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Pentru orice situaţie.
Încărcătorul multifuncţional.

NOUL 
Solid 40-22 P.



Aducem responsabilitatea  
(la un nou nivel) - SOLID.

Expresivitate. Caracter autohton. Estetică. Aceste este utilajul nostru SOLID. Acest braţ oscilant  

creează o simbioză între designul dinamic şi cea mai bună funcţionalitate şi este bineînţeles made in 

Germany. Mizaţi ca întotdeauna pe cei mai buni. Mizaţi pe STOLL.

Vă rugăm să acordaţi atenţie obligatoriu alocării corecte a braţului oscilant la consola montată la tractor,  
informaţii în acest sens se găsesc în instrucţiunile de montare, la punctul (...)
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Home of Quality.
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ELEGANŢĂ ROBUSTĂ. 
Utilajul nostru Solid.
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ELEGANŢĂ ROBUSTĂ. 
Utilajul nostru Solid.
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O multitudine de posibilităţi de utilizare, oferite dumneavoastră de noul utilaj  

Solid, disponibil în opt modele diferite: Potrivite pentru tractoarele dumneavoastră de  

45 până la 135 CP, încărcătoarele frontale sunt uşor de deservit şi oferă încredere  

la cel mai ridicat nivel. În plus, ca întotdeauna, STOLL vă oferă uneltele adecvate 

necesităţilor dumneavoastră! 

Comparativ cu alte modele, încărcătoarele frontale, utilajele Solid sunt deosebit de 

uşoare şi performante pe terenurile deluroase. Şi: Se potrivesc şi la multe tractoare 

second hand pentru că STOLL gândeşte peste generaţii. Multe familii cu gospodării şi 

ferme, care folosesc tractoare pentru activităţile lor secundare, se bucură dacă pentru 

utilajele pe care le deţin există soluţii noi de încărcătoare frontale!

Avantajul dvs. cu utilajul Solid: un adevărat echipament de la STOLL, la un excelent 

raport calitate/preţ. Inspiraţi de dorinţele clienţilor noştri, inginerii de la STOLL au creat 

un produs funcţional şi cu flexibilitate la utilizare. Un element deosebit de atractiv optic 

şi funcţional la tractorul dvs. 

Solid. 
Încărcătorul  
multifuncţional.
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Utilajul SOLID este elementul forte pentru tractoarele second hand.  
O greutate uşoară cu date de putere impresionante şi posibilităţi  
de utilizare aproape interminabile. Un design şic la un raport  
calitate-preţ de top.
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GHIDAJ PARALEL MECANIC

ACELAŞI SISTEM DE RETRACTARE
CA LA ÎNCĂRCĂTOARELE FRONTALE PROFILINE

UN UNGHI DE BASCULARE LA ÎNCĂRCARE ŞI DESCĂRCARE
EXCEPŢIONAL

GREUTATE PROPRIE REDUSĂ

DATE DE PUTERE ÎMBUNĂTĂŢITE 

ASPECT MODERN

DOTĂRI POSIBILE: PARTE SUPERIOARĂ HYDRO-FIX, 
AL 3-LEA ŞI AL 4-LEA CIRCUIT DE COMANDĂ ŞI COMFORT-DRIVE 

VOPSIRE SPECIALĂ POSIBILĂ
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Inima noastră bate pentru toţi cei care muncesc. Bate şi pentru cei care îşi trăiesc viaţa şi pasiunea  

lucrând zi de zi cu produsele noastre. Fie că este vorba de semiprofesionişti, de firme cu obiect de activitate  

secundar sau de agricultori amatori, toţi vor găsi în produsul nostru SOLID un partener optim pentru  

ridicare, prindere sau încărcare. 

Bineînţeles, produsul nostru este Made in Germany. Produsul nostru SOLID ajută tractoarele între 45 şi 135 

CP să-şi dezvolte întreaga forţă. Deoarece cunoaştem activitatea dvs., vă oferim tot ce putem mai bun.

Cea mai bună performanţă în ceea ce priveşte 
forţa şi înălţimea de ridicare. Valori de vârf 
pentru stabilitate şi viteza de încărcare.  
Deservire confortabilă: utilajul Solid a fost 
dezvoltat special pentru toate necesităţile 
profesioniştilor. 

Performant.
Minunea curbelor.
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ÎNTR-O CLIPĂ! REZOLVAT. 
La montarea şi demontarea încărcătorului fontal STOLL nu sunt  
necesare multe mânere. Pentru aceasta există suporturile de  
parcare ce pot fi utilizate fără a fi necesare alte scule şi racordul 
hidraulic cuplabil sub presiune.
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Un fenomen  
al generaţiei
Sistemul de  
retractare. 
De peste trei decenii, puteţi monta comod încărcătoarele frontale STOLL la tractorul  

dumneavoastră. Mai exact, cu funcţia Drive-In. Sistemul de retractare marca STOLL a fost 

dezvoltat permanent şi optimizat ca funcţionalitate, special pentru dvs. Vestea bună: Indi-

ferent de îmbunătăţirile aduse, un singur aspect a rămas identic de 30 de ani: principiul 

de retractare.

Deoarece suntem convinşi că acesta vă oferă doar avantaje. Astfel, şi noul dumneavoastră 

încărcător frontal se potriveşte la consola noastră consacrată. Acest sistem se numără 

astăzi printre dotările de bază ale unui încărcător frontal.

Fiabil şi utilizat în peste 250.000 de exemplare.  De altfel, o invenţie marca STOLL. Original 

de la STOLL. Devotament de-a lungul mai multor generaţii.

Gata de utilizare în mai puţin de două minute:

La retractare, încărcătorul frontal glisează pe piesa  
ataşabilă, până când bolţurile de blocare ating  
capătul superior al şinei de glisare.

Cu ajutorul cuplajului Hydro-Fix, toate conductele 
hidraulice pot fi racordate la tractor dintr-singură 
mişcare. Încărcătorul frontal se ridică uşor, pentru a 
fixa bolţurile de blocare în cârligele de prindere ale 
şinei de glisare.

Maneta de blocare se apasă în jos, pentru a fixa 
încărcătorul frontal la piesa ataşabilă, în siguranţă.  
Apoi încărcătorul frontal este ridicat şi mai mult.

Suporturile de parcare pot fi rabatate înăuntru şi în 
afară fără a fi necesară utilizarea unei unelte.
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Această funcţie a accesoriului reduce şocurile 
încărcătorului şi ale uneltei – vehiculul este protejat. 
Și spatele şoferului spune mulţumesc.

Stăpâni pe situaţie 
cu Comfort-Drive.
Mers lin chiar şi pe un teren cu denivelări –
datorită sistemului de amortizare Comfort-Drive
•  Fie că vă deplasaţi pe şosele sau pe câmpuri: Peste tot unde suprafaţa este de-

nivelată, Comfort-Drive este de ajutor. Sistemul nostru Comfort-Drive ajută la eli-

minarea şocurilor mecanice, în mod special în condiţii de sol foarte ondulat şi la 

deplasări rapide pe carosabil.

•  Această funcţie a accesoriului reduce şocurile încărcătorului şi ale uneltei – vehi-

culul este protejat. Şi spatele şoferului spune mulţumesc.

•  Bine de ştiut: Acumulatorul hidraulic este integrat între bara braţului oscilant şi 

cilindrul de ridicare şi în acest mod este protejat cel mai bine.

• Concluzie: Comfort-Drive este o soluţie de înalt nivel de la STOLL.

Cum funcţionează Comfort-Drive?
Sub braţul oscilant al încărcătorului frontal se află montat un acumulator cu azot. Acest 

este umplut pe de o parte cu ulei şi pe de altă parte cu azot. Vibraţiile care apar în  

timpul deplasării sunt atenuate prin dispersarea azotului şi precipitarea uleiului.  

Avantajul: În utilizarea zilnică, echipamentul Comfort-Drive este deosebit de stabil şi 

eficient.
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Echipamentul Comfort-Drive stă protejat între coloana de retractare 
şi bara braţului oscilant. Acesta poate fi conectat şi deconectat cu 
ajutorul robinetului de închidere.

Balon cu azot

Robinet de închidere

Bara braţului oscilant

Coloana de retractare
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Pornirea şi agăţarea 
uneltei.

Basculaţi unealta – blocarea se  
face automat.

Cuplaţi racordul 
hidraulic.

O unealtă 
la îndemână.
Ataşarea uneltei – doar o scurtă oprire la boxe.
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63°

46°

Toate uneltele cu prindere de tip Euro se potrivesc la cadrul  
pentru schimbare rapidă de tip Euro.

Cadrul pentru schimbare rapidă lasă vizibilitate neobturată 
asupra uneltei – ideal pentru lucrul cu furca pentru baloţi sau  
furca pentru paleţi.

Unghi de basculare la descărcare

Cupa se goleşte astfel complet – unghiurile de basculare la  
descărcare ale uneltei asigură o muncă eficientă.

Unghi de basculare la încărcare

Tot materialul rămâne înăuntru: Datorită unghiului de basculare în 
sus excelent, nu există pierderi prin curgere la încărcare.

Al treilea circuit de comandă

Utilizaţi efectiv uneltele hidraulice – datorită celui de-al treilea 
circuit de comandă, nu este necesar un alt aparat special de 
comandă.

STOLL se află într-o ligă superioară când vine vorba 
de unghiurile de basculare la încărcare şi des-
cărcare. La modelele cu această mărime, utilajele 
Solid sunt excelente având un unghi de basculare 
la încărcare de până la 46 de grade şi un unghi de 
basculare la descărcare de maxim 63 de grade. 
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Gama de unelte –  
completarea perfectă pentru utilajul Solid.

Pe lângă aspectele emoţionale ale activi-
tăţii de zi cu zi, pentru mulţi dintre clienţii 
noştri contează şi cunoaşterea raţională 
a cifrelor, datelor şi faptelor. Vă oferim cu 
plăcere transparenţa necesară.

Nr. de
comandă

Capacitate 
portantă

în kg

Lungime dinţi
în mm

Greutate
în kg

Furcă pentru paleţi

3567980 1.000 1.000 113

Cadru  

3567990 1.000 – 59

Dinţi pentru paleţi (date per bucată)

3570700 500 1.000 27

Furcă pentru paleţi – paleţii se încarcă uşor. Datorită construcţiei stabile, 
puteţi ridica până la 1.000 kg o dată cu furca pentru paleţi. Ajustaţi  
distanţa dintre dinţii pentru paleţi după cum doriţi.
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Nr. de
comandă

Lăţime deschidere
în mm

(maxim/minim)

Greutate
în kg

3714810 1.400/800 114

Pentru baloţi rotunzi cu ø de 0,80 m până la 1,40 m, Este necesar al 3-lea circuit de comandă

Cleşte pentru baloţi înfoliaţi – baloţii dumneavoastră înfoliaţi rămân astfel 
nedeterioraţi. Cleştele pentru baloţi înfoliaţi nu are muchii ascuţite  
şi a fost creat special pentru transportul şi încărcarea baloţilor înfoliaţi.

Nr. de
comandă

Lăţime
în m

Volum
cu vârf  
în m3

Volum
nivelat
în m3

Greutate
în kg

3550490 1,40 0,45 0,36 99

3550500 1,60 0,52 0,41 109

3550510 1,85 0,61 0,48 131

3550520 2,10 0,70 0,55 171

Cupă pentru materiale uşoare – ideală pentru utilizare uşoară până la me-
die. Şi materialele dumneavoastră în vrac pot fi uşor încărcate cu aceasta.

Nr. de
comandă

Capacitate 
portantă

în kg

Lungime dinţi
în mm

Greutate
în kg

3611810 700 2 x 800 68

3608420 700 2 x 1.200 76

Cadru

3608430 58

Dinţi

0476240 800 5

Dinţi

1330130 1.200 9

Furca pentru baloţi a fost creată pentru manipularea baloţilor rotunzi şi pătraţi. 

Furca pentru baloţi – o furcă pentru toate tipurile de baloţi. Cu ajutorul 
acestei furci, transportaţi uşor şi în siguranţă baloţii rotunzi şi rectangulari. 
Puteţi aşeza dinţii în 4 poziţii pe cadru, în funcţie de destinaţia de utilizare.
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Sunteţi pasionaţi de tehnică?   
Toate datele dintr-o  
singură privire!

Nu sunt încă suficiente date? Atunci să vă oferim şi 
mai mult material pentru succesul dvs.

Solid 30-16 35-18 38-20 40-22

Tip P H P H P H P

Potrivit pentru tractoare
cu putere kW / CP

KW
CP

35-50
45-65

40-60
55-80

50-80
65-100

60-100
80-135

Forţă de ridicare în
centrul de rotaţie al uneltei

jos
sus

Q1
Q2

daN
1.560 
1.220

1.810 
1.270

1.960 
1.410

2.100 
1.530

Forţă de ridicare (cupă) 300 mm în faţa 
centrului de rotaţie

jos
sus

N1
N2 daN

1.560 
1.220

1.310 
1.000

1.810 
1.270

1.520 
1.050

1.960 
1.410

1.670 
1.180

2.100 
1.530

Forţă de ridicare (palet) 900 mm în faţa  
centrului de rotaţie

jos
sus

M1
M2

daN
1.560 
1.220

990 
740

1.810 
1.270

1.160 
780

1.960 
1.410

1.300 
890

2.100 
1.530

Forţă de spargere 900 mm în faţa centrului  
de rotaţie al uneltei

R daN 1.870 1.590 2.310 1.570 2.360 2.120 2.600

Înălţime maximă de ridicare
centrul de rotaţie al uneltei

H mm 3.010 3.460 3.760 4.080

Înălţime de supraîncărcare (H-210) L mm 2.800 3.250 3.550 3.870

Înălţime de descărcare A mm 1.920 2.390 2.710 3.040

Lăţime de descărcare W mm 600 650 700 785

Adâncime de săpare S mm 210 210 210 210

Punct de rotire a braţului oscilant B mm 1.400 1.660 1.780 1.930

Unghi de basculare la încărcare jos X ° grad 43 43 46 46

Unghi de basculare la descărcare sus Z ° grad 63 63 58 58

Randament pompă l / min. 50 50 50 60

Durata de ridicare sek. 4 4 5 5

Timp de basculare în sus, unealtă jos sek. 1,5 1,5 1,5 1,5

Timp de basculare în jos, unealtă sus sek. 1,7 1,7 1,7 1,7

Greutate, braţ oscilant de încărcare fără unealtă kg 315 275 335 290 355 315 395

Valorile indicate sunt valori medii. În funcţie de tipul de tractor, apar abateri în sus sau în jos.
* Din cauza pericolului de răsturnare a tractorului, lucrările cu încărcătorul frontal sunt permise numai în prezenţa unei greutăţi posterioare adecvate. 

Presiunea hidraulică este calculată la 195 bari!

M

M
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www.stoll-germany.com

Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
Bahnhofstr. 21 | 38268 Lengede
Telefon: +49 (0) 53 44 / 20-222 
Fax: +49 (0) 53 44 / 20-49182 P 
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