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TRADIŢIE. CALITATE. INOVAŢIE. 
SUNTEM DEVOTAŢI FERMIERILOR.

Tradiţie, calitate şi inovaţie – acestea sunt valorile după care se ghidează STOLL.

Adevăraţii noştri eroi îşi cultivă câmpurile, îşi hrănesc animalele şi fac agricultura să progreseze. Adevăraţii 

noştri eroi sunte’i dumneavoastră. De aceea, aspiraţia STOLL este să vă uşureze munca, să vă promoveze 

succesul şi să vă crească activitatea de zi cu zi. 

Aflaţi în cele ce urmează de unde provine STOLL, unde ne situăm astăzi şi în ce direcţie ne îndreptăm pe 

viitor: Aproape de dumneavoastră, cu privirea înainte spre viitorul nostru comun şi încununat de succes.

2



3



4



TRADIŢIA:
O SIMŢIM ŞI  
O PĂSTRĂM



Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH a fost fondată 

în Luckenwalde, lângă Berlin, în 1878. În 1946, STOLL 

s-a mutat la Broistedt, în Saxonia Inferioară, mai târziu 

parte din Lengede, lângă Hanovra, în clădirea unei foste 

fabrici de zahăr.

În 1965, povestea de succes a companiei a luat avânt. 

Din 2013, STOLL s-a concentrat 100% pe producția de 

încărcătoare frontale. În prezent, compania stabilește 

standarde globale în această industrie. Viitorul aparține 

lui STOLL.

ISTORIA:  
ESTE VIE  
ŞI O SCRIEM 
CHIAR ACUM.

Există locuri în care se întâmplă mici minuni. Uni-
tatea noastră din Lengede a scris istorie în ceea ce 
priveşte agricultura. Această istorie continuă. Și este 
mai vie ca niciodată. 
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STOLL nu gândește în trecut, STOLL construiește viitorul. 

Fiecare gând care intră în companie are ca scop îmbunătățirea produselor de 

astăzi pentru mâine. Din acest motiv, modernizarea continuă are loc în toate 

etapele procesului și în toate instalațiile de producție.

COMPANIA.
ASTĂZI.

În 2013, au fost făcute inves-

tiții în tehnologia modernă de 

sudare robotizată. 

Prelucrarea anuală a oțelului 

de către întregul grup este de 

peste 24.000 de tone pe an.

Ieri este istorie. 

Viitorul este astăzi. 
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CALITATE.
PUTERE.  
MANPOWER.

PENTRU CĂ OMUL CONTEAZĂ. 
FIINDCĂ ORICE MAŞINĂ ESTE BUNĂ  
DOAR DACĂ ESTE UTILIZATĂ CORECT. 
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Știm de la STOLL că orice încărcător frontal este bun doar dacă este utilizat corect. Acordăm atenţie 

şi respect efortului pe care îl depuneţi în fiecare zi. Legendele adevărate se nasc în grajduri şi pe 

câmpuri. Pe vânt şi pe vreme rea. 

De aceea avem cele mai înalte cerinţe în ceea ce priveşte calitatea şi funcţionalitatea. Și întotdeauna 

aspirăm nu doar să vă satisfacem nevoile, ci să vă depăşim aşteptările. Deoarece încărcătoarele 

frontale şi agricultorii sunt parteneri puternici. Made in Germany este pentru noi o misiune, pentru 

ca dumneavoastră să aveţi siguranţa că beneficiaţi de produsul potrivit.

    Performanţă ridicată a încărcătorului datorită cilindrilor cu dublu efect.

    Confort maxim pentru şofer, cu indicare vizuală a unghiului uneltei.

    Montare şi demontare rapidă şi uşoară, prin sistemul de rabatare.

    Stabilitate ridicată: Bara transversală este introdusă prin lonjeroane. 

    Posibilitate de echipare suplimentară cu accesorii practice – precum al  

treilea circuit de comandă, Comfort-Drive sau siguranţa împotriva coborârii.

POVESTEA  
NOASTRĂ DE  
SUCCES ÎN MÂNA  
DUMNEAVOASTRĂ.

ÎNCĂRCĂTOARE
FRONTALE.
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PROFILINE
NEXT 

GENERATION. SOLID. COMPACTLINE.
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Ce ar fi un încărcător frontal STOLL fără uneltele sale? În mod clar, o capodoperă. 

Însă uneltele în combinaţie cu un încărcător frontal fac ca dumneavoastră să obţineţi în fiecare zi cea mai 

bună performanţă de la tractorul pe care îl aveţi. Ele conferă sens şi fac loc, deschizându-vă drumul. Fie 

că doriţi să apucaţi, să săpaţi, să străpungeţi sau să daţi dovadă de alte astfel de fapte de eroism, uneltele 

noastre vă sunt cel mai bun partener. Puternice, precise şi pe deplin operaţionale, ele uşurează activităţile 

zilnice ale fermierilor noştri. Întotdeauna sus sau în faţă.

Fiţi şi dumneavoastră un erou al câmpurilor şi grajdurilor şi bucuraţi-vă de luxul special de a utiliza unelte care 

vă uşurează viaţa. 

UNELTE. 
PERFORMANŢĂ
INGINEREASCĂ  
IMPRESIONANTĂ.
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6 AVANTAJE PENTRU CARE  
ALEGEŢI UNELTELE NOASTRE.

1RTL.  
RETURN-TO-LEVEL.
POZIŢIE OPTIMĂ A UNELTEI PRINTR-O APĂSARE DE  
BUTON – DATORITĂ FUNCŢIEI RETURN-TO-LEVEL.

    Căutarea poziţiei corecte a uneltei a luat sfârşit acum. Nu se vede unealta când este poziţionată 

în poziţia situată cel mai jos? Nicio problemă! Unealta se poziţionează întotdeauna automat la loc, 

printr-o apăsare de buton, în poziţia reglată în prealabil.

    O apăsare de buton este suficientă – şi, cu ajutorul funcţiei comutabile de reglare a nivelului – se 

revine de fiecare dată la aceeaşi poziţie setată o singură dată: Astfel economisiţi timp şi nervi.

     Este ca o joacă de copii şi funcţionează mecanic: eliberaţi mânerul, ajustaţi şi strângeţi.

     Secretul? Deoarece dispozitivul Return-to-Level este integrat în braţul oscilant, această funcţie se 

află întotdeauna la dispoziţia şoferului, chiar dacă ataşează încărcătorul frontal pe un alt tractor.

    Funcţia de descărcare rapidă acţionabilă electric face parte din dotările de serie la încărcătoarele 

cu sistem Return-to-Level.

    Avantaj clar: Datorită sistemului automat de revenire la nivel şi funcţiei de descărcare rapidă, 

încărcarea se face mai rapid şi mai eficient.

2 ȘTIFTULUI  
MAI MARI.
NUMAI LA STOLL.  
MAI MULT NU ESTE POSIBIL.
Chiar și cele mai mici încărcătoare frontale ale noastre sunt echipate cu pivoții 

celor mai "mari". 

Următoarea generație a ProfiLine este echipată cu pini mai mari în punctele 

de pivot foarte solicitate, cum ar fi triunghiul de deviere și punctul de pivot al 

brațului oscilant.

    Diametrul știftului de 40 mm, de la cel mai mare la cel mai mic încărcător.

    Diametrul știftului de 45 mm în punctul de pivot superior al cinematicii Z. 

     Diametrul știftului de 50 mm în punctul de pivot al brațului oscilant spate.
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3 DIN  
ÎNTREGUL  
POTENȚIAL.
UNEALTĂ UMPLUTĂ PÂNĂ LA MUCHIE –  
DATORITĂ UNGHIULUI MARE DE BASCU- 
LARE ŞI FUNCŢIEI DE REUMPLERE.

   Tot materialul rămâne înăuntru: Nu există pierderi prin curgere.

    Unghi maxim de basculare: La sol între 41° şi 45° – la ridicare 

până la 63°, datorită funcţiei de reumplere.

    Funcţia de reumplere este disponibilă exclusiv la STOLL! Cupa 

este întotdeauna plină, fără pierderi prin curgere.

    La încărcare intră mai mult material în unealtă – şi rămâne acolo 

unde trebuie. Rezultat: Capacitatea de încărcare creşte simţitor.

Din convingere și din dragoste pentru  
tehnologie. Folosiți cele mai bune!
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4 UNIC. 
SISTEMUL DE  
RETRACTARE.
ORIGINAL.
În urmă cu mai bine de 30 de ani, STOLL a inventat sistemul unic de retractare pentru 

încărcătoare frontale, pe care continuă să-l îmbunătăţească şi astăzi.

Sistemul consacrat în întreaga lume şi disponibil în peste 350.000 de exemplare se 

numără astăzi printre dotările de bază ale unui încărcător frontal. Absenţa lui din utili-

zarea zilnică este astăzi de neconceput; de asemenea, sistemul vă ajută să modernizaţi 

un încărcător frontal STOLL actual. Deoarece noi vă aducem inovaţie, conform tradiţiei.

5 ECONOMIE DE  
TIMP & BANI.  
PRECIZIE.
FACILITAREA ZONEI DE CONFORT.
Datorită calităţii de prelucrare deosebit de înalte, toate încărcătoarele frontale STOLL dau 

dovadă de o precizie net superioară de montare. Astfel economisiţi timp bani, şi nervi.
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6 CELE MAI 
ÎNALTE  
CERINŢE DE 
CALITATE. 
MADE IN  
GERMANY.
„Made in Germany“ este un sinonim pentru calitatea 

de top, la nivel mondial. În ultimele decenii, şi STOLL 

s-a mobilizat pentru ca acest concept să devină o mar-

că. În cadrul companiei STOLL, controalele de calitate 

continue şi îmbunătăţirile aduse produselor, precum şi 

o producţie foarte eficientă cu costuri reduse asigură 

faptul că „Made in Germany“ nu este doar o realita-

te, ci este şi rămâne o adevărată etichetă de calitate.

Calitatea este obiectul activităţii noastre. Avem 
credinţa fermă că tehnicienii din Germania cree-
ază produse de calitate specială: Încărcătoarele 
noastre frontale.
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Noi le apreciem munca şi, mai mult,  
îi sprijinim cu toată puterea.
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Tot din anul 2015, din motive strategice de piaţă, STOLL este acţionar la KMW  

(Kansas, SUA), unul dintre cei mai importanţi producători de încărcătoare frontale din 

America de Nord.

În 2021, STOLL a achiziționat 100 % din KMW Loaders Ltd., cu sediul în SUA. În 

același an, STOLL a fost achiziționată de compania cehă Agrostroj.

STOLL este astăzi un adevărat jucător la nivel global, iar încărcătoarele frontale STOLL 

se comercializează în întreaga lume. Oferim consultanţă comercială profesională fie 

prin filialele proprii şi importatori, fie prin propriii agenţi de vânzări şi ne mândrim 

cu clienţii noştri finali. Acelaşi lucru îl putem spune şi în ceea ce priveşte domeniul 

serviciilor tehnice şi pieselor de schimb. Și aici avem specialişti cu experienţă aflaţi 

oricând la dispoziţia clienţilor. De asemenea, avem un portal online care oferă răs-

punsuri rapide la întrebări.

Prin disponibilitatea mare a pieselor de schimb şi sistemele logistice rapide, clienţii 

noştri sunt aprovizionaţi într-o manieră sigură, de încredere şi rapidă cu piese de 

schimb originale STOLL din depozitul nostru central de piese de schimb din Lengede, 

lângă Braunschweig. 

În afară de aceasta, STOLL a reuşit să obţină certificarea conform DIN EN ISO 9001.

De mai mulţi ani, STOLL se numără printre cei mai importanţi producători de în-

cărcătoare frontale la nivel mondial. Prin concentrarea pe acest segment, precum şi 

prin numeroasele inovaţii şi îmbunătăţiri, în ultimii ani STOLL şi-a consolidat consider-

abil poziţia şi competenţa. Portofoliul de produse impresionant este foarte diversificat.

Din noiembrie 2007 până în mai 2009, au fost introduse succesiv cele mai noi teh-

nologii STOLL în materie de încărcătoare frontale: ProfiLine FZ/FS pentru tractoare de  

la 50 până la 300 CP. În mai 2009 a urmat seria CompactLine. Pentru prima dată, 

STOLL a adăugat în oferta sa o gamă de încărcătoare pentru tractoare compacte 

de 20-50 CP. În mai 2010 a mai urmat o serie de fabricaţie: STOLL EcoLine pentru 

tractoare de 50-110 CP. 

De la începutul anului 2013, STOLL face parte din DMB (companie germană de  

investiţii pentru întreprinderi mijlocii), cu sediul în Hamburg. Acest investitor asigură 

noi impulsuri în dezvoltare şi producţie. Astfel, din vara anului 2015, odată cu apariţia 

seriei ClassicLine, s-a lansat deja succesorul seriei EcoLine. Mai puternic, mai stabil 

– siguranţă şi diversitate în utilizare: Noua serie Solid (2018) este un produs STOLL 

pentru toate situaţiile. Acest încărcător multifuncţional se potriveşte multor tractoare 

şi, datorită paletei sale largi de unelte, este adecvat tuturor destinaţiilor de utilizare.

TRANSFORMĂM PREZENTUL  
 ÎNTR-O POVESTE DE SUCCES.
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Obiectivul STOLL pe care ni l-am stabilit pentru viitor este să 

rămânem un partener inovator pentru clienţii noştri în ceea ce 

priveşte automatizarea şi optimizarea proceselor lor de lucru. 

Astfel, în ceea ce priveşte tehnologia încărcătoarelor, oferim în-

totdeauna produsul corect. STOLL se foloseşte de posibilităţile pe 

care le oferă flexibilitatea mare a unei întreprinderi mijlocii. De 

aceea, putem reacţiona într-un termen relativ scurt la cerinţele 

mereu schimbătoare de pe piaţă. Acesta este unul din motivele 

pentru care avem o prezenţă de succes pe piaţă de peste 140 de 

ani, iar această prezenţă va continua să reprezinte şi pe viitor un 

punct forte pentru compania noastră.

NE PUNEM  
MINTEA ŞI  
INIMA ÎN  
SLUJBA  
INOVAŢIEI.
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Privim mereu spre orizont. Fiindcă la STOLL, ceea 
ce ne-a unit dintotdeauna este dorinţa de schim-
bare. Pentru aceasta ne stabilim obiective clare 
pe care le urmărim consecvent. Iar acestea se 
întrezăresc şi nu ne rămâne decât să le atingem. 
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PUNEM  
PASIUNE ÎN  
DEZVOLTAREA 
NOASTRĂ.
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Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
Bahnhofstr. 21 | 38268 Lengede
Telefon: +49 (0) 53 44 / 20-222 
Fax: +49 (0) 53 44 / 20-49182 www.stoll-germany.com


