
Bl
ag

ov
na

 zn
am

ka

VELIKI IN  
MAJHNI JUNAKI.



TRADICIJA. KAKOVOST. INOVACIJA.  
NAŠE SRCE BIJE ZA KMETOVALCE.

Tradicija, kakovost in inovacija – te vrednote nas v STOLLu dnevno ženejo naprej.

Naši resnični junaki obdelujejo polja, hranijo živino in vodijo naprej kmetijstvo. Naši resnični junaki ste vi. Pri STOLLu si 

zato prizadevamo, da bi vam delo olajšali, spodbudili vaš uspeh in povečali učinkovitost dnevnega poslovanja.

Izvedite, od kod izvira podjetje STOLL, kje smo danes in kam nas vodi pot v bodoče: povsem v vaši bližini s pogledom 

naprej v našo skupno, uspešno prihodnost.
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OBČUTENJE
IN OHRANJANJE  

TRADICIJE4
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Podjetje Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH je bilo ustanovljeno leta 

1878 v Luckenwaldu pri Berlinu. Leta 1946 se je podjetje STOLL preselilo v 

Broistedt na Spodnjem Saškem, ki je bil pozneje del Lengedeja pri Hannov-

ru, v stavbo nekdanje tovarne sladkorja.

Leta 1965 se je zgodba o uspehu podjetja začela. 

Od leta 2013 se STOLL 100-odstotno osredotoča na proizvodnjo čelnih 

nakladalnikov. Danes podjetje postavlja svetovne standarde v tej panogi. 

Prihodnost pripada podjetju STOLL.

ŽIVAHNO  
PISANJE 
ZGODOVINE.

Obstajajo mesta, kjer so se zgodili majhni ču-
deži. Naš obrat v Lengedeju je pisal zgodovino 
kmetijstva. Ta zgodovina gre naprej. Živahnejša 
kot kdaj koli prej.
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STOLL ne razmišlja v preteklosti, temveč gradi prihodnost. 

Cilj vsake misli, ki pride v podjetje, je izboljšati današnje izdelke za jutri. Zato 

se nenehno posodabljajo vse faze procesov in proizvodni obrati.

PODJETJE.
DANES.

V letu 2013 so bile izvedene 

naložbe v sodobno tehnolo-

gijo robotskega varjenja. 

Celotna skupina letno prede-

la več kot 24.000 ton jekla.

Včerajšnji dan je zgodovina. 

Prihodnost je danes.  
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KAKOVOST.
MOČ.  
DELOVNA 
SILA.

KER VSAK ČLOVEK ŠTEJE. 
KER JE VSAK STROJ DOBER LE TOLIKO,  
KOLIKOR JE DOBER ČLOVEK, KI GA UPRAVLJA. 
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V STOLLu vemo, da je vsak čelni nakladalnik dober le toliko, kolikor je dober človek, ki ga 

upravlja. Do dela, ki ga opravljate, imamo spoštovanje. Prave legende se rojevajo v hlevih in 

na poljih. V vetru in dežju. 

Zato so naše najvišje zahteve usmerjene h kakovosti in funkcionalnosti. Vedno z mislijo, da 

vaša pričakovanja ne samo izpolnimo, ampak jih presežemo. Ker sta čelni nakladalnik in 

kmetovalec(ka) močna partnerja. »Made in Germany« je za nas misija, da boste prepričani, 

da imate v rokah to, do česar ste upravičeni.

    Visoka zmogljivost nakladanja, zahvaljujoč dvostransko delujočim cilindrom nakladalnika.

    Popolno udobje za voznika z vizualnim indikatorjem za nastavitev priključka.

    Hitra in preprosta priklop ter odklop z nihajnim sistemom.

    Visoka stabilnost: prečna cev je vstavljena skozi nosilce. 

    Mogoča je dodatna oprema s praktičnim priborom, npr. tretji hidravlični krog, funkcija 

Comfort-Drive ali varovalo pred spuščanjem.

NAŠA ZGODBA  
O USPEHU  
V VAŠIH ROKAH.

NAŠI
ČELNI  
NAKLADALNIKI.

10



PROFILINE
NEXT 

GENERATION. SOLID. COMPACTLINE.
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Kaj bi bil čelni nakladalnik STOLL brez svojih priključkov? Jasno, mojstrovina.

Vendar pa priključki v povezavi s čelnim nakladalnikom poskrbijo, da iz traktorja izvlečete kar 

največ. Ti dajejo smisel nakladalniku. Ne glede na to, ali želite zajemati, kopati, nabadati ali 

storiti kakšno drugo junaško dejanje, naši priključki so vaš najboljši partner. Zmogljivi, natančni 

in s polnim zagonom razbremenjujejo naše kmetovalce pri vsakodnevnih opravilih. Vedno zgoraj 

ali povsem naprej.

Bodite tudi vi junak polj in hlevov in uživajte v posebnem razkošju priključkov, ki vam lajšajo 

življenje.

PRIKLJUČKI. 
NAKLADALNA
MOJSTROVINA.
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6 PREDNOSTI.  
V KATERE SE ZALJUBITE.

1RTL.  
RETURN-TO-LEVEL.
OPTIMALNA PORAVNAVA PRIKLJUČKA S PRITISKOM  
NA GUMB – ZAHVALJUJOČ FUNKCIJI SAMODEJNE  
PORAVNAVE S TLEMI (RTL).

    Z iskanjem pravega položaja priključka je zdaj konec. Nimate pogleda na poravnanost priključka 

v najnižjem položaju? Ni problema! Priključek se s pritiskom na gumb vedno znova samodejno 

pozicionira v nastavljeni položaj.

    Zadostuje pritisk na gumb – in nastavljena poravnanost priključka se z vklopljivim poravnavan-

jem s tlemi vedno znova postavi v enak položaj: tako se varčuje s časom in z živci.

     Je povsem preprosta in deluje mehansko: sprostite ročico, nastavite in zategnite.

     Glavna točka: ker je funkcija samodejnega poravnavanja s tlemi (RTL) vgrajena v roko, je ta 

vozniku vedno na voljo, tudi če čelni nakladalnik priklopi na drug traktor.

    Električno vklopljiva funkcija hitrega praznjenja je pri samodejni poravnavi s tlemi (RTL) serijska.

    Jasna prednost: zahvaljujoč funkcijama samodejne poravnave s tlemi (RTL) in hitrega praznjenja, 

je nakladanje hitrejše in učinkovitejše.

2 VEČJI  
SORNIKI.
SAMO V STOLLU. VEČ NI MOGOČE.
Tudi naši najmanjši čelni nakladalniki so opremljeni s čepi naših "največjih". 

Naslednja generacija sistema ProfiLine je opremljena z večjimi čepi na zelo 

obremenjenih vrtilnih točkah, kot sta deformacijski trikotnik in vrtilna točka 

nihajne roke.

    Premer sornika 40 mm od največjega do najmanjšega nakladalnika.

    Premer sornika 45 mm na zgornji točki vrtenja Z-kinematike. 

     Premer sornika 50 mm na točki vrtenja zadnje nihajne roke.
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3 IZ POLNEGA 
POTENCIALA.
DO VRHA NAPOLNJEN PRIKLJUČEK – 
ZAHVALJUJOČ NAJBOLJŠEMU  
KOTU NAKLADANJA IN FUNKCIJI  
DODATNEGA ZAJEMANJA.

   Vse ostane v kesonu: brez izgub zaradi polzenja.

    Največji kot nakladanja: Na tleh med 41° in 45° – s funkcijo 

dodatnega zajemanja pri dviganju do 63°.

    Nekaj čisto posebnega pri STOLLu je funkcija dodatnega 

zajemanja! Vedno poln keson, brez izgub zaradi polzenja.

     Pri nakladanju gre več v priključek – in ostane tam, kamor 

spada. Rezultat: učinkovitost nakladanja se občutno zviša.

Iz prepričanja in ljubezni do  
tehnologije. Uporabite najboljše!
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4 ENKRATEN. 
PRIKLJUČNI SISTEM.
ORIGINAL.
Pred več kot 30 leti je STOLL izumil edinstveni priključni sistem za čelne nakladalnike in ga 

odtlej neprekinjeno razvija.

Ta več kot 350.000-krat preskušeni sistem po vsem svetu danes šteje za osnovno opremo 

čelnega nakladalnika. Pri vsakodnevni uporabi ga ni več moč odmisliti in vam je vedno v 

pomoč pri dodatnem opremljanju sodobnega čelnega nakladalnika STOLL. Zato, ker za vas 

izdelujemo inovativno iz tradicije.

5 VARČEVANJE S ČASOM  
IN Z DENARJEM.  
NATANČNO PRILEGANJE.
PREPROSTO USTVARJANJE OBMOČJA UDOBJA.
Zaradi izjemno visoke kakovosti obdelave imajo vsi čelni nakladalniki STOLL pri montaži več kot nadpovprečno 

natančnost prilagajanja. Tako se varčuje s časom, z denarjem in vašo energijo.
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6 NAJVIŠJA 
PRIZADE-
VANJA ZA 
KAKOVOST. 
»MADE IN 
GERMANY«.
»Made in Germany« po vsem svetu velja za sino-

nim vrhunske kakovosti. Tudi STOLL si je v zadnjih 

desetletjih močno prizadeval, da bi ta pojem postal 

blagovna znamka. S stalnimi kontrolami kakovosti 

in z razvojem izdelkov ter visokokakovostno vitko 

proizvodnjo pri STOLLu skrbimo za to, da »Made in 

Germany« ni zgolj dejstvo, ampak resničen pečat ka-

kovosti, in da tak tudi ostane.

Kakovost je naš posel. Trdno smo prepričani 
vase, da obrat v Nemčiji proizvaja izdelke visoke 
kakovosti: naše čelne nakladalnike.
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Ne vidimo samo vaših opravil,
mi vas močno podpiramo.

18



Prav tako od leta 2015 STOLL iz tržno-strateških razlogov postane delničar podjetja 

KMW (Kansas, ZDA), enega pomembnejših proizvajalcev čelnih nakladalnikov iz 

Severne Amerike.

Leta 2021 je STOLL kupil 100 odstotkov družbe KMW Loaders Ltd. s sedežem v ZDA. 

STOLL je istega leta prevzelo češko podjetje Agrostroj.

STOLL je danes pravi globalni partner, čelni nakladalniki STOLL se uporabljajo po 

vsem svetu. Bodisi prek svojih hčerinskih družb in uvoznikov ali prek lastnih proda-

jalcev strokovno svetujemo trgovcem in smo ponosni na naše končne kupce. Enako 

velja na področjih tehničnega servisa in nadomestnih delov. Tudi tu so na voljo izkuše-

ni strokovnjaki. Poleg tega je za hitre odgovore na vprašanja na voljo spletni portal.

Zaradi visoke razpoložljivosti nadomestnih delov in hitrih logističnih sistemov našim 

strankam prek centralnega skladišča nadomestnih delov v Lengedeju pri Braun-

schweigu hitro, varno in zanesljivo dobavljamo originalne nadomestne dele STOLL.

STOLL je povrh vsega uspel pridobiti certifikat v skladu s standardom DIN EN ISO 9001.

STOLL že vrsto let sodi med vodilne proizvajalce čelnih nakladalnikov. Z osredotočen-

jem na ta segment ter s številnimi inovacijami in z nadaljnjim razvojem je STOLL ravno 

v zadnjih letih svoj položaj in strokovno znanje občutno okrepil. Impresiven portfelj 

izdelkov je zelo raznolik.

Od novembra 2007 do maja 2009 je bila postopno vpeljana najnovejša tehnologija 

čelnih nakladalnikov STOLL ProfiLine FZ/FS za traktorje od 50 do 300 KM. Maja 

2009 je sledila serija Compact Line. STOLL je prvič ponudil program nakladalnikov 

za manjše traktorje od 20 do 50 KM. Maja 2010 je sledila še ena serija: STOLL 

EcoLine za traktorje od 50 do 110 KM.

Na začetku leta 2013 se je STOLL pridružil podjetju DMB (Deutsche Mittelstand Be-

teiligungen) s sedežem v Hamburgu. Ta investitor je poskrbel za nove spodbude v 

razvoju in proizvodnji. Tako je od poletja 2015 s serijo ClassicLine že na voljo nasled-

nik serije EcoLine. Še močnejši, še stabilnejši – zanesljivi in omogočajo raznovrstno 

uporabo: modeli nove serije ClassicLine so STOLL za vse zahteve. Vsestranski modeli 

se prilegajo na številne traktorje in so zaradi širokega programa priključkov primerni 

za vse namene uporabe.

USPEŠNO OBLIKOVANJE 
SEDANJOSTI.
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Pri STOLLu tudi v prihodnje vidimo našo nalogo v tem, da smo svojim strankam še 

naprej inovativni partner pri avtomatizaciji in optimizaciji njihovih delovnih proce-

sov. Pri tem glede tehnologije čelnih nakladalnikov vedno ponujamo pravi izdelek. 

STOLL izkorišča prednosti srednje velikega podjetja glede večje prilagodljivosti. 

Na spreminjajoče se zahteve trga se zato lahko relativno hitro odzove. To je tudi 

razlog, zakaj smo na trgu uspešno prisotni že več kot 140 let, in ta bo še naprej 

močna točka našega podjetja.

INOVACIJA  
S SRCEM IN  
Z RAZUMOM.
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Naš pogled je vedno usmerjen proti obzorju. Ker 
je to, kar nas pri STOLLu od nekdaj povezuje, 
želja po spremembah. V ta namen si postavlja-
mo jasne cilje, katerim dosledno sledimo. In ti 
so v jutru.
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ČUSTVENO  
ZAGOTAVLJANJE
RASTI.



ČUSTVENO  
ZAGOTAVLJANJE
RASTI. 23



P1
59

2-
SL

-0
3.

22
-3

68
74

10
   

   
   

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

Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
Bahnhofstr. 21 | 38268 Lengede
Telefon: +49 (0) 53 44 / 20-222 
Faks: +49 (0) 53 44 / 20-49182 www.stoll-germany.com


