR UMA PRESENÇA  
DE SUCESSO.
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Também no futuro, é nossa missão na STOLL fazer com que os nossos clientes se tornem num  

parceiro inovador na automatização e otimização dos seus procedimentos de trabalho. Desta for-

ma, oferecemos sempre o produto certo em matéria de tecnologia de carregadores. A STOLL 

aproveita as possibilidades da grande flexibilidade de uma média empresa. Assim, em caso de 

mudança dos requisitos no mercado, saberá como reagir a curto prazo. Além disso, a presença 

bem sucedida no mercado foi fundada há mais de 140 anos e tal será também um ponto forte da 

nossa empresa no futuro.

INOVAÇÃO COM  
CORAÇÃO  
E RAZÃO.
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A nossa visão está sempre orientada para o  
horizonte, pois aquilo que nos une desde semp-
re na STOLL é a vontade de mudança. Para isso, 
estabelecemos objetivos claros que seguimos  
de forma rigorosa. E estes estão no amanhã.
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ASSEGURAR O
CRESCIMENTO  
DE FORMA  
EMOTIVA.



23



P1
59

2-
PT

-0
3.

22
- 3

68
73

60
   

   
   

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

Pol. Ind. “El Clavillo“. C / Río Oca 8-14
09195 Villariezo - BURGOS
Tel: +34 (0) 947 / 10 16 02
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