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VELCÍ A MALÍ  
HRDINOVÉ.



TRADICE. KVALITA. INOVACE.  
VŠE DĚLÁME PRO ZEMĚDĚLCE.

Tradice, kvalita a  inovace – tato slova jsou pro nás ve společnosti STOLL každodenním hnacím 

motorem.

Naši skuteční hrdinové obdělávají pole, krmí dobytek a podporují zemědělství. Našimi skutečnými 

hrdiny jste vy. Proto je cílem společnosti STOLL usnadňovat, podporovat a zlepšovat vaší každo-

denní práci. 

Přečtěte si o tom, odkud společnost STOLL pochází, kde se nachází dnes a kam povede její cesta 

budoucností: společně s vámi, s pohledem upřeným dopředu na naši společnou, úspěšnou bu-

doucnost.
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CTÍT A
ZACHOVÁVAT 

TRADICE



Společnost Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH byla 

založena v roce 1878 v Luckenwalde u Berlína. V roce 

1946 se společnost STOLL přestěhovala do Broistedtu v 

Dolním Sasku, pozdější části Lengede u Hannoveru, do 

budovy bývalého cukrovaru.

V roce 1965 se úspěch společnosti rozjel. 

Od roku 2013 se společnost STOLL stoprocentně 

zaměřuje na výrobu čelních nakladačů. Dnes společnost 

určuje celosvětové standardy v tomto odvětví. Budouc-

nost patří společnosti STOLL.

ŽIVĚ 
UTVÁŘET  
DĚJINY.

Existují místa, na kterých se uskutečňují malé zázraky. 
Náš závod v Lengede psal dějiny zemědělství. Tyto dě-
jiny pokračují. A jsou živější než kdy dříve. 
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STOLL nemyslí v minulosti, STOLL konstruuje budoucnost. 

Cílem každé myšlenky, která se ve společnosti objeví, je zlepšit dnešní produkty 

pro zítřek. Z tohoto důvodu dochází k neustálé modernizaci všech procesních fází 

a výrobních zařízení.

SPOLEČNOST. 
DNES.

V roce 2013 byly provedeny in-

vestice do moderní technologie 

robotického svařování. 

Celá skupina ročně zpracuje více 

než 24 000 tun oceli.

Včerejšek je minulostí. 

Budoucnost je dnes. 
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KVALITA.
SÍLA.  
LIDSKÁ SÍLA.

PROTOŽE NA ČLOVĚKU ZÁLEŽÍ. 
NEBOŤ KAŽDÝ STROJ JE JEN TAK DOBRÝ  
JAKO TEN, KDO HO OBSLUHUJE.  
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My ve společnosti STOLL víme, že každý čelní nakladač je jen tak dobrý, jako člověk, který ho 

obsluhuje. Pro vaše každodenní nasazení máme úctu a respekt. Skutečné legendy se rodí ve stájích 

a na polích. Za každého počasí. 

Proto také klademe na naši kvalitu a funkčnost maximální nároky. Neustále myslíme na to, nejen 

dostát vašim požadavkům, ale předčít vaše očekávání. Neboť čelní nakladač a  zemědělec jsou 

silnými partnery. Made in Germany je pro nás misí, abyste se cítili, že máte v ruce něco, co se 

vám vyrovná.

    Vysoký výkon díky dvojčinnému válci nakladače.

    Nejlepší komfort pro řidiče s ukazatelem úhlu nářadí.

    Rychlé a snadné připojení a odpojení výložníku.

    Vysoká stabilita: příčník je zasunut do ramen výložníku. 

    Navíc lze dovybavit praktickým příslušenstvím – např. 3. řídicím okruhem,  

systémem Comfort-Drive nebo zajišťovacím zařízením proti snížení nakladače.

NÁŠ 
ÚSPĚCH VE  
VAŠICH RUKOU.

NAŠE
ČELNÍ  
NAKLADAČE.
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PROFILINE
NEXT 

GENERATION. SOLID. COMPACTLINE.
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Co by byl čelní nakladač STOLL bez svého nářadí? Samozřejmě, že mistrovské dílo. 

Ale nářadí ve spojení s čelním nakladačem zajišťuje, abyste každý den ze svého traktoru dostali jen to nejlepší. Vy mu 

dáváte smysl a tvoříte. Nezáleží na tom, zda chcete něco uchopit, nabrat lopatou, nabodnout či jinak použít, naše nářadí 

je vaším nejlepším partnerem. Silné, precizní a s plným nasazením pomáhá našim zemědělcům při jejich každodenní 

práci. Vždy na maximum.

Buďte i vy hrdinové polí a stájí a užijte si luxus nářadí, které vám usnadní život. 

NÁŘADÍ.  
LOPATY JAKO
MISTROVSKÉ DÍLO.
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6 PŘEDNOSTI.  
KTERÉ SI ZAMILUJETE.

1RTL.  
RETURN-TO-LEVEL.
OPTIMÁLNÍ POLOHA NÁŘADÍ STISKNUTÍM  
TLAČÍTKA – DÍKY FUNKCI RETURN-TO-LEVEL.

    Hledání správné polohy nářadí je nyní u  konce. Nemáte výhled na nastavení nářadí v 

nejnižší poloze? Žádný problém! Nářadí se stiskem tlačítka automaticky vždy opět umístí 

do předem nastavené polohy.

    Stačí jedno stisknutí tlačítka a jednou nastavená poloha nářadí se díky přídavné regulaci 

polohy nářadí nastaví vždy zase do stejné polohy: ušetří to čas i nervy.

     Je to velmi snadné: joystick do polohy dolů, stisknout a uvolnit tlačítko.

     Hlavní věc: funkce Return-to-Level je integrována do výložníku. Tím je řidiči k dispozici 

i po záměně traktoru.

    Elektronicky ovladatelná funkce rychlovyklápění je u Return-to-Level dodávána sériově.

    Jednoznačná výhoda: nakládání jde díky funkcím RTL a rychlovyklápění rychleji a efektivněji.

2 VĚTŠÍ 
ČEPY.
POUZE U SPOLEČNOSTI STOLL.  
VÍCE NENÍ MOŽNÉ.
I naše nejmenší čelní nakladače jsou vybaveny čepy našich "ne-

jvětších". 

Next Generation systému ProfiLine je vybavena většími čepy ve 

vysoce namáhaných otočných bodech, jako je např. průhybový 

trojúhelník a otočný bod kyvné vidlice.

    Průměr čepu 40 mm od největšího po nejmenší nakladač.

   Průměr čepu 45 mm v horním otočném bodě Z-kinematiky.

   Průměr čepu 50 mm v místě otáčení zadní kyvné vidlice.
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3 Z PLNÉHO 
POTENCIÁLU.
NÁŘADÍ NAPLNĚNÉ PO OKRAJ –  
DÍKY MAXIMÁLNÍMU NABÍRACÍMU  
ÚHLU A FUNKCI PŘÍDAVNÉHO NABÍRÁNÍ.

   Vše zůstane uvnitř: nedochází k žádným ztrátám vysypáním.

    Maximální nabírací úhel: na zemi mezi 41° a 45° – díky funkci 

přídavného nabírání zdvižený až 63°.

    Funkce přídavného nabírání výhradně u značky STOLL! Vždy plná 

lopata, žádné ztráty vysypáním.

    Při nakládání se toho do nářadí vleze víc – a zůstane to tam, kde 

to má být. Výsledek: citelně se zvýší nakládací výkon.

Z přesvědčení a lásky pro technologie.  
Používejte to nejlepší!
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4 JEDINEČNÝ. 
ZÁVĚSNÝ SYSTÉM.
ORIGINÁL.
Před více než 30 lety vynalezla společnost STOLL jedinečný závěsný systém pro čelní nakladače a od té doby 

ho nadále neustále vyvíjí.

Na celém světě více něž 350 000 krát osvědčený systém dnes patří k základnímu vybavení čelních na-

kladačů. Při každodenním nasazení se bez něj již neobejdeme.Pomáhá vám při každém, dodatečném vyba-

vení aktuálních čelních nakladačů STOLL. Neboť pro vás tvoříme inovativně na základě tradice a zkušeností.

5 ÚSPORA ČASU I PENĚZ.  
PŘESNÉ PŘIZPŮSOBENÍ.
ULEHČENÍ KOMFORTNÍ ZÓNY.
Díky mimořádně vysoké kvalitě zpracování u všech čelních nakladačů STOLL při montáži vše nadprůměrně 

přesně padne. Šetří to čas, peníze i nervy.
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6 MAXIMÁLNÍ  
NÁROKY NA 
KVALITU. 
MADE IN  
GERMANY.
„Made in Germany“ představuje po celém světě syn-

onymum špičkové kvality. Také společnost STOLL se 

v uplynulých desetiletích zaměřila na to, aby se tento 

pojem stal značkou. Neustálé kontroly kvality a další 

vývoj produktů i vysoce efektivní tzv. štíhlá výroba za-

jišťují u společnosti STOLL to, že „Made in Germany“ 

je a  nadále zůstává skutečným potvrzením kvality.

Kvalita je naším podnikem. Jsme přesvědčeni, že 
řemeslo vytváří v Německu produkty mimořádné 
kvality: naše čelní nakladače.
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Vaši práci nejenom vidíme,  ale ji  
i maximálně podporujeme.
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Od roku 2015 je společnost STOLL z tržně strategických důvodů podílníkem ve spo-

lečnosti KMW (Kansas, USA), jednom z nejvýznamnějších výrobců čelních nakladačů 

v severní Americe.

V roce 2021 získala společnost STOLL 100 % společnosti KMW Loaders Ltd. se síd-

lem v USA. V témže roce STOLL koupila česká společnost Agrostroj.

Společnost STOLL je tak dnes skutečným globálním hráčem, čelní nakladače STOLL 

jsou používány po celém světě. Buď prostřednictvím vlastních dceřiných společností 

a dovozců nebo prostřednictvím vlastních poradců vám poskytujeme odborné pora-

denství v obchodě a  jsme hrdí na naše koncové zákazníky. To samé platí v oblasti 

technického servisu a náhradních dílů. I  zde jsou vám zkušení odborníci kdykoli k   

dispozici. Kromě toho vám může s rychlým zodpovězením dotazů pomoci online portál.

Díky vysoké dostupnosti náhradních dílů a  rychlým logistickým systémům získávají 

naši zákazníci originální náhradní díly značky STOLL bezpečně, spolehlivě a rychle přes 

náš centrální sklad náhradních dílů v německém městě Lengede u Braunschweigu. 

Společnosti STOLL se podařilo získat certifikaci podle EN ISO 9001.

Již mnoho let patří společnost STOLL k  předním celosvětovým výrobcům čelních  

nakladačů. Díky zaměření se na tento segment, četným inovacím a dalším rozvojem 

produktům společnost STOLL v posledních letech výrazně posílila svoji pozici a odbor-

nost. Působivé portfolio produktů je skutečně rozsáhlé.

Od listopadu 2007 do května 2009 byla postupně zaváděna nejnovější technolo-

gie čelních nakladačů STOLL ProfiLine FZ/FS pro traktory o výkonu 50 až více než 

300 HP. V květnu 2009 pak následovala řada Compact Line. Společnost STOLL po-

prvé nabídla sortiment čelních nakladačů pro kompaktní traktory o výkonu 20–50 HP. 

V květnu 2010 pak následovala další konstrukční řada: STOLL EcoLine pro traktory 

o výkonu 50–110 HP. 

Od začátku roku 2013 patří společnost STOLL k  hamburské společnosti DMB –  

Deutsche Mittelstand Beteiligungen. Tento investor zajišťuje nové impulzy pro vývoj 

a výrobu. Takže od léta 2015 je k dispozici nástupce řady EcoLine nazvaný ClassicLine. 

Ještě silnější, ještě stabilnější – spolehlivý a  všestranný při práci: nový model řady 

Solid (2018) je STOLL ve všech ohledech. Adaptace na velké množství traktorů a široký 

sortiment nářadí z něj dělá všestranného pomocníka vhodného pro jakékoli nasazení.

ÚSPĚŠNÉ UTVÁŘENÍ  
BUDOUCNOSTI.
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Také v budoucnu vidíme naše úkoly ve společnosti STOLL v tom, abychom byli našim zákazníkům inovativním 

partnerem při automatizaci a optimalizaci jejich pracovních procesů. K tomu nabízíme v rámci technologie na-

kladačů vždy ten správný produkt. Společnost STOLL využívá možností velké flexibility středně velkého podniku. 

Na měnící se požadavky trhu proto dokáže reagovat relativně rychle. Také na tom je založena úspěšná přítomnost 

na trhu po dobu již 140 let. A i v budoucnu to bude silnou stránkou našeho podniku.

INOVACE  
SE SRDCEM  
A POROZUMĚNÍM.
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Náš pohled vždy směřuje na horizont. Neboť to,  
co nás ve společnosti STOLL odjakživa spojuje,  
je vůle podstupovat změny. Proto jsme si sta-
novili jasné cíle, které systematicky sledujeme. 
A ty se nacházejí v zítřku. 
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CITLIVÉ
ZAJIŠTĚNÍ 
RŮSTU.
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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


