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STORA & SMÅ  
HJÄLTAR.



TRADITION. KVALITET. INNOVATION.  
VÅRT HJÄRTA SLÅR FÖR LANTBRUKARNA.

Tradition, kvalitet och innovation – det är värden som driver STOLL varje dag.

Våra riktiga hjältar arbetar på fälten, utfodrar boskap och driver det svenska jordbruket framåt. Det är ni som är våra riktiga 

hjältar. Därför är det STOLL:s ambition att underlätta ditt arbete, främja din framgång och lyfta dig i ditt dagliga arbete. 

Ta reda på var STOLL kommer ifrån, var vi är idag och vart vägen in i framtiden leder. Vi finns nära dig med blicken riktad 

framåt mot vår gemensamma, framgångsrika framtid.
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TRADITION
SKA KÄNNAS  

& BEVARAS



Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH 

grundades 1878 i Luckenwalde nära Berlin. 

1946 flyttade STOLL till Broistedt i Nieder-

sachsen, senare en del av Lengede i när-

heten av Hannover, till en byggnad i en före 

detta sockerfabrik.

År 1965 tog företagets framgångssaga fart. 

Sedan 2013 har STOLL fokuserat 100 % på 

tillverkning av frontlastare. I dag sätter fö-

retaget globala standarder inom branschen. 

Framtiden tillhör STOLL.

HISTORIA 
SOM  
LEVER.

Det finns ställen där små mirakel sker. Vår fabrik i 
Lengede har skrivit historia. En historia som lever 
vidare. Mer levande än någonsin. 
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STOLL tänker inte i det förflutna, STOLL konstruerar framtiden. 

Varje tanke som flödar in i företaget har som mål att förbättra dagens pro-

dukter för morgondagen. Därför sker en kontinuerlig modernisering av alla 

processled och produktionsanläggningar.

FÖRETAGET. 
IDAG.

Under 2013 gjordes investe-

ringar i modern robotsvets- 

ningsteknik. 

Den årliga stålbearbetnin-

gen i hela koncernen är över  

24 000 ton per år.

Gårdagen är historia. 

Framtiden är idag. 
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KVALITET.
KRAFT.  
MANPOWER.

FÖR ATT MÄNNISKAN RÄKNAS. 
FÖR ATT INGEN MASKIN ÄR BÄTTRE  
ÄN DEN SOM ANVÄNDER DEN. 
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Vi på STOLL vet att ingen frontlastare är bättre än människan som använder den. 

Vi hyser aktning och respekt för det arbete du utför varje dag. Äkta legender föds 

i stall och på fälten. I regn och rusk. 

Därför ställer vi högsta krav på vår kvalitet och funktionalitet. Alltid med tanken 

att inte bara leva upp till dina krav, utan att överträffa dina förväntningar. För 

frontlastare och jordbrukare utgör ett sammansvetsat lag. Made in Germany är 

vår mission så att du kan känna dig trygg med att det du har för händerna lever 

upp till dina krav.

    Hög lastkapacitet tack vare lastarens dubbelverkande cylinder.

    Bästa förarkomfort med indikering för redskapsvinkel.

    Snabb och enkel montering och demontering med vårt insvängnings-system.

    Hög stabilitet: tack vare tvärröret som sitter mellan armarna.

    Kan riggas med praktiska extratillbehör som en tredje funktion,  

Comfort-Drive eller nedsänkningsäkring.

VÅR FRAM-
GÅNGSHISTORIA  
I DINA HÄNDER.

VÅRA
FRONTLASTARE.
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PROFILINE
NEXT 

GENERATION. SOLID. COMPACTLINE.
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Vad vore en STOLL-frontlastare utan sina redskap? Ett mästerverk, så klart. 

Men redskap tillsammans med din frontlastare ser till att du får ut det bästa av din traktor varje dag. De ger mening och 

röjer vägen. Oavsett om du griper, skovlar, spetsar eller utför andra hjältedåd är våra redskap din bästa partner. De hjäl-

per våra lantbrukare med kraft, precision och full kapacitet under hans eller hennes dagliga arbete. Alltid på topp eller  

i framkant.

Bli en fältens och stallens hjälte, du också, och njut av den speciella lyx som kommer med redskap som underlättar ditt liv. 

REDSKAP. 
FULLA SKOPOR
AV TOPPRESULTAT.
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6 FÖRDELAR. 
ATT ÄLSKA.

1RTL.  
RETURN-TO-LEVEL.
BÄSTA REDSKAPSLÄGE MED ETT KNAPPTRYCK –  
TACK VARE RETURN-TO-LEVEL.

    Nu slipper du äntligen leta efter rätt redskapsposition. Kan du inte se redskapets läge i den 

lägsta positionen? Inga problem! Redskapet positionerar sig alltid tillbaka i den förinställda 

positionen med ett knapptryck.

    Ett knapptryck är allt som behövs för att ett redskapsläge som har ställts in tidigare alltid 

återtas med den inkopplingsbara nivåregleringen. Det sparar både tid och skonar dina nerver.

     Det är otroligt enkelt och fungerar mekaniskt: lossa bara vredet, ställ in och dra åt.

     Pricken över i: Eftersom Return-to-Level är integrerad i lastarmen kan föraren alltid använda 

funktionen, även om han eller hon monterar frontlastaren på en annan traktor.

    Den elektriskt kopplingsbara snabbtömningen ingår seriemässigt i Return-to-Level.

    Märkbar fördel: Du lastar snabbare och effektivare med nivåregleringen och snabbtömningen.

2 STÖRRE  
STIFT.
ENDAST HOS STOLL.  
MER ÄR INTE MÖJLIGT.
Även våra minsta frontlastare är utrustade med de största av våra 

"största" pinnarna. 

Next Generation av ProfiLine är utrustad med större stift vid de 

högt belastade vridpunkterna, som t.ex. avböjningstriangeln och 

svingarmens vridpunkt.

     40 mm stiftdiameter från den största till den minsta lastaren.

   45 mm stiftdiameter vid Z-kinematikens övre vridpunkt. 

    50 mm stiftdiameter vid den bakre lastarmens vridpunkt.
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3 FRÅN DEN 
FULLA  
POTENTIALEN.
REDSKAPET KAN FYLLAS PÅ TILL 
BRÄDDEN – TACK VARE STÖRSTA  
MÖJLIGA TIPPVINKEL OCH  
EFTERFYLLNINGSFUNKTION.

   Allt stannar kvar i redskapet: inget rinner ut.

    Maximal tippvinkel: Mellan 41 och 45 grader i marknivå, 

upp till 63 grader underlyft med efterfyllningsfunktion.

    STOLL:s exklusiva efterfyllningsfunktion! Alltid en fylld sko-

vel, inget material faller av.

    Du får plats mer mera i redskapet när du lastar – och allt 

stannar på plats. Facit: lastkapaciteten ökar påtagligt.

Av övertygelse och kärlek för teknik.  
Använd det bästa!
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4 UNIKT. 
INKÖRNINGSSYSTEM.
ORIGINALET.
STOLL tog fram det unika inkörningssystemet till frontlastare för över 30 år sedan och har 

kontinuerligt fortsatt utveckla det.

Det välbeprövade systemet som använts långt över 350 000 gånger i hela världen hör nume-

ra till frontlastarens grundläggande utrustning. Det går inte längre att föreställa sig att arbeta 

utan det, eftersom den alltid hjälper dig att rigga din STOLL-frontlastare. Vi bygger innovation 

grundad i tradition.

5 SPARA TID & PENGAR.  
EXAKT INPASSNING.
PROBLEMFRI KOMFORTZON.
Tack vare den extremt höga tillverkningskvaliteten erbjuder frontlastare från STOLL en exakt 

inpassning vid monteringen som vida överstiger genomsnittet. Det sparar både tid, pengar och 

skonar nerverna.
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6 HÖGSTA  
KVALITETS-
KRAV.  
MADE IN  
GERMANY.
I hela världen står ”Made in Germany” för toppk-

valitet. Under de sista decennierna har vi på STOLL 

också kavlat upp ärmarna och jobbat för att begrep-

pet ska vare en del av vårt varumärke. Ständiga 

kvalitetskontroller och produktutveckling samt en 

mycket effektiv lean-produktion innebär att ”Made 

in Germany” inte bara är ett faktum hos STOLL, 

utan att det även är och förblir en kvalitetsmärkning.

Kvalitet är vår verksamhet. Vi är fast övertygade 
om att hantverket i Tyskland tillverkar produkter 
av särskilt hög kvalitet: våra frontlastare.
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Vi ser inte bara ditt arbete,  
vi hjälper dig med kraft.
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Sedan 2015 äger STOLL av marknadsstrategiska skäl även andelar i KMW (Kansas, 

USA), en av Nordamerikas viktigaste tillverkare av frontlastare.

År 2021 förvärvade STOLL 100 procent av KMW Loaders Ltd. i USA. Samma år för-

värvades STOLL av det tjeckiska företaget Agrostroj.

Numera är STOLL en äkta global spelare, eftersom frontlastare från STOLL används 

i hela världen. Vi ger hjälper handeln med sakkunnig support, såväl från egna dot-

terbolag och importörer som egna återförsäljare, och vi är tolta över våra slutkunder. 

Samma gäller för teknisk service och reservdelar. Även inom dessa områden finns 

erfarna medarbetare som alltid gärna hjälper dig. Dessutom har vi en portal på nätet 

där du snabbt kan hitta svar på frågor.

Våra kunder får snabbt, säkert och tryggt hem beställda STOLL originalreservdelar 

från vårt centrala lager i Lengede vid Braunschweig tack vare att vi har en god lager-

hållning av reservdelar samt och snabba logistiksystem. 

STOLL är även certifierat enligt DIN EN ISO 9001.

STOLL hör sedan många år till en av världens ledande frontlastartillverkare. Tack 

vare att vi har koncentrerat oss på detta segment och med hjälp av många olika 

innovationer och vidareutvecklade produkter har STOLL stärkt sin ställning och sin 

kompentens påtagligt. Vår imponerande produktsortiment täcker ett brett spektrum.

Mellan november 2007 och maj 2009 har vi succesivt introducerat våra senaste 

frontlastarteknologi i STOLL ProfiLine FZ/FS för traktorer från 50 till 300 HK. I maj 

2009 var det dags för Compact Line. För första gången kunde STOLL erbjuda ett 

lastarutbud för kompakttraktorer på 20–50 HK. I maj 2010 kom nästa serie: STOLL 

EcoLine för traktorer på 50–110 HK. 

Från och med början av år 2013 hör STOLL till Hamburgbaserade DMB – Deut-

sche Mittelstand Beteiligungen. Denna investerare har bidragit med nya impulser för  

utveckling och produktion. Så sedan sommaren 2015 erbjuder ClassicLine redan  

efterföljaren EcoLine. Ännu starkare, ännu stabilare – pålitlig och mångsidig: den 

nya Solid (2018) är en STOLL för alla tillfällen. Allround-lastaren passar till många 

olika traktorer och kan användas till nästan allt tack vare det stora redskapsutbudet.

SKAPA EN  
FRAMGÅNGSRIK SAMTID.
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STOLL ser som sin uppgift att också i framtiden vara en innovativ partner till våra kunder när det gäller 

att automatisera och optimera deras arbetsmetoder. Vi erbjuder då alltid den riktiga produkten utifrån 

lastarens teknologi. STOLL använder sig de möjligheter som ett mellanstort företags flexibilitet erbju-

der. Som ett mellanstort företag kan vi reagera relativt snabbt på marknadens föränderliga behov. Detta 

är även en bidragande faktor till vår framgångsrika närvaro på marknaden sedan över 140 år, och det 

kommer att vara en av företagets styrkor i framtiden också.

INNOVATION  
MED HJÄRTA 
OCH FÖRSTÅND.
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Vår blick riktas alltid mot horisonten. För det 
som alltid varit utmärkande för STOLL är en vil-
ja att förändras. Därför stakar vi ut tydliga mål 
och arbetar konsekvent med att uppfylla dem. 
Och de väntar på oss i morgon.  
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TILLVÄXT
MED KÄNSLA.
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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


