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Stoll ClassicLine
korbanek.pl/producent/stoll/ladowacze-czolowe/classicline

Szeroki zakres zastosowania – to oferuje Państwu Ładowacz czołowy STOLL serii
ClassicLine w ośmiu różnych modelach.

Ładowacze te pasujące do Państwa ciągnika pomiędzy 45 a 120 KM,

są po prostu łatwe w obsłudze i niezawodne.

Do tego są, jak zawsze w firmie STOLL, odpowiednie narzędzia robocze do Państwa
potrzeb!

Wyposażenie Ładowaczy

Seria ClassicLine

 

https://korbanek.pl/producent/stoll/ladowacze-czolowe/classicline
https://korbanek.pl/producent/stoll/ladowacze-czolowe
https://korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki
https://korbanek.pl/producent/stoll/elementy-robocze
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Ładowacze marki STOLL to połączenie szerokich kompetencji i umiejętności
technologicznych.

 Wysoka niezawodność, doskonała jakość, znakomita widoczność dzięki dobrze
przemyślanej

 konstrukcji — to wszystko składa się na serię ładowaczy ClassicLine. Osoby decydujące
 się na zakup tej serii, cenią sobie porządny produkt. Ładowacze od Stoll, zapewniają

wysoką
trwałość i długą żywotność. Do tego wszystkiego dochodzi dokładność dopasowania
mocowań. 

Tulejowane łożyskowanie z łatwo dostępnymi od zewnątrz punktami
smarowania (1)
Szybkie — tylko w dwie minuty — dołączanie i odłączanie poprzez sprawdzony
system najazdowy Stoll (2)
Wzmocnione punkty obrotu dla niskiego zużycia i większego przenoszenia siły (3)
Działające dwukierunkowo siłowniki ładowacza dla wysokich wartości mocy
podnoszenia (4)
Najlepsze kąty nasypu i wysypu ze wskaźnikiem wzrokowym dla kąta narzędzia (5)

https://korbanek.pl/producent/stoll/ladowacze-czolowe
https://sklep.korbanek.pl/?s=stoll&post_type=product
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Bezpieczny i niezawodny system odstawiania z łatwą obsługą — całkowicie bez
narzędzi (6)
Nowa rama szybkiej wymiany z półautomatycznym ryglowaniem narzędzi —
dostępna także jako rama kombi, kompatybilna z innymi markami (7)

Funkcjonalność ładowaczy

Poszczególne rozwiązania

 

Wszędzie gdzie podłoże jest nierówne, należy użyć amortyzatora drgań Comfort Drive.

Amortyzator zmniejsza uderzenia ładowacza i narzędzia przy jednoczesnej ochronie
elementów ciągnika.

https://sklep.korbanek.pl/?s=stoll&post_type=product
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Trzeci obwód hydrauliczny jest niezbędny do pracy z różnymi chwytakami.

Rozwiązanie to zwiększa to uniwersalność ładowacza czołowego.

Bardzo bezpieczny i stabilny system najazdowy odczepiania i zaczepiania ładowacza.

Stopy podporowe ładowaczy STOLL ClassicLine mocowane są na ramie wysięgnika.

https://sklep.korbanek.pl/?s=stoll&post_type=product
https://korbanek.pl/producent/stoll/ladowacze-czolowe
https://sklep.korbanek.pl/?s=stoll&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=stoll&post_type=product
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Najważniejsze atuty

Serii ClassicLine

Modele ładowaczy czołowych pasują perfekcyjnie do ciągników

od 45 do 120 KM i do 5,2 t masy własnej
Najlepsza widoczność – dzięki smuklejszej konstrukcji i nowemu

wyglądowi

Niskie obciążenie ciągnika poprzez optymalne ustawienie

części mocujących i dzięki niskiej masie własnej

Szczególnie niezawodne w użyciu dzięki solidnej konstrukcji i

wysokiej jakości materiałów

Szeroki zestaw narzędzi roboczych do wszystkich celów i

zastosowań

Nie ma żadnych wysypanych strat przy nabieraniu dzięki optymalnemu

kątowi nasypu

Praktyczne dodatkowe wyposażenie do wygodnej pracy, jak

Comfort-Drive albo trzeci obwód sterowania

Tulejowane łożyskowanie z łatwo dostępnymi od

zewnątrz punktami smarowania
Szybkie — tylko w dwie minuty — dołączanie i odłączanie

poprzez sprawdzony system najazdowy STOLL

Wzmocnione punkty obrotu dla niskiego zużycia i

większego przenoszenia siły
Działające dwukierunkowo siłowniki ładowacza dla

wysokich wartości mocy podnoszenia dla kąta narzędzia 
Najlepsze kąty nasypu i wysypu ze wskaźnikiem wzrokowym
Bezpieczny i niezawodny system odstawiania z łatwą

obsługą — całkowicie bez narzędzi

https://korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki
https://korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki
https://sklep.korbanek.pl/?s=stoll&post_type=product
https://korbanek.pl/producent/stoll/elementy-robocze
https://sklep.korbanek.pl/?s=stoll&post_type=product
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OCEŃ PRODUKT

 

Oceń nasz produkt korzystając z systemu gwiazdek, każda ocena jest dla nas bardzo
ważna.

Dodatkowo oceny pozwalają zainteresowanym zobaczyć opinię o tym produkcie i
dowiedzieć się jak faktycznie inni go postrzegają.

Najbardziej wartościowe są opinie posiadaczy tego sprzętu - zatem jeśli go kupiłeś i
wyrobiłeś już sobie zdanie o nim - pomóż w ocenie widocznego tu produktu, podziel się
z nami twoją opinią.

Brak ocen, bądź pierwszy.

 
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

Zadając pytanie na stronie masz gwarancje, że trafi bezpośrednio do naszego
specjalisty zajmującego się daną marką lub modelem.

Nasi produkt specjaliści umieszczą Twoje pytanie na stronie, co pozwoli innym osobom i
Tobie uzyskać odpowiedź na zadane pytanie.

Każde pytanie analizujemy indywidualnie i udzielimy na nie odpowiedzi. Warto pytać, by
uzyskać odpowiedź.

 



7/11

 
ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w
swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do
Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w
warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin.
Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.  
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WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu
maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz
doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu
skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek
pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.  
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ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej
informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania
nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w
przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na
Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich
niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej
maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb
danego gospodarstwa.  



10/11

 
FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny 

CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już
teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować
korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w
przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

 
CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się
m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś.
Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien,
że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w
przypadku tradycyjnego kredytu.
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Znajdź Przedstawiciela handlowego odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna


