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VEĽKÍ A MALÍ  
HRDINOVIA.



TRADÍCIA. KVALITA. INOVÁCIA.  
NAŠE SRDCE BIJE PRE POĽNOHOSPODÁROV.

Tradícia, kvalita a inovácia – tieto hodnoty sú pre STOLL každodennou výzvou.

Naši skutoční hrdinovia sa starajú o polia, kŕmia svoj dobytok a ženú vpred naše poľnohospodárstvo. Naši skutoční 

hrdinovia ste Vy. Výzvou spoločnosti STOLL je preto uľahčiť vám prácu, podporiť váš úspech a zlepšiť vaše denné 

podnikanie. 

Dozviete sa odkiaľ spoločnosť STOLL prichádza, kde sa dnes nachádzame a kam vedie naša cesta do budúcnosti: 

Celkom blízko pri vás s výhľadom vpred do našej spoločnej úspešnej budúcnosti.
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POCIŤOVAŤ  
A ZACHOVAŤ

TRADÍCIU



Spoločnosť Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH bola za-

ložená v roku 1878 v Luckenwalde pri Berlíne. V roku 1946 sa 

spoločnosť STOLL presťahovala do Broistedtu v Dolnom Sasku, 

neskôr do časti Lengede pri Hannoveri, do budovy bývalého 

cukrovaru.

V roku 1965 sa začala úspešná história spoločnosti. 

Od roku 2013 sa spoločnosť STOLL na 100 % zameriava na 

výrobu čelných nakladačov. Dnes spoločnosť určuje celos-

vetové štandardy v tomto odvetví. Budúcnosť patrí spoločnosti 

STOLL.

NAŽIVO 
PÍSAŤ 
HISTÓRIU.

Existujú miesta, na ktorých sa stávajú malé záz-
raky. Náš závod v Lengede písal dejiny poľno-
hospodárstva. Tieto dejiny pokračujú. Živšie ako 
kedykoľvek predtým. 
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STOLL nemyslí v minulosti, STOLL konštruuje budúcnosť. 

Cieľom každej myšlienky, ktorá sa v spoločnosti objaví, je zlepšiť dnešné 

produkty pre zajtrajšok. Z tohto dôvodu prebieha neustála modernizácia vo 

všetkých procesných fázach a výrobných zariadeniach.

SPOLOČNOSŤ. 
DNES.

V roku 2013 sa investovalo 

do modernej technológie ro-

botického zvárania. 

Celá skupina ročne spracuje 

viac ako 24 000 ton ocele.

Včerajšok je už minulosťou. 

Budúcnosť je dnes.  
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KVALITA.
SILA.  
ĽUDSKÁ SILA.

LEBO NAJDÔLEŽITEJŠÍ JE ČLOVEK. 
LEBO KAŽDÝ STROJ JE LEN TAKÝ DOBRÝ,  
AKO JE TEN, KTO HO OBSLUHUJE. 
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My zo spoločnosti STOLL vieme, že každý čelný nakladač je len taký dobrý, 

ako je človek, ktorý ho obsluhuje.  Máme obdiv a rešpekt pred Vašim vý-

konom, ktorý denne vytvárate. Pravé legendy sa narodili v maštaliach a na 

poliach.  Ošľahané vetrom a zoceľené počasím. 

Preto aj kladieme najvyššie nároky na našu kvalitu a funkčnosť. Neustále mys-

líme na to, aby sme nie len splnili vaše požiadavky, ale ich aj prekročili. Lebo 

čelné nakladače a poľnohospodári sú silnými partnermi. Vyrobené v Nemecku 

je pre nás misia, aby ste sa cítili bezpečne, mali niečo v rukách, čo plní vaše 

požiadavky.

    Vysoký výkon nakladača vďaka dvojčinnému valcu nakladača.

    Najlepšie pohodlie pre vodiča so zobrazením uhla nástroja.

    Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž so systémom sklápania.

    Vysoká stabilita: Priečna rúra prechádza cez podpery. 

    Okrem toho je vybaviteľné praktickým príslušenstvom – napr. tretím riadia-

cim okruhom, Comfort-Drive alebo poistkou proti spusteniu smerom dole.

NÁŠ PRÍBEH  
ÚSPECHU VO  
VAŠICH RUKÁCH.

NAŠE
ČELNÉ  
NAKLADAČE.
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PROFILINE
NEXT 

GENERATION. SOLID. COMPACTLINE.
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Čo by bol čelný nakladač STOLL bez svojich nástrojov? Je to jasné, majstrovské dielo. 

Ale nástroje sa v spojení s čelným nakladačom postarajú o to, aby ste každý deň získali z vášho traktora to najlepšie. Dávajú 

zmysel a vytvárajú cestu. Bez ohľadu na to, či potrebujete uchopovať, naberať, napichovať alebo vykonať iné hrdinské činy, 

naše nástroje sú vašim najlepším partnerom. Silne, presne a s plným nasadením uľahčujú našim poľnohospodárom dennú 

prácu. Vždy úplne hore alebo celkom vpredu.

Buďte aj vy hrdinom polí a maštalí a užite si špeciálny luxus nástrojov, ktoré vám uľahčia život. 

NÁSTROJE. 
MAJSTROVSKÝ  
VÝKON S LYŽICAMI.

13



6 VÝHODY.  
KTORÉ SI OBĽÚBITE.

1RTL.  
RETURN-TO-LEVEL.
OPTIMÁLNA POLOHA NÁSTROJA NA JEDNO  
STLAČENIE TLAČIDLA – VĎAKA NÁVRATU DO  
ROVINY RETURN-TO-LEVEL.

    Hľadanie správnej polohy má teraz svoj koniec. Nemáte výhľad na polohu nástroja v 

najnižšej polohe? Žiadny problém! Nástroj sa automaticky vždy opäť presunie stlačením 

tlačidla do predbežne nastavenej polohy.

    Postačuje jedno stlačenie tlačidla – a jedenkrát nastavená poloha nástroja pomocou 

pripojenej regulácie roviny už stále zaberá rovnakú polohu: tým sa šetrí čas aj nervy.

     Je to detsky jednoduché a funguje mechanicky: uvoľniť, nastaviť a zatiahnuť páku.

     Čerešnička na torte: keďže je funkcia Return-to-Level integrovaná v sklápacích ramenách, 

je táto funkcia k dispozícii aj v prípade, keď sa čelný nakladač namontuje na iný traktor.

    Elektricky pripojiteľné rýchle vysypanie je k dispozícii u Return-to-Level sériovo.

    Jasná výhoda: nakladanie sa potom vykonáva vďaka automatickej úrovne a rýchleho 

vysypania rýchlejšie a účinnejšie.

2 VÄČŠÍMI  
ČAPMI.
IBA V SPOLOČNOSTI STOLL.  
VIAC NIE JE MOŽNÉ.
Aj naše najmenšie čelné nakladače sú vybavené kolíkmi našich 

"najväčších". 

Nová generácia systému ProfiLine je vybavená väčšími čapmi vo 

vysoko namáhaných otočných bodoch, ako je napríklad troju-

holník vychýlenia a otočný bod kyvnej vidlice.

    Priemer čapu 40 mm od najväčšieho po najmenší nakladač.

   Priemer čapu 45 mm v hornom otočnom bode Z-kinematiky. 

    Priemer čapu 50 mm v bode otáčania zadnej kyvnej vidlice.
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3 Z PLNÉHO 
POTENCIÁLU.
NÁSTROJ NAPLNENÝ AŽ PO OKRAJ – VĎAKA 
NAJVÄČŠIEMU MOŽNÉMU UHLU SKLOPENIA 
A FUNKCIÍ POSTUPNÉHO NABERANIA.

   Všetko zostáva vnútri: neexistujú žiadne straty vysypaním.

    Maximálny uhol sklopenia: na podlahe medzi 41° a 45° – funkciou 

postupného naberania pri zdvíhaní do 63°.

    Funkcia postupného naberania je výlučne funkciou STOLL! Vždy plná 

lyžica, žiadne straty vysypaním.

    Pri nakladaní sa viac zmestí do nástroja – a zostane tam, kde patrí. 

Výsledok: výkonnosť nakladania sa tak značne zvýši.

Z presvedčenia a lásky pre technológie.  
Používajte to najlepšie!
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4 JEDINEČNÝ. 
SYSTÉM VJAZDU.
ORIGINÁL.
Pred viac ako 30 rokmi spoločnosť STOLL vynašla jedinečný systém vjazdu pre čelný 

nakladač a naďalej ho neustále vyvíja.

Systém viac ako 350 000 násobne osvedčený po celom svete sa dnes počíta k základnej 

výbave čelného nakladača. Pri dennom používaní sa už nedá odmyslieť a kedykoľvek 

vám pomôže traktor dodatočne vybaviť aktuálnym čelným nakladačom STOLL. Pretože 

my vyrábame inovatívne z tradície.

5 ÚSPORA ČASU  
A PEŇAZÍ.  
PRESNOSŤ.
UĽAHČENÁ KOMFORTNÁ ZÓNA.
Vďaka mimoriadne vysokej kvalite spracovania majú všetky čelné nakladače STOLL pri 

montáži široko nadpriemernú presnosť. Tým sa šetrí čas, peniaze a nervy.
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6 NAJVYŠŠIE  
NÁROKY NA 
KVALITU. 
VYROBENÉ  
V NEMECKU.
„Vyrobené v Nemecku“ je po celom svete synonymom 

pre špičkovú kvalitu. Aj spoločnosť STOLL si posledné 

desaťročia vysúkala rukávy, aby sa tento pojem stal 

značkou. Neustále kontroly kvality a ďalší vývoj výrob-

kov, ako aj vysoko efektívna štíhla výroba, sa v spoloč-

nosti STOLL starajú o to, aby „Vyrobené v Nemecku“ 

nebolo len skutočnosťou, ale bolo a aj zostalo pravým 

razítkom kvality.

Kvalita je náš obchod. Sme pevne presvedčení, 
že ručná práca v nemeckých výrobkoch vytvorila 
špeciálnu kvalitu: Naše čelné nakladače.
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Nevidíme iba vašu prácu,  
ale vám silno pomáhame.
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Takisto od roku 2015 je STOLL z trhovo strategických dôvodov vlastníkom podielu v KMW 

(Kansas, USA), najvýznamnejšom výrobcovi čelných nakladačov zo severnej Ameriky.

V roku 2021 STOLL získal 100 % spoločnosti KMW Loaders Ltd. so sídlom v USA. V 

tom istom roku STOLL kúpila česká spoločnosť Agrostroj.

STOLL je dnes skutočným svetovým hráčom, čelné nakladače STOLL sa používajú 

na celom svete. Buď pomocou vlastných dcérskych spoločností a importérov alebo 

vlastných predajcov odborne radíme obchodu a sme pyšní na našich koncových  

zákazníkov. To isté platí pre divízie Technický servis a Náhradné diely. Aj tu sú vám  

kedykoľvek k dispozícii skúsení odborníci. Okrem toho online portál pomáha pri  

rýchlom zodpovedaní otázok.

Vďaka vysokej disponibilnosti náhradných dielov a rýchlym logistickým systémom  

obdržia naši zákazníci originálne náhradné diely STOLL bezpečne, spoľahlivo a rýchlo 

z nášho centrálneho skladu náhradných dielov v Lengede pri Braunschweigu. 

Spoločnosti STOLL sa tak podarilo, aby bola certifikovaná podľa DIN EN ISO 9001.

Už mnoho rokov spoločnosť STOLL po celo svete patrí k vedúcim výrobcom čelných 

nakladačov. Sústredením sa na tento segment, ako vďaka početným inováciám a  

ďalšiemu vývoji spoločnosť STOLL práve v posledných rokoch významne posilnila svo-

ju pozíciu a odbornosť. Pozoruhodné portfólio výrobkov je široko rozvetvené.

Od novembra 2007 do mája 2009 bola zavedená najnovšia technológia čelných  

nakladačov STOLL ProfiLine FZ/FS pre traktory od 50 do 300 PS. V máji 2009 potom 

nasledovala Compact Line. Prvýkrát spoločnosť STOLL ponúkla program nakladačov 

pre kompaktné traktory 20–50 PS. V máji 2010 nasledoval ešte ďalší konštrukčný 

rad: STOLL EcoLine pre traktory 50–110 PS. 

Na začiatku roka 2013 patrí STOLL k DMB - Deutsche Mittelstand Beteiligungen  

sídliacej v Hamburgu. Tento investor sa postaral o nové impulzy vo vývoji a výrobe.  

Tak je od leta 2015 s ClassicLine k dispozícii nasledovník EcoLine. Ešte silnejší, ešte 

stabilnejší – spoľahlivý a mnohostranný pri použití: Nový Solid (2018) je STOLL pre 

všetky prípady. Allrounder je vhodný pre mnohé traktory a je vhodný vďaka svojmu 

širokému programu nástrojov pre všetky účely použitia.

ÚSPEŠNE VYTVÁRAŤ  
PRÍTOMNOSŤ.
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Aj v budúcnosti vidíme u spoločnosti STOLL naše úlohy v tom, aby 

boli naši zákazníci pri automatizácii a optimalizácii vašich pracovných 

postupov inovatívnymi partnermi. Pritom vzhľadom k technológii na-

kladačov vždy ponúkame správny výrobok. Spoločnosť STOLL využíva 

možnosti veľkej pružnosti stredne veľkého podniku. Preto je možné 

relatívne v krátkej dobe reagovať na meniace sa požiadavky. Aj v tom je 

zdôvodnená úspešná prítomnosť na trhu už vyše 140 rokov a to bude 

aj v budúcnosti silná stránka nášho podniku.

INOVÁCIA SO  
SRDCOM A 
ROZUMOM.
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Náš pohľad stále smeruj na horizont. Lebo to, čo 
nás u spoločnosti STOLL spája, je vôľa k zmene. 
Preto si stanovujeme jasné ciele, ktoré násled-
ne nasledujeme. A tie ležia v budúcnosti.  
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CITLIVO  
ZABEZPEČIŤ  
RAST.
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Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
Bahnhofstr. 21 | 38268 Lengede
Telefón: +49 (0) 53 44 / 20-222 
Fax: +49 (0) 53 44 / 20-49182 www.stoll-germany.com


