
PRIKLJUČKI
ORIGINALNI STOLLOVI PRIKLJUČKI
OBČUTITE RAZLIKO
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OBČUTITE RAZLIKO!

Natovarjanje žit, prevažanje bal, pretovarjanje 
silaže, nalaganje palet, potiskanje hlodovine –  
s STOLLovim čelnim nakladalnikom je vse  
mogoče. Najbolje s primernim priključkom: 
kakršno koli je že opravilo, STOLL ima vedno 
pravo rešitev.

» STOLLovi originalni priključki vzdržijo 
vse preizkuse. So vsestranski, robustni 
in visokozmogljivi. Z njimi lahko izko-
ristite vso zmogljivost svojega čelnega 
nakladalnika. «

Priključki morajo vzdržati najzahtevnejše obre-
menitve. Zato se STOLL zanaša na najvišjo ka-
kovost materiala in na »German Engineering« pri 
razvoju izdelkov. Intenzivni praktični testi jamčijo 
dolgo življenjsko dobo STOLLovih priključkov.

Vedno v koraku s časom: STOLLovi inženirji 
neprestano razvijajo novosti, ki natančno ustre-
zajo vašim potrebam in vam lajšajo življenje. 
Bodite kos svojim izzivom.
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3 / 4 hidravlični / krmilni krog
•	 Preprosto	upravljanje	hidravličnih	priključkov
•	 Voznik	ne	potrebuje	dodatnega	krmilnika
•	 Potreben	pri	delu	npr.	z	vilami	s	prijemalom	za	silažo,	 

s prijemalom za bale ali z dvižnimi vilicami za bale.

REAL³
•	 Pristen	tretji	krmilni	krog	za	upravljanje	priključkov	neod-

visno od krmilnika čelnega nakladalnika
•	Hidravlična	črpalka	traktorja	priključek	neposredno	

oskrbuje z oljem
•	 Funkcije	priključka	se	lahko	izvajajo	hkrati	–	tako	je	delo	

hitrejše in učinkovitejše

 Speljite in nataknite na čelni nakla-
dalnik

 Nagnite priključek – zapah se  
zaskoči samodejno

 Priklopite hidravlično povezavo

PREPROSTO RAVNANJE S PRIKLJUČKI

1 2 3

Priklop priključka – samo kratek postanek v boksu

Za še hitrejšo povezavo hidravličnih vodov je na voljo sistem za priklop 
priključkov.

Zapah priključka s pritiskom na gumb, še udobnejša menjava priključkov, ne 
da bi vam bilo treba zapustiti voznikov sedež – s funkcijo HYDRO-LOCK.
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ZA VSAK KESON SE NAJdE dELO

Primeren keson za vsako priložnost – vsestransko uporabni in stabilni:
•	 Visoka	robustnost,	majhna	obraba	in	nizka	lastna	teža,	zahvaljujoč	drobnozrnatemu	jeklu
•	 Enostavno	delo	tudi	z	lepljivim	materialom	–	to	omogoča	konusna	oblika,	ki	se	odpre	do	rezilnega	robu.
•	 Rezilni	rob	vzdrži	najzahtevnejše	obremenitve	–	dan	za	dnem,	leto	za	letom.

ROBUST U – za vsestranska, lahka in srednje težka dela
Kombinirani ravnalno-nakladalni keson (4-v-1) – štiri funkcije v enem: kopanje, zajemanje, ravnanje, hitro 
razkladanje

ROBUST T – z zobmi za zajemanje zemlje, rušenje ali kopanje

ROBUST M – posebej za natovarjanje razsutega materiala z nizko težo Nakladalni keson HD (FZ 100 / 80.1 / 60 / 60.1) – za popolno nakladalnje, primeren za raznovrstno uporabo

ROBUST S – za delo s težkim in lepljivim materialom, npr. z mokro prstjo ali s snegom Keson za zemljo HD (FZ 100 / 80.1 / 60 / 60.1) – primeren tudi za trdo podlago

Št. za 
naročanje

Širina v m Prostornina, 
zvrhan v m3

Prostornina, 
poravnan v m3

Rezilni rob 
Brinell 500 HB

Teža v kg

3428170 1,15 0,47 0,41 110 x 16 130

3428180 1,30 0,51 0,44 110 x 16 132

3428190 1,50 0,60 0,52 150 x 16 161

3428200 1,70 0,68 0,59 150 x 16 176

3428210 1,90 0,76 0,66 150 x 16 211

3428220 2,05 0,82 0,71 150 x 16 225

3428230 2,20 0,89 0,77 150 x 16 269

3461720 2,40 0,94 0,82 150 x 20 310

Št. za 
naročanje

Širina v m Prostornina, 
zvrhan v m3

Prostornina, 
poravnan v m3

Rezilni rob 
Brinell 500 HB

Teža v kg

3428330 2,05 1,45 1,13 150 x 16 320

3429920 2,20 1,56 1,22 150 x 16 384

3429930 2,40 1,70 1,33 200 x 20 432

3429940 2,60 1,86 1,45 200 x 20 462

Št. za 
naročanje

Širina v m Prostornina, 
zvrhan v m3

Prostornina, 
poravnan v m3

Rezilni rob 
Brinell 500 HB

Teža v kg

3428260 1,50 0,60 0,52 150 x 16 172

3428270 1,70 0,68 0,59 150 x 16 190

3428280 1,90 0,74 0,64 150 x 20 242

3428290 2,05 0,81 0,70 150 x 20 258

3428300 2,20 0,87 0,76 150 x 20 308

3428310 2,40 0,94 0,82 200 x 20 351

3459310 2,60 1,01 0,88 200 x 20 376

Št. za 
naročanje

Širina v m Prostornina, 
zvrhan v m3

Prostornina, 
poravnan v m3

Rezilni rob 
BRineLL 500 

HB

Teža v kg Zobje

3436990 1,50 0,60 0,52 150 x 16 177 5

3437000 1,70 0,68 0,59 150 x 16 196 6

3437010 1,90 0,74 0,64 150 x 20 249 6

3437020 2,05 0,81 0,70 150 x 20 266 7

3437030 2,20 0,87 0,76 150 x 20 316 7

3437040 2,40 0,94 0,82 200 x 20 359 8

3459300 2,60 1,01 0,88 200 x 20 385 8

Št. za 
naročanje

Širina v m Prostornina, 
zvrhan v m3

Prostornina, 
poravnan m3

Teža v kg

3579970 2,20 1,62 1,33 471

3579990 2,40 1,78 1,46 501

3580000 2,60 1,94 1,59 536

Št. za 
naročanje   

Širina v m Prostornina, 
zvrhan v m3

Prostornina, 
poravnan v m3

Teža v kg

3591690 2,20 1,04 0,86 331

3591700 2,40 1,14 0,94 370

3591710 2,60 1,24 1,02 396

3591680 2,80 1,34 1,11 463

Keson za zemljo z zobmi HD

3577130 2,20 1,04 0,86 331

3577150 2,40 1,14 0,94 370

3577160 2,60 1,24 1,02 396

3577170 2,80 1,34 1,11 463

Št. za 
naročanje   

Širina v m Prostornina, 
zvrhan v m3

Teža v kg

3492030 1,70 0,60 350

3492040 1,90 0,79 400

3492050 2,10 0,91 433

Potreben je 3. hidravlični / krmilni krog
Trdota rezilnega 

 robu BRineLL 500

Trdota rezilnega 

 robu BRineLL 500

Trdota rezilnega 

 robu BRineLL 500

Trdota rezilnega 

 robu BRineLL 500

Trdota rezilnega 

 robu BRineLL 500

Trdota rezilnega 

 robu BRineLL 500
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ZAGRABITE!

Uporaben v živinorejskih obratih ali bioplinarnah – silaža je povsod. 
•	 Za	vsakršno	delo	s	silažo	je	pri	STOLLu na voljo primeren priključek.
•	 Učinkovito	in	udobno	–	krmiljenje	vseh	priključkov	je	preprosto	in	natančno.
•	 	Naš nasvet: veliki nakladalni kesoni imajo veliko prostornino. Še posebej pri bioplinarnah lahko zlahka držijo korak z nakladalniki na kolesih.

Keson s prijemalom – vsestranski priključek za pretovarjanje silaže: zahvaljujoč zaprtemu dnu, je mogoče 
pretovarjati tudi razsuti ali moker material Vile za gnoj – za pretovarjanje gnoja. Razpored konic preprečuje izgubo natovorjenega materiala

Rezalec okroglih bal – za rezanje silažnih bal, ne da bi vam bilo treba zapustiti voznikov sedež in brez 
dodatnega priključka

Vile s prijemalom – idealne za prevažanje silaže ali gnoja
Nakladalni keson z zapiralom – primeren za različno vrsto silaže: idealen za neposredno pretovarjanje 
in transport

Odjemalec silaže Profi Cut – za pretovarjanje silaže po delih; nazobčano rezilo omogoča ravno rezanje Odstranjevalni keson – večnamenski priključek , še posebaj za voluminozen material

Št. za 
naročanje   

Širina v m Prostornina 
v m3

Širina odprtine 
v mm

Teža v kg

3547610 1,50 0,59 1.290 292

3547620 1,70 0,67 1.290 314

3547630 2,05 0,82 1.290 373

3547650 2,20 0,88 1.290 423

3547640 2,40 0,97 1.290 446

Stranska pločevina po izbiri (podatki za kos)

3548350

Potreben je 3. hidravlični / krmilni krog

Št. za 
naročanje   

Širina v m Prostornina, 
zvrhan v m3

Konice spodaj Širina odprtine 
v mm

Teža v kg

3429090 1,30 0,54 7 1.300 226

3429100 1,50 0,63 8 1.300 249

3429110 1,70 0,71 9 1.300 268

3429120 2,05 0,87 11 1.300 304

3430650 2,40 1,02 13 1.300 355

Potreben je 3. hidravlični / krmilni krog

Št. za 
naročanje   

Širina v m Prostornina, 
zvrhan v m3

Širina v mm Širina odprtine 
v mm

Število konic Teža v kg

3334760 1,28 0,87 790 856 10 500

2449320 1,52 1,05 790 856 13 530

3306680 1,88 1,28 790 856 16 730

Priprava za potiskanje

3521560

Potreben je 3. hidravlični / krmilni krog | Pri širini 1,88 sta potrebni dve potiskali.

Št. za 
naročanje  

Višina 
(zaprtega)

 v m

Višina
 (odprtega) 

v m

Širina/dolžina 
v mm

največja širina 
bal v m

največji Ø 
bal v m

največja teža 
bal v kg

3591570 0,85 1,75 1,82 / 1,10 1,40 1,55 1.400

Potreben je 3. hidravlični / krmilni krog

Št. za 
naročanje   

Širina v m Širina odprtine 
v mm

Prostornina 
v m3

Teža v kg

3589850 1,60* 1.480 0,88 532

3591550 1,80 1.480 1,00 557

3632970 2,00 1.480 1,10 605

3591560 2,20 1.480 1,21 636

3602920 2,50 1.480 1,38 762

3603840 2,80 1.480 1,54 810

Stranska pločevina po izbiri (podatki za komplet)

3635380

Potreben je 3. hidravlični / krmilni krog / *ne prilega se na ROBUST 30.1/40.1

Št. za 
naročanje   

Širina v m Dolžina konic 
v mm Število konic Teža v kg

3364760 1,25 810 7 125

3364690 1,50 810 8 145

3364520 1,75 810 10 165

3364530 2,00 810 11 185

3367820 1,25 1.100 7 140

3367830 1,50 1.100 8 160

3367840 1,75 1.100 10 185

3367850 2,00 1.100 11 205

Št. za 
naročanje

Širina v m Širina odprtine 
v mm

Prostornina 
v m3

Teža v kg

3574710 1,60* 1.480 0,88 509

3574720 1,80 1.480 1,00 550

3618550 2,00 1.480 1,10 615

3574730 2,20 1.480 1,21 640

3574740 2,50 1.480 1,38 750

3582960 2,80 1.480 1,54 830

Zobje za koruzo po izbiri (podatki za kos)

3635370

Potreben je 3. hidravlični / krmilni krog / *ne prilega se na ROBUST 30.1/40.1

nOVO

nOVO
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NA BALE, PRIPRAVLJENI, POZOR, ZdAJ!

Vsako poletje je sezona za bale – pripravite se pravočasno: s priključki za bale iz STOLLa
Lahko so okrogle ali kvadratne, s folijo ali brez nje: pri STOLLu boste vedno našli primeren priključek.

Prijemalo za ovite bale – zelo primerno za ovite bale: nima ostrih robov, ki bi lahko poškodovali folijo

Prijemalo za ovite bale PRO H – za varno ravnanje z okroglimi in kvadratnimi ovitimi balami.

Nosilec za prevoz bal zadaj – za prevoz okroglih in ovitih bal na zadku traktorja

Nosilec za prevoz bak H – idealna za prevoz okroglih bal

Veliko prijemalo za bale H – hkrati je mogoče zagrabiti, dvigniti in pretovarjati do dve bali

Valjasti nosilec bal – primeren za vse vrste bal

Št. za 
naročanje

Teža v kg

2449950 150

Za okrogle in kvadratne bale | Potreben je 3. hidravlični / krmilni krog

Bestell-
nr.

Gewicht
in kg

3573240 245

Za ovite okrogle in ovite kvadratne bale / Širina prijemanja od 0,60 do 1,85 m | Potreben je 3. hidravlični / krmilni krog

Št. za 
naročanje

Teža v kg

3336750 115

Tritočkovni priklop na zadek traktorja ali trikotnik naprave | Širina prijemanja od 0,94 do 1,34 m v razmakih 5 cm / Dolžina nosilca 1,28 m

Št. za 
naročanje

Teža v kg

3395020 305

Največja/najožja odprtina: 2,05 m / 0,65 m | Učinkovita globina: 1,20 m | Transportna širina: 1,35 m l Za kvadratne in okrogle ovite bale. 
Potreben je 3. hidravlični / krmilni krog

Št. za 
naročanje

Teža v kg

2364610 225

Za okrogle bale Ø od 1,00 m do 1,80 m/za kvadratne bale Ø 1,60 m | Potreben je 3. hidravlični / krmilni krog

Št. za 
naročanje

Teža v kg

3380410 105

Za okrogle bale | Širina prijemanja od 0,82 do 1,22 m / Dolžina roke 1,28 m / Premer cevi 0,16 m



1312

VSE JE V REdU!

Paletne vilice HD – vilice je mogoče premikati povsem po želji uporabnika – voznik lahko na okvir montira 
tudi konice za bale.

Paletne vilice HS 1500 – poleg nosilcev  paletnih vilic je na okvir mogoče montirati tudi do štiri konice za bale. 

Paletne vilice HD FZ 100 / 80.1 / 60.1 / 60 – za velika nakladalna dela do 3,5 t

Dvigovanje, nakladalnje, razkladanje - delo s STOLLovimi paletnimi vilicami je vedno natančno:
•	 Paletne	vilice	so	še	posebej	stabilne,	njihova	obraba	pa	zanemarljiva;	zato	ker	STOLL velik pomen pripisuje robustni konstrukciji
 in vrhunskim materialom.
•	 	Vilice		lahko	razporedite	tako,	kot	vam	pri	delu	najbolj	ustreza:	vilice		lahko	premikate	z	roko.
•	Največje	paletne	vilice	dvignejo	do	3,5	t.	Glede	priključkov	čelnih	nakladalnikov	tako	spadajo	v	absolutni	najvišji	razred.

Št. za 
naročanje

nosilnost v kg Dolžina vilic 
v mm

Teža v kg

3430830 1.600 1.000 185

3434900 1.600 1.200 200

Okvir HS 1500

3434840 1.600 115

Paletne vilice HD (podatki za kos)

3570710 800 1.000 43

3570720 800 1.200 66

Št. za 
naročanje

nosilnost v kg Dolžina vilic 
v mm

Teža v kg

3583680 2.500 1.200 199

3583700 1.600 1.200 169

3583710 1.600 1.000 161

Okvir HD

3570690 2.500 97

Paletne vilice HD (podatki za kos)

3570730 1.250 1.200 51

3570720 800 1.200 36

3570710 800 1.000 32

Št. za 
naročanje   

nosilnost v kg Dolžina vilic 
v mm

Teža v kg

3579550 3.500 1.200 322

Št. za 
naročanje

Dolžina konic 
v mm

Teža v kg nosilnost v kg

3611920 1.200 zložljivo 147 1.000

Za okrogle in kvadratne bale. Za varno vožnjo na javnih poteh brez tovora je konice za bale mogoče zložiti navzgor. 

nOVO

Konice za velike bale HS – Razdaljo med konicami je mogoče preprosto spreminjati. Na okvir je mogoče 
montirati tudi paletne vilice.

Št. za 
naročanje

Dolžina konic 
v mm

Teža v kg

2359450 1.200 140

3331470 1.200 zložljivo 175

Okvir HS

3570690 – 110

Konice HS (podatki za kos)

2400050 1.200 20

3331520 1.200 zložljivo 23

Za okrogle in kvadratne bale

Konice za velike bale – za varen prevoz več bal, naloženih druga na drugo

Št. za 
naročanje   

nosilnost v kg Dolžina konic 
v mm

Teža v kg

3378240 1 x 800 / 1 x 1.200 92

3411860 2  x 1.200 95

Okvir

3385190 1.000 76

Konice za visoke obremenitve (podatki za kos)

1330130 1.200 9

Konice za visoke obremenitve (podatki za kos)

0476240 800 5

Za okrogle in kvadratne bale | Dodatne konice so na voljo kot dodatna oprema. 

Konice za bale H – konice je mogoče različno razporediti – tako so konice primerne za vse bale

Št. za 
naročanje

Teža v kg

1339660 260

Za okrogle in kvadratne bale  / Pridobitev dvižne višine od 1,40 m do običajne višine | Potreben je 3. hidravlični / krmilni krog

Dvižne konice za bale H – z vgrajeno dvižno napravo pridobite do 1,40 m višine
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POSEBEN KALIBER IdEALNO ZA GOZd

Dviganje težkega tovora – povsem preprosto
Cilj STOLLovih inženirjev je razvijanje priključkov, ki omogočajo učinkovitejše delo v kmetijstvu. Z manj delovne sile in z robustno 
tehnologijo bo upravljanje vašega vsakdana lažje.

Proizvodnja lesa – STOLLovi gozdarski priključki omogočajo učinkovito delo.
Prijemalo in vilice za hlodovino so strokovnjaki za gozdarska dela.

Dvižna naprava za velike vreče – razvita posebej za vreče z razsutim materialom z eno ali dvema zan-
kama. Priključek dvigne tovor 1,5 m nad vrtišče priključka – vidljivost je tako zajamčena

Prijemalo hlodovine H s hidravličnim zgornjim zapiralom – prijemanje hlodovine z zgornjim prijemalom – 
tako ni izgub

Naprava za dviganje vreč H – odlična za vreče z razsutim tovorom s štirimi zankami Vilice za hlodovino – za pretovarjanje in potiskanje hlodovine skupaj

Tovorni kavelj – za dobro ravnovesje med transportom: tovor je v sredini in v bližini sprednje osi

Št. za 
naročanje

Odprtina 
prijemala v m 
(čista mera)

Teža v kg

3390260 1,04 235

Potreben je 3. hidravlični / krmilni krog

Št. za 
naročanje

Teža v kg

1317750 150

Hidravlično zapiralo – idealna dopolnitev k paletnim vilicam za spravljanje ali pretovarjanje debel
Št. za 

naročanje 
Širina odprtine 

v mm
Teža v kg

3548990 1.385 79

Za paletne vilice HD in HS 1500 (treba naročiti posebej) – Potreben je 3. hidravlični / krmilni krog

Št. za 
naročanje

nosilnost v kg Teža v kg Višina dviga 
nad vrtišče pri-
ključka v mm

3602900 1.000 115 1.500
nOVO

Št. za 
naročanje

nosilnost v kg Teža v kg Višina dviga 
nad vrtišče pri-
ključka v mm

2357100 1.000 180 500

Za vreče z razsutim tovorom do 1000 kg

Št. za 
naročanje

nosilnost v kg Teža v kg

2309670 2.000 16

Kavelj je vrtljivo nameščen
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MAJHNI	DODATKI

Cevi za bale – cevi prekrivajo ostre robove – za konice za bale ali paletne vilice

Komplet za predelavo priključka s kljuko – za predelavo priključkov s kljuko na standard Euro

Varnostna mreža – da nič ne zdrsne: varuje tovor proti zadnjemu delu

Kavlji in ušesa – posamičen komplet za predelavo na priključke s kljuko

Vmesnik 14 stopinj – zahvaljujoč izboljšanemu kotu nakladanja, ostane vse v kesonu

Stojalo za priključke – red mora biti: popolno mesto za shranjevanje do štirih priključkov

Tritočkovni vmesnik – za priklop priključkov na tritočkovni priklop traktorja

Št. za 
naročanje

Teža v kg

3570550 23

Za konice za velike bale HS in paletne vilice HD

Št. za 
naročanje

Teža v kg

3386990 60

Za priključke s kljuko pri tritočkovnem priklopu na zadek, nosilnost 1,5 t na vpenjalnem mestu spodnjega vodila

Št. za 
naročanje

Teža v kg

1334090 19

1 komplet priključnih plošč (leva in desna)

Št. za 
naročanje

Teža v kg

3320080

Posamičen komplet: 2 kavlja, 2 ušesa.

Št. za 
naročanje

Širina v mm Višina v mm Teža v kg

3523120 1,22 2,40 150

Dobava brez priključkov.

Euro

Euro	-	FrEuro + Alö Euro + SMS

Vsak priključek se prilega – tudi od drugih proizvajalcev
•	Na	STOLLov čelni nakladalnik lahko stranka priklopi vse priključke z Euro 

okvirjem.
•	Na	STOLLov čelni nakladalnik se prilegajo tudi priključni sistemi drugih 

proizvajalcev – z našim kombiniranim priklopnim okvirom.

profil cevi

Št. za 
naročanje

Teža v kg

3522000 12

Za izboljšanje kota nakladanja (komplet: dva nosilca, vklj. z vijaki) – primeren samo za kesone in vilice za gnoj

Št. za 
naročanje

Teža v kg

3405440* 40

3405090** 36

* Za konice za bale H, HS z možnostjo zlaganja / Dolžina cevi 1,39 m / ** Za nosilce paletnih vilic 1.000 HS in 1.200 HS
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POPOLN ZA IZBOR CLASSICLINE

Št. za 
naročanje   

Širina odprtine 
v mm (največja/

najmanjša)

Teža v kg

3571470 1.400/800 114

Za okrogle bale s premerom od 0,80 do 1,40 m. Potreben je 3. hidravlični / krmilni krog

Št. za 
naročanje   

nosilnost v kg Dolžina vilic 
v mm

Teža v kg

Paletne vilice

3567980 1.000 1.000 113

Okvir  

3567990 1.000 – 59

Paletni vilice (podatki za kos)

3570700 500 1.000 27

Št. za 
naročanje

Širina v mm Prostornina, 
zvrhan v m3

Prostornina, 
poravnan v m3

Teža v kg

3550490 1,40 0,45 0,36 99

3550500 1,60 0,52 0,41 109

3550510 1,85 0,61 0,48 131

3550520 2,10 0,70 0,55 171

Št. za 
naročanje

nosilnost v kg Dolžina konic 
v mm

Teža v kg

3611810 700 2 x 800 68

3608420 700 2 x 1.200 76

Okvir

3608430 58

Konice

0476240 800 5

Konice

1330130 1.200 9

Konice za bale so bile razvite za delo z okroglimi in s kvadratnimi balami. 

Prijemalo za ovite bale – tako bodo ovite bale ostale nepoškodovane. Prijemalo za ovite bale nima ostrih 
robov in je bilo posebej razvito za prevažanje in pretovarjanje ovitih bal.

Keson za lahki material – idealen za lahko do srednje težko uporabo. Z njim je mogoče pretovarjati tudi 
razsuti material.

Paletne vilice – nakladanje palet je postalo preprosto. Zahvaljujoč stabilni konstrukciji, lahko s paletnimi  
vilicami hkrati dvignete do 1000 kg. Razdaljo med paletnimi vilicami prilagodite svojim potrebam.

Konice za bale – konice za vse bale. Prevažanje okroglih in kvadratnih bal s konicami za bale je preprosto in 
varno. Glede na namen uporabe je konice v okviru mogoče namestiti na štiri položaje.

Serija Classicline prepriča uporabnika  s prilagodljivimi možnostmi uporabe: vse z visoko kakovostjo 
STOLL in z vrhunskim razmerjem med ceno in kakovostjo. Seriji ustrezajo priključki iz programa Global.

•	 Preprosti	za	upravljanje
•	 Prilagodljiva	uporaba
•	Dolga	življenjska	doba
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KOMPAKTNI NAKLAdALNIK, VELIKA IZBIRA – PRO-
GRAM PRIKLJUČKOV ZA SERIJO COMPACTLINE

Idealna za vsakovrstna opravila – serija CompactLine prepriča tudi v omejenih delovnih okoljih:
•	 Kopanje,	zajemanje	ali	nakladanje	–	priključki	STOLL nudijo primerno rešitev za vsa opravila. Okrog hiše in kmetije, v gozdu,  

na vrtu in pri krajinskem urejanju!
•	Da	bi	imel	voznik	neoviran	pregled	nad	delovnim	območjem,	so	vsi	priključki	opremljeni	s	priključkom	Skid	Steer.
•	 Tudi	majhni	so	lahko	močni:	lahka	in	kompaktna	konstrukcija	priključkov	se	odlično	prilega	seriji	CompactLine.

Keson – primeren za vsa nakladalna dela

Keson s prijemalom – univerzalni zajemalni priključek; zahvaljujoč zaprtemu dnu, je mogoče prevažati tudi 
brozgast / moker material

Kombinirani ravnalno-nakladalni keson (4-v-1) – štiri funkcije v enem: kopanje, zajemanje, ravnanje, hitro 
razkladanje

Vile za gnoj – za pretovarjanje hlevskega gnoja in komposta

Vile s prijemalom – idealne za spravljanje in pretovarjanje hlevskega gnoja, komposta, grmičevja in silaže

Vile z zapiralom – obvezna oprema v gozdarstvu in pri urejanju parkov: s stabilnimi konicami zajemajo 
nerodno rezane veje in debla

Št. za 
naročanje   

Širina v m Prostornina, 
zvrhan v m3

Teža v kg

3490770 1,40 0,19 145

3490780 1,57 0,22 160

Potreben je 3. hidravlični / krmilni krog

Št. za 
naročanje   

Širina v m Višina v m Globina v m Prostornina, 
poravnan v m3

Prostornina, 
zvrhan v m3

Teža v kg

3533440 1,22 0,57 0,60 0,18 0,21 100

3495570 1,40 0,57 0,60 0,21 0,24 108

3478580 1,57 0,57 0,60 0,27 0,31 118

3478590 1,74 0,57 0,60 0,30 0,35 130

Št. za 
naročanje

Širina v m Višina v m Globina v m Širina odprtine 
v  mm

Teža v kg

3535300 1,20 0,67 0,60 950 115

3535310 1,45 0,67 0,60 950 130

Potreben je 3. hidravlični / krmilni krog

Št. za 
naročanje

Širina v m Višina v m Globina v m Širina odprtine 
v mm

Teža v kg

3535320 1,20 0,69 0,61 950 120

3535330 1,45 0,69 0,61 950 135

Potreben je 3. hidravlični / krmilni krog

Št. za 
naročanje   

Širina v m Širina odprtine 
v mm

Teža v kg

3508220 1,15 870 130

Potreben je 3. hidravlični / krmilni krog

Št. za 
naročanje

Širina v m Višina v m Globina v m Teža v kg

3509620 1,21 0,56 0,67 68

3535290 1,45 0,56 0,67 79
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ŠE VEČ IZBIRE – PROGRAM PRIKLJUČKOV ZA 
SERIJO COMPACTLINE

Paletne vilice – klasika med priključki za pretovarjanje palet Tritočkovni vmesnik – za priklop priključkov CompactLine na zadek traktorja

Hidravlično zapiralo – idealna dopolnitev k paletnim vilicam za spravljanje ali pretovarjanje debel Prilagoditveni okvir Euro-Skid – za priklop priključkov z Euro okvirjem na obeso

Prijemalo hlodovine – za zajemanje in pretovarjanje posamičnih debel
Prilagoditveni člen za priključke za kompaktne čelne nakladalnike John Deere – pristna STOLLova kako-
vost na kompaktnih čelnih nakladalnikih John Deere

Žlični bager – za izkope ozkih, globokih jarkov – globine 1,16 m pod zemljo

Št. za 
naročanje

Širina v m   Širina odprtine 
v mm (največ)

Teža v kg

3556810 0,29 750 115

Prijemalo hlodovine brez roke (mogoče kombiniranje z roko žličnega bagra)

3611140

Vrtljiva naprava po izbiri

3601520

Potreben je 3. hidravlični / krmilni krog 

Št. za 
naročanje

Širina v m   Delovna 
globina pod 
zemljo (m)

Kot zasuka Teža v kg

3557480 0,30 1,16 118 ° 105

Žlični bager brez roke (mogoče kombiniranje z roko prijemala hlodovine) 

3611160

Žlica za izkop jarkov

3599580 0,80

Potreben je 3. hidravlični / krmilni krog

Št. za 
naročanje

nosilnost v kg Teža v kg

3601100 500 38

nOVO

Št. za 
naročanje

Teža v kg

3547310 23,5

Št. za 
naročanje

Teža v kg

3571680 30

Konice za bale – kompaktno delo z balami na ozkih dvoriščih ali v hlevih

Št. za 
naročanje   

nosilnost v kg Dolžina vilic 
v mm

Teža v kg

3486070 1.000 800 60

Okvir

3486100 500 – 36

Paletne vilice (podatki za kos)

3486290 500 800 12

Opcijsko konice za bale (podatki za kos)

3486320 800 800 12

Št. za 
naročanje

Širina odprtine 
v mm

Teža v kg

3520780 870 40

Za paletne vilice CompactLine (treba naročiti posebej) | Potreben je 3. hidravlični / krmilni krog

Št. za 
naročanje   

Dolžina konic 
v mm

Teža v kg

3486330 800 60

Okvir

3486100 – 36

Konice za bale (podatki za kos)

3486320 800 12

Opcijsko paletne vilice (podatki za kos)

3486290 800 12



Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
Bahnhofstr. 21 | 38268 Lengede 
Telefon: +49 (0) 53 44 / 20-0 | Faks: +49 (0) 53 44 / 20-182
E-pošta: csc-teamsales@STOLL-germany.com
Spletna stran: www.STOLL-germany.com

STOLL v spletu:
Všečkajte STOLL na Facebooku in nam sledite  
na Instagramu in YouTubeu.
www.facebook.com/STOLLFrontloader
www.instagram.com/STOLLFrontloader
www.youtube.com/STOLLFrontloader
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