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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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Home of Quality.
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Občutenje 
in ohranjanje  
tradicije.
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Obstajajo mesta, kjer so se zgodili majhni  
čudeži. Naš obrat v Lengedeju je pisal zgodovino  
kmetijstva. Ta zgodovina gre naprej. Živahnejša  
kot kdaj koli prej.

Podjetje Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH je bilo ustanovljeno leta 1878 v mestu

Luckenwalde blizu Berlina. Leta 1946 je STOLL preselil sedež v spodnjesaški Boristedt, 

pozneje del Lengedeja pri Hannoverju, v stavbo nekdanje tovarne sladkorja.

Desetletja je bilo ime STOLL povezano s kombajni za sladkorno peso in stroji za košnjo

trave. Čelne nakladalnike so vključili v proizvodni program leta 1965.

Ko je družba Freudendahl Invest A/S leta 1999 prevzela delnice, se je podjetje odločilo,

da umakne tehnologijo sladkorne pese. V naslednjih letih se je tudi proizvodnja strojev 

za košnjo trave premestila v podružnico JF na Danskem, da se je podjetje v Lengedeju 

lahko intenzivno posvetilo razvoju in proizvodnji čelnih nakladalnikov.

Živahno pisanje 

zgodovine.
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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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CompactLine Solid

Čelni nakladalnik.
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ProfiLine

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

• Hitropriklopni okvir Skid Steer

Naša zgodba  
o uspehu  
v vaših rokah.
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Priključki. 
Nakladalna
mojstrovina.
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.
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RTL. 
Return-To-Level
Ali še nastavljate – ali ste že začeli delati?

Optimalna poravnanost priključka s pritiskom na tipko – zahvaljujoč funkciji samodejne 

poravnave s tlemi (RTL). Funkcija samodejne poravnave RTL iz STOLLa je izviren. Nobena 

druga funkcija samodejne poravnave ni pametnejša in uporabniku prijaznejša. Ker je samo 

pri STOLLu funkcija samodejne poravnave neposredno vgrajena v dvižno roko in tako ni 

odvisna od traktorja in krmilnika. Pritisk na tipko, ki olajša vaše delo. Mislimo z vami.

•  Zadostuje pritisk na tipko – in nastavljena poravnanost priključka se z vklopljenim 

poravnavanjem s tlemi vedno znova postavi v enak položaj: Tako varčujete s časom 

in z vašo energijoi.

•  Funkcija RTL je preprosta za upravljanje in deluje mehansko: Sprostite, nastavite in 

fiksirajte ročno kolo.

• Višja storilnost nakladanja, zahvaljujoč funkciji samodejne poravnave s tlemi.

•  Električno vklopljiva funkcija hitrega praznjenja je pri samodejni poravnavi s tlemi   

(RTL) serijska.

Vrhunska kakovost.
Drobnozrnato jeklo.
Ženemo se do vrha.

Jeklo vsakdo pozna. Iz naših prizadevanj po kakovosti so zato čelni nakla-

dalniki STOLL ProfiLine FZ proizvedeni iz optimalnega drobnozrnatega jekla.

Ta kakovostna lastnost je trojno dobra:

•  Drobnozrnato jeklo zagotavlja najvišjo stopnjo stabilnosti.  

Višjo od običajnega jekla.

•  Teža čelnega nakladalnika je poleg najvišje stopnje stabilnosti bistveno 

nižja od primerljivih čelnih nakladalnikov v tem tržnem segmentu.

•  S prihrankom pri teži je obremenitev sprednje osi traktorja znižana na 

najmanjšo možno mero.

6 Prednosti, v katere  
se zaljubite.

2.1.
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3.

6 Prednosti, v katere  
se zaljubite.

To se prilega.
Najboljši kot  
nakladanja.
Premikanje bregov za profesionalce.

Priključek je napolnjen do vrha – zahvaljujoč najboljšemu  

kotu nakladanja in funkciji dodatnega zajemanja.

• Vse ostane v kesonu: brez izgub zaradi polzenja.

• Največji kot nakladanja: do 69°.

•   Ekskluzivno in serijsko samo pri STOLLu: funkcija dodatnega 

zajemanja pri seriji ProfiLine FZ. Z njeno uporabo resnično ni 

nikakršnih izgub – preprosta za upravljanje in visokoučinkovita.

•   Pri nakladanju je priključek vedno poln – in vse ostane tam, 

kamor spada. Rezultat: občutno višja učinkovitost nakladanja.

Iz prepričanja in ljubezni
do tehnike, objemite najboljše!
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4.

5.

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 200.000-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.

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 prizadevanja 
za kakovost.
»Made in Germany«.
»Made in Germany« po vsem svetu velja za sinonim 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 kakovosti, 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.



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

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

Severne Amerike.

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

svetu. Bodisi prek svojih hčerinskih družb in uvoznikov ali prek lastnih prodajalcev 

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

na področjih tehničnega servisa in nadomestnih delov. Tudi tu so na voljo izkušeni 

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 Braunschweigu 

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 osredotočenjem 

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 Betei-

ligungen) 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 naslednik 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 procesov. 

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

izkorišča prednosti srednje velikega podjetja glede večje prilagodljivosti. Na spremi-

njajoče 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 postavljamo jasne 
cilje, katerim dosledno sledimo. In ti so v jutru.



Čustveno  
zagotavljanje 
rasti.
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Čustveno  
zagotavljanje 
rasti.
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Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
Bahnhofstr. 21 | 38268 Lengede
Telefon: +49 (0) 53 44 / 20-222 
Faks: +49 (0) 53 44 / 20-182


