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ВЕЛИКІ І МАЛІ  
ГЕРОЇ.



ТРАДИЦІЇ. ЯКІСТЬ. ІННОВАЦІЙНІСТЬ. 
З ДУМКОЮ ПРО ФЕРМЕРІВ.

Традиції, якість.та інноваційність — саме ці цінності є рушійною силою  STOLL в повсякденній діяльності.

Наші справжні герої обробляють поля, годують худобу і приводять в рух економіку країни. Наші справжні герої — це ви. 

Тому STOLL прагне полегшити вашу працю, сприяти вашому успіху і підвищити продуктивність вашої щоденної роботи. 

Дізнайтеся про походження STOLL, про наше сьогодення та наш шлях у майбутнє. Поруч з вами з поглядом вперед — 

у наше спільне успішне майбутнє.
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ВІДЧУВАТИ ТА
ЗБЕРІГАТИ  
ТРАДИЦІЇ



Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH була заснована 

в 1878 році в Луккенвальде поблизу Берліна. У 1946 

році СТОЛЛ переїхав до Бройстедта в Нижній Саксонії, 

згодом у складі Ленгеде поблизу Ганновера, у будівлю 

колишньої цукрової фабрики.

У 1965 році історія успіху компанії набрала обертів.

З 2013 року STOLL на 100% зосередився на 

виробництві фронтальних навантажувачів. Сьогодні 

компанія встановлює світові стандарти в цій галузі. 

Майбутнє належить STOLL.

ПИШУЧИ 
ЖИВУ 
ІСТОРІЮ.

На світі є місця, в яких трапляються маленькі чуда. 
Наш завод в Ленгеде (Німеччина) написав справжню 
історію в області сільського господарства. І ця 
історія живе і зараз. Навіть жвавіше, ніж коли небудь 
раніше. 
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STOLL не думає про минуле, STOLL будує майбутнє.

Кожна думка, що вливається в компанію, спрямована на покращення 

сьогоднішніх продуктів на завтра. З цієї причини на всіх технологічних ділянках 

і виробничих приміщеннях відбувається постійна модернізація.

ПІДПРИЄМСТВО. 
СЬОГОДНІ.

У 2013 році здійснено інвестиції в 

сучасну роботизовану технологію 

зварювання.

Річна переробка сталі всієї групи 

становить понад 24 000 тонн на 

рік.

Вчорашній день – історія.

Майбутнє сьогодні. 
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ЯКІСТЬ.
СИЛА. 
ЛЮДСЬКІ  
РЕСУРСИ.

БО НАЙВАЖЛИВІШЕ — ЦЕ ЛЮДИНА. 
ТОМУ ЩО ЖОДНА МАШИНА НЕ ЗРІВНЯЄТЬСЯ З  
ОСОБОЮ, ЯКА НИМ УПРАВЛЯЄ.  
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Ми, співробітники компанії STOLL знаємо, що жоден фронтальний навантажувач не 

зрівняється з особою, яка ним управляє.  Ми виражаємо повагу до вашої щоденної роботи. 

Справжні легенди народжуються на фермах і полях.  У будь-яку погоду. 

Тому ми ставимо максимально високі вимоги до нашої якості та функціональності. Завжди з 

думкою про те, щоб не тільки виконати ваші побажання, але й перевершити ваші очікування. 

Тому що фронтальні навантажувачі та фермери — це тісні партнери. «Made in Germany» — 

це місія для нас, щоб ви відчували: у ваших руках саме те, що ви очікуєте.

    Висока потужність навантажувача завдяки циліндрам двосторонньої дії.

    Максимальна зручність для водія з візуальною індикацією кута нахилу робочого 

інструмента.

    Швидкий і простий монтаж/демонтаж за допомогою системи з відкидною системою.

    Висока стабільність: поперечна перекладина монтується через балки. 

    Можливість додаткового оснащення практичними комплектуючими, напр., третім 

контуром управління, системою Comfort Drive чи захистом від опускання.

НАША ІСТОРІЯ  
УСПІХУ У  
ВАШИХ РУКАХ.

ФРОНТАЛЬНИЙ  
НАВАНТАЖУВАЧ.
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PROFILINE
NEXT 

GENERATION. SOLID. COMPACTLINE.
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Чого був би вартий фронтальний навантажувач STOLL без своїх робочих 

органів? Він, звісно, шедевр інженерної думки, 

проте робочі органи у поєднанні з фронтальними навантажувачами 

забезпечують вам можливість застосовувати свій трактор з 

максимальною користю. Вони виконують важливу роботу. Наші 

робочі органи  — це ваш найкращий партнер у різних видах роботи, 

де вам потрібні екскаватори, захвати, вила чи інші компоненти.  

Потужно, точно та в повну силу вони полегшують повсякденне життя 

нашим фермерам. Вони завжди поруч з вами.

Будьте також героєм полів та ферм і насолоджуйтеся високою якістю 

робочих органів, які полегшать вам життя. 

РОБОЧІ ОРГАНИ.  
ПОВНІ КОВШІ
ДОСЯГНЕНЬ.
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6 ПЕРЕВАГ, ЯКІ НЕ ЗАЛИШАТЬ  
ВАС БАЙДУЖИМИ.

1RTL.  
RETURN-TO-LEVEL.
ОПТИМАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ РОБОЧОГО ОРГАНУ 
НАТИСКАННЯМ ОДНІЄЇ КНОПКИ – ЗАВДЯКИ ФУНКЦІЇ 
RETURN-TO-LEVEL.

    Ось і поставлено крапку у пошуках правильного положення робочого органу. У нижньому 

положенні не видно розміщення робочого органу? Не біда! Одним натиском на кнопку 

робочий орган завжди автоматично встановлюється у попередньо заданій позиції.

    Досить одного натискання кнопки, і робочий орган, завдяки вмиканню регулювання рівня 

нахилу, повертається в раніше налаштоване положення: це економить час і нерви.

     Функція проста в управлінні і працює автоматично: відпустити важіль, виконати регулювання 

та затягнути.

     Відмітна особливість: оскільки функція повернення робочого органу в задане положення 

(Return-to-Level) інтегрована в стрілу, то вона завжди доступна водієві, навіть в разі 

установки фронтального навантажувача на інший трактор.

    Швидке вивантаження з електричним вмиканням для функції Return-to-Level пропонується 

в серійному виконанні.

    Очевидна перевага: завдяки автоматизації регулювання рівня і швидкому вивантаженню 

навантажувальні роботи виконуються швидше і ефективніше.

2 БІЛЬШИМИ 
БОЛТАМИ.
ТІЛЬКИ В STOLL. БІЛЬШЕ НЕМОЖЛИВО.
Навіть наші найменші фронтальні навантажувачі оснащені болтами 

наших «найбільших».

Наступне покоління ProfiLine оснащено більшими болтами на дуже 

напружених точках повороту, таких як трикутник відхилення та 

точка повороту маятника.

    Діаметр болта 40 мм від найбільшого до найменшого 

фронтального навантажувача.

     Діаметр болта 45 мм у верхній точці повороту Z-кінематики. 

     Діаметр болта 50 мм у задній точці повороту.
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3 ВІД ПОВНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ.
ЗАПОВНЕННЯ РОБОЧОГО ОРГАНУ ДО 
КРАЇВ – ЗАВДЯКИ МАКСИМАЛЬНОМУ  
КУТУ ЗАЧЕРПУВАННЯ ТА ФУНКЦІЇ 
ДОЗАЧЕРПУВАННЯ.

   Вміст залишається всередині: вантаж не розсипається.

    Максимальний кут зачерпування: на рівні землі він 

становить від 41° до 45°, а завдяки функції дозачерпування 

при підніманні — до 63°.

    Ексклюзивна функція дозачерпування в системах STOLL! 

Завжди повний ківш без розсипання вантажу.

    При навантаженні в робочий орган поміщається більше 

вантажу, що з нього не висипається. Результат: значно 

покращуються робочі характеристики навантажування.

Через переконання та любов до  
техніки. Використовуйте найкраще!
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4 УНІКАЛЬНІСТЬ. 
В'ЇЗНА СИСТЕМА  
ФІКСАЦІЇ.
ОРИГІНАЛ.
Понад 30  років тому компанія STOLL винайшла унікальну в’їзну систему фіксації і 

постійно вдосконалювала її.

Ця система, що доказала свою придатність шляхом понад 350  000-разового 

використання, на сьогоднішній день вважається базовим оснащенням фронтального 

навантажувача. Його повсякденна експлуатація тепер просто немислима без цієї 

системи. Вона в будь-який час допомагає вам доукомплектувати сучасний фронтальний 

навантажувач STOLL. Тому що ми створюємо для вас інноваційні рішення, опираючись 

на традиції.

5 ЕКОНОМІЯ ЧАСУ  
І ГРОШЕЙ.  
ТОЧНІСТЬ ПОСАДКИ.
ЗОНА КОМФОРТУ БЕЗ ЖОДНИХ ПРОБЛЕМ.
У результаті надзвичайно високої якості виготовлення усі фронтальні навантажувачі 

STOLL досягають високої точності посадки при монтажі. Це економить час і нерви.
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6 МАКСИМАЛЬНІ  
ВИМОГИ ДО 
ЯКОСТІ.  
MADE IN  
GERMANY.
«Made in Germany» — це синонім високої якості по всьому 

світі. В останні десятиліття компанія STOLL наполегливо 

працювала над тим, щоб її марка теж стала всесвітньо  

відомою. Постійний контроль якості і розробки продукції, а 

також високоефективне економне виробництво в компанії 

STOLL стали запорукою того, що «Made in Germany» є і буде 

не тільки фактом, але й справжнім знаком якості.

Якість  — це основа нашого бізнесу. Ми повністю переконані в 
тому, що малі ручні виробництва в Німеччині виробляють продукти 
особливої якості. Наші фронтальні навантажувачі.
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Ми не тільки бачимо вашу роботу,  
ми усіма салами підтримуємо вас.
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Крім того, з 2015  року STOLL, виходячи з доцільності ринкової стратегії, є 

акціонером компанії KMW (Канзаз, США), одного з найважливіших виробників 

фронтальних навантажувачів у Північній Америці.

У 2021 році STOLL придбав KMW Loaders Ltd. 100 відсотків базується в США. У 

тому ж році STOLL перейшла до чеської компанії Agrostroj.

Сьогодні STOLL — це глобальний гравець, а фронтальні навантажувачі STOLL 

використовуються по цілому світі. Ми проводимо кваліфіковане консультування 

сфери торгівлі як через наші дочірні компанії і імпортерів, так і через власних 

реалізаторів. Ми гордимося своїми кінцевими клієнтами. Це також стосується 

підрозділів технічного обслуговування та запасних частин. Наші досвідчені 

фахівці у вашому розпорядженні. Крім того, наш онлайн-портал допомагає 

швидко відповідати на ваші запитання.

Завдяки високій доступності запасних частин і швидким системам логістики 

наші клієнти надійно і швидко отримують оригінальні запчастини STOLL з 

нашого центрального складу в Ленгеде, що поблизу Брауншвайга (Німеччина). 

До того ж, компанії STOLL вдалося пройти сертифікацію відповідно до DIN EN 

ISO 9001.

Протягом багатьох років STOLL входить до когорти провідних виробників 

фронтальних навантажувачів у світі. Зосередившись на цьому сегменті та 

запровадивши численні інновації і удосконалення, компанія STOLL за останні 

роки значно зміцнила свої позиції та підвищила професійний досвід. Створено 

широкий асортимент продукції.

З листопада 2007 по травень 2009 року було поступово впроваджено найновішу 

технологію фронтальних навантажувачів STOLL  — серію ProfiLine FZ/FS для 

тракторів потужністю 50–300 к. с. В травні 2009 року настала черга серії Com-

pactLine. Спочатку STOLL запропонувала програму для компактних тракторів 

потужністю 20–50 к.  с. В травні 2010 року світ побачила ще одна модельна  

серія — EcoLine від STOLL для тракторів потужністю 50–110 к. с.. 

З початку 2013 року STOLL входить до складу інвестиційної компанії DMB — 

Deutsche Mittelstand Beteiligungen (Гамбург, Німеччина). Цей інвестор забезпечив 

новий імпульс у розробках та виробництві. Так з літа 2015 року споживачам 

пропонується серія ClassicLine у якості наступника EcoLine. Ще вища потужність, 

ще вища стійкість, надійність та різноманітність у використанні: нова лінія Solid 

(2018) — це продукт STOLL на всі випадки життя. Універсальна серія підходить 

для багатьох тракторів і завдяки широкій програмі робочих органів придатна 

для всіх цілей застосування.

УСПІШНО ФОРМУВАТИ 
СЬОГОДЕННЯ.
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Ми, співробітники STOLL, і в майбутньому бачимо своє завдання в тому, щоб 

бути інноваційним партнером для наших клієнтів у сферах автоматизації і 

оптимізації технологічних процесів. При цьому ми завжди пропонуємо належний 

продукт стосовно технологій навантажувачів. STOLL використовує можливості 

значної гнучкості підприємства середнього бізнесу. Тому можна відносно швидко  

реагувати на постійно мінливі вимоги ринку. Цим також пояснюється успішне 

перебування на ринку протягом понад 140  років. Це залишатиметься сильною 

стороною нашої компанії і в майбутньому.

ІННОВАЦІЇ  
З СЕРЦЕМ 
ТА РОЗУМОМ.

20



Наш погляд постійно спрямований за горизонт. Тому 
що нас, співробітників STOLL, завжди об’єднувала жага 
до змін. Для цього ми ставимо перед собою чіткі цілі і 
послідовно ідемо до них. А вони — у майбутньому.
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ВІДЧУТНО
ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ 
РІСТ.
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Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
Bahnhofstr. 21 | 38268 Lengede
Телефон: +49 (0) 53 44 / 20-222 
Факс: +49 (0) 53 44 / 20-49182 www.stoll-germany.com


