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HAGYOMÁNY. MINŐSÉG. INNOVÁCIÓ.  
SZENVEDÉLYESEN TÁMOGATJUK A GAZDÁLKODÓKAT.

Hagyomány, minőség és innováció - ezek az értékek vezetnek előre minket minden nap a STOLL-nál.

Igazi hőseink megművelik a földeket, megetetik a jószágokat és előre lendítik a mezőgazdaságot. Ön a mi igazi hősünk. STOLL arra 

törekszik, hogy megkönnyítse az Ön munkáját, támogassa az Ön sikerét és fellendítse napi ügymeneteit. 

Ismerje meg, honnan származik a STOLL, hol tart most és hová vezet útja a jövőben: Szorosan az Ön oldalán, arccal a közös és sikeres 

jövő felé.

2



3



4



HAGYOMÁNY
MEGÉLÉSE &  
MEGŐRZÉSE



A Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH-t 1878-ban alapí-

tották Luckenwalde-ban, Berlin közelében. 1946-ban a STOLL 

az alsó-szászországi Broistedtbe, a későbbi Hannover melletti 

Lengede városrészbe költözött, egy korábbi cukorgyár épületébe.

1965-ben a vállalat sikertörténete beindult. 

2013 óta a STOLL 100 %-ban a homlokrakodók gyártására öss-

zpontosít. Ma a vállalat globális mércét állít fel ebben az iparág-

ban. A jövő a STOLL-é.

TÖRTÉNELEM 
ÍRÁSA.

Vannak olyan helyek, ahol apró csodák vál-
nak valóra. Lengedei üzemünk mezőgazdasági 
történelmet írt. Ez a történet tovább folytatódik. 
Elevenebben mint valaha. 
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A STOLL nem a múltban gondolkodik, a STOLL a jövőt építi. 

Minden gondolat, amely a vállalatba áramlik, azt a célt szolgálja, hogy a mai 

termékeket a holnap számára javítsa. Ezért folyamatos korszerűsítés folyik 

minden folyamatszakaszban és termelési létesítményben.

A 
VÁLLALAT
MA.

2013-ban modern robothe-

gesztési technológiába fektet-

tek be. 

A teljes csoport éves acélfel-

dolgozása meghaladja az évi 

24 000 tonnát.

A tegnap már történelem. 

A jövő ma van. 
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MINŐSÉG.
ERŐ.  
MUNKAERŐ.

MERT AZ EMBER SZÁMÍT. 
HISZEN MINDEN GÉP CSAK  
ANNYIRA JÓ, AMENNYIRE A KEZELŐJE. 
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Mi a STOLL-nál tudjuk, hogy minden homlokrakodó csak annyira jó, mint az ember, aki kezeli. Tiszteljük 

és becsüljük napi teljesítményét. Igazi legendák születtek az istállókban és a mezőkön. Szélben, esőben. 

Ezért nagyon magas igényeket támasztunk minőség és funkcionalitás terén. Mi nem csak meg akarunk 

felelni az elvárásoknak, hanem mindig túl akarjuk azokat teljesíteni. Ugyanis a homlokrakodók és a 

gazdálkodók szoros partnerséget alkotnak. Made in Germany egy küldetés számunkra, hogy biztosra 

menjen, olyan valami van a kezében, ami megfelel Önnek.

    Nagy rakodó teljesítmény a kettős működésű rakodó munkahengernek köszönhetően.

    Legnagyobb kényelem a vezetőnek a munkaeszköz szögének kijelzésével.

    Gyors és egyszerű fel- és leszerelés bebillenthető rendszerrel.

    Kiváló stabilitás: A keresztcső átmegy a gémeken. 

    Ezenkívül praktikus tartozékokkal szerelhető fel - mint a harmadik hidraulikakör,  

Comfort-Drive vagy a leereszkedésgátló.

A MI 
SIKERTÖRTÉNETÜNK 
AZ ÖN KEZÉBEN.

HOMLOKRAKODÓ.
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PROFILINE
NEXT 

GENERATION. SOLID. COMPACTLINE.
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Milyen lenne egy STOLL homlokrakodó a munkaeszközei nélkül? Természetesen egy remekmű. 

Azonban a homlokrakodóval kombinált munkaeszközök biztosítják, hogy nap mint nap a legjobbat 

hozza ki majd traktorából. Irányt szabnak, és valamit elpakolnak. Legyen szó markolásról, kanala-

zásról, felszúrásról vagy egyéb hőstettről, amit véghez szeretne vinni, munkaeszközeink ehhez a 

legjobb partnerek. Erősek, pontosak, és teljes bevetéssel segítik mezőgazdászainkat napi munká-

juk során. Mindig a csúcson vagy az élvonalban.

Legyen Ön is a mezők és istállók hőse, és élvezze a munkaeszközök különös luxusát, melyek 

megkönnyítik az Ön életét.  

MUNKAESZKÖZÖK. 
LAPÁTNYI  
NAGYSZERŰ  
TELJESÍTMÉNY.
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6 IMÁDNIVALÓ 
ELŐNY.

1RTL.  
RETURN-TO-LEVEL.
OPTIMÁLIS MUNKAESZKÖZ-POZÍCIÓ EGYETLEN  
GOMBNYOMÁSRA – A RETURN-TO-LEVEL JÓVOLTÁBÓL.

    A megfelelő munkaeszköz-pozíció keresésének most vége. Nincs rálátás a munkaeszköz-pozícióra alsó 

állásban? Nem probléma! A munkaeszköz gombnyomásra mindig automatikusan visszaáll az előre beállí-

tott pozícióba.

    Elég egyetlen gombnyomás – és a bekapcsolható nívószabályozásnak köszönhetően az egyszer már 

beállított munkaeszköz-pozíció mindig ugyanaz marad: Ezzel időt takarít meg és kíméli az idegeit.

     Nagyon egyszerű és mechanikusan működik: Oldja ki a fogantyú peckét, állítsa be, majd szorítsa meg.

     Előny: Mivel a Return-to-level be van építve a gémszerkezetbe, ez a funkció mindig a gépkezelő rendelke-

zésére áll, akkor is, ha a homlokrakodót egy másik traktorra szereli.

    Az elektromosan kapcsolható gyorsürítés hozzátartozik a sorozatban gyártott Return-to-level funkcióhoz.

    Egyértelmű előny: A nívóautomatika jóvoltából a rakodás és gyorsürítés gyorsabb és hatékonyabb.

2 NAGYOBB 
CSAPOK.
CSAK A STOLL-NÁL.  
TÖBB NEM LEHETSÉGES.
Még a legkisebb homlokrakodóink is a "legnagyobbak" csapjaival 

vannak felszerelve. 

A Next Generation ProfiLine nagyobb csapokkal van felszerelve 

a nagy igénybevételnek kitett forgáspontokon, mint például a te-

relőháromszög és a lengőkar forgáspontja.

    40 mm-es csapátmérő a legnagyobbtól a legkisebb rakodóig.

    45 mm-es csapátmérő a Z-kinematika felső forgáspontjánál.

     50 mm-es csapátmérő a hátsó lengőkar forgáspontjánál.
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3 A TELJES 
POTENCIÁLBÓL.
A MUNKAESZKÖZT CSORDULTIG  
LEHET TÖLTENI – A NAGYOBB  
BEBILLENTÉSI SZÖG ÉS TELIKANÁL 
FUNKCIÓ JÓVOLTÁBÓL.

   Minden bent marad: Nincsenek jelentős veszteségek.

    Maximális bebillentési szög: A földön 41° és 45° között – felemelt 

állapotban akár 63°.

    STOLL különleges jellegzetessége a telikanál funkció! Mindig tele 

kanál, nincsenek jelentős veszteségek.

    Rakodás közben több fér a munkaeszközbe – és minden ott is ma-

rad. Eredmény: A rakodás hatékonysága érzékelhetően megnő.

Meggyőződésből és szeretetből a  
technológiáért. Használja a legjobbat!
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4 EGYEDI. 
DRIVE-IN RENDSZER.
AZ EREDETI.
A STOLL több mint 30 éve találta fel az egyedi drive-in rendszert a homlokrakodókhoz, és azóta is 

folyamatosan tovább fejleszti.

A 350.000-szorosan bevált rendszer ma már a homlokrakodók alapfelszereltségéhez tartozik. Már 

elengedhetetlen a mindennapi alkalmazás során, és mindig segít Önnek az aktuális STOLL homlokra-

kodó utólagos felszerelésében. Mivel mi innovatívan tovább építjük a hagyományt.

5 IDŐ- &  
PÉNZMEGTAKARÍTÁS.  
PONTOS ILLESZKEDÉS.
MEGKÖNNYÍTETT KOMFORTZÓNA.
A különösen jó feldolgozási minőségnek köszönhetően a STOLL homlokrakodók átlagon felül ponto-

san illeszkednek a szerelésnél. Ezzel időt, pénzt takarít meg és kíméli az idegeit.
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6 A CSÚCS-
MINŐSÉG 
IGÉNYE. 
MADE IN  
GERMANY.
A „Made in Germany“ a csúcsminőség szino-

nimája. A STOLL is nekigyürkőzött az elmúlt 

évtizedekben, hogy a fogalom márkaszinten 

életre keljen. Állandó minőségellenőrzések és 

termékfejlesztések, valamint egy nagyon haté-

kony lean-gyártás biztosítja a STOLL-nál, hogy 

a „Made in Germany“ ne csak egy száraz tény 

legyen, hanem valódi minőségi tanúsítvánnyá 

váljon és az is maradjon.

Minőségben utazunk. Szilárdan meg va-
gyunk győződve, hogy a németországi ipar 
különösen jó minőségű termékeket állít 
elő: A mi homlokrakodóinkat.
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Nem csak szemmel követjük az 
Ön munkáját, hanem erőteljesen 
támogatjuk is.
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Ugyancsak 2015-től piacstratégiai okokból a STOLL a KMW (Kansas, AEÁ) - egy  

jelentős észak-amerikai homlokrakodó gyártó - hányadtulajdonosa.

2021-ben a STOLL megvásárolta az Egyesült Államokban található KMW Loaders Ltd. 100 

százalékát. A STOLL-t még ugyanebben az évben felvásárolta a cseh Agrostroj vállalat.

STOLL mára már egy valódi Global Player, a STOLL homlokrakodókat világszer-

te használják. Saját leányvállalatokon, importőrökön vagy saját eladókon keresztül 

nyújtunk szaktanácsadást a kereskedelemben, és büszkék vagyunk végfelhasz-

nálóinkra. Ugyanez érvényes a műszaki szerviz és a pótalkatrészek területére is. Itt is 

tapasztalt szakemberek állnak állandóan rendelkezésre. Ezenkívül egy online portál 

segít a kérdések gyors megválaszolásában.

A pótalkatrészek nagyfokú rendelkezésreállásának és a gyors logisztikai rendsze-

reknek köszönhetően ügyfeleink biztosan, megbízhatóan és gyorsan megkapják a 

Braunschweig melletti Lengede-i központi pótalkatrész raktárunkból a STOLL eredeti 

pótalkatrészeket. 

Ezenkívül a STOLL DIN EN ISO 9001 tanúsítvánnyal is rendelkezik.

A STOLL évtizedek óta vezető homlokrakodó gyártó világszinten. Azáltal, hogy erre 

a szegmensre összpontosított, és számos innovációjának és továbbfejlesztésének  

köszönhetően a STOLL az utóbbi években jelentősen megerősítette pozícióját és  

szakértelmét. Impozáns termékportfóliója széles skálájú.

2007 novembere és 2009 májusa között fokozatosan vezették be az 50 és 300 LE 

közötti traktoroknak szánt STOLL ProfiLine FZ/FS legújabb homlokrakodó technoló-

giát. És 2009 májusában következett a Compact Line. STOLL először a 20–50 LE 

kompakt traktorokhoz ajánlott egy rakodó termékcsaládot. 2010 májusában követke-

zett még egy sorozat: a STOLL EcoLine 50–110 LE traktorokhoz. 

A 2013-as év elejétől STOLL a Hamburg székhelyű DMB - Deutsche Mittelstand Be-

teiligungen-hez tartozik. Ez a befektető új impulzust adott fejlesztés és gyártás terén. 

Így 2015 nyarától már rendelkezésre áll az EcoLine utódja is, a ClassicLine. Még 

erősebb, még stabilabb - megbízható és sokoldalú a gyakorlatban: Az új Solid (2018) 

egy STOLL minden esetre. Az Allrounder sok traktorhoz talál, és széles munkaesz-

köz-kínálata minden alkalmazási célnak megfelel.

SIKERESEN ALAKÍTOTT  
JELEN.
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STOLL a jövőre nézve is feladatának tűzte ki, hogy ügyfeleinek innovatív 

partnere legyen a munkafolyamatok automatizálásában és optimizálásá-

ban. A rakodó technológia terén mindig a megfelelő terméket ajánljuk. 

STOLL kihasználja a középosztálybeli vállalkozás nagy rugalmasságá-

ban rejlő lehetőségeket.  Így a változó piaci igényekre is relatív gyorsan 

lehet reagálni. Ez megalapozza a több mint 140 évet felölelő sikeres 

piaci jelenlétet is, ami továbbra is vállalkozásunk egy erőssége marad.

INNOVÁCIÓ  
SZÍVVEL 
ÉS ÉSSZEL.
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Szemünk folyton a látóhatárt fürkészi. Mivel a 
STOLL-ra mindig is jellemző volt a hajlandóság 
a változásra. Ezért világosan meghatározott 
célokat tűzünk ki, és következetesen haladunk 
irányukba. Hiszen ez már a holnap zenéje. 
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SZENVEDÉLYES
NÖVEKEDÉS  
BIZTOSÍTÁSA.
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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


