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Stoll CompactLine
korbanek.pl/producent/stoll/ladowacze-czolowe/compactline

Ładowacze STOLL CompactLine FC dla ciągników klasy Compact w uznanej jakości
STOLL. Nabyte doświadczenie w produkcji dużych ładowaczy firma STOLL przenosi
także za konstrukcje ładowaczy czołowych w klasie traktorów Compact od 15 do 60 KM.
Bez względu na to, czy są Państwo aktywni w profesjonalnym zakresie, czy też w
rolnictwie jako hobby (tzw. "Hobby-Farming") - ładowacz czołowy STOLL FC
CompactLine jest właściwym ładowaczem dla Państwa. 

Wyposażenie Ładowaczy

Seria CompactLine

 

https://korbanek.pl/producent/stoll/ladowacze-czolowe/compactline
https://korbanek.pl/producent/stoll/ladowacze-czolowe
https://korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki
https://korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki
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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 CompactLine. 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. 

Odłączanie i dołączanie za pomocą systemu zachodzącego (1)
Działające dwukierunkowo siłowniki ładowacza dla wysokich mocy podnoszenia (2)
Najlepsze kąty nasypu i wysypu ze wskaźnikiem wzrokowym dla kąta narzędzia (3)
Mechaniczne prowadzenie równoległe w ładowaczach (4)

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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Przełożona przez dźwigary rura poprzeczna daje stabilność (5)
Trzeci obwód sterowania na życzenie (6)
Bezpieczny i niezawodny system odstawiania z łatwą obsługą — całkowicie bez
narzędzi (7)
Stabilna rama szybkiej wymiany z ryglowaniem narzędzi obsługiwanym obustronnie
(8)

Montaż i demontaż

Szybki i prosty sposób

https://sklep.korbanek.pl/?s=stoll&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=stoll&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=stoll&post_type=product


4/10

Ładowacz czołowy zostaje odstawiany tylko kilkoma ruchami ręki. Poprzez układ
sterowania kolumna mocująca zostaje "wykręcona" z mocowania wsporniki opuszczone,
a hydraulika odczepiona.

Amortyzator drgań Comfort Drive

W ładowaczach serii CompactLine

delikatnie na nierównym terenie — dzięki systemowi tłumienia drgań
Comfort drive 

•    Czy to na drogach, czy na polach: Wszędzie tam, gidze podłoże jest nierówne,
można użyć Comfort Drive. 

 
•    Ta wyposażeniowa funkcja zmniejsza uderzenia ładowacza i narzędzia – a
pojazd jest chroniony. Nawet plecy kierowcy za to dziękują. 

 
•    Warto wiedzieć: W związku z tym, że zastosowany tutaj zasobnik hydrauliczny
wbudowany jest pod wahacz, nie ma żadnych zakłóceń pola widzenia przez
zewnętrzne części. 

 
Wniosek: Comfort Drive jest świetnym rozwiązaniem wysokiego  szczebla z firmy
STOLL 

  

Jak działa comfort drive ? 
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Poniżej rury poprzecznej wbudowany jest zasobnik azotu. Z jednej strony jest on
wypełniony olejem, a z drugiej azotem. Drgania, które powstają podczas jazdy, zostają
tutaj amortyzowane, przez to, że azot się rozszerza, a olej wciska z powrotem. Zaleta: W
codziennym użytkowaniu Comfort-Drive jest szczególnie stabilny i skuteczny. 

Atuty  ładowaczy

Stoll CompactLine

Wysoka wydajność ładowania dzięki działającym dwukierunkowo
 siłownikom ładowacza

Najlepszy komfort dla kierowcy ze wskaźnikiem wzrokowym
 dla kątów narzędzi

Szybkie oraz łatwe do- i odłączanie za pomocą systemu zachodzącego.
Wysoka stabilność: rura poprzeczna jest przełożona przez

 dźwigary
System odstawiania jest łatwy w obsłudze i bez użycia narzędzi

Obsługiwane obustronnie ryglowanie narzędzi na ramie szybkiej
 wymiany

Różnorodność dla wszystkich zadań — dzięki specjalnemu
 zestawowi narzędzi roboczych dla tej serii

Dodatkowe możliwości wyposażenia w praktyczne akcesoria –
 jak trzeci obwód sterowania, Comfort-Drive albo zabezpieczenie

 opuszczania
Rama szybkiej wymiany Skid Steer
Mechaniczne prowadzenie równoległe

 w ładowaczach P

 
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.

https://sklep.korbanek.pl/?s=stoll&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=stoll&post_type=product
https://sklep.korbanek.pl/?s=stoll&post_type=product
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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.

 



7/10

 
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.  

 
WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną
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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.  

 
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.  
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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


