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Stoll Elementy robocze
korbanek.pl/producent/stoll/elementy-robocze/elementy-robocze

500 - 3020 KG

POBIERZ PROSPEKT
Ładowanie zboża, transportowanie balotów, pobieranie kiszonki, układanie palet, zrywka
pni drzew – wszystko da się zrobić z ładowaczem czołowym STOLL. Najlepiej z
odpowiednim narzędziem roboczym. Obojętnie jakie zadanie czeka na zrealizowanie,
STOLL ma zawsze akuratne i właściwe rozwiązanie. Narzędzia robocze muszą
wytrzymać najtrudniejsze obciążenia i warunki. Dlatego też STOLL stawia na najlepszą
jakość materiału i na „German Engineering" (niemiecką inżynierię) w rozwoju produktu.
Obszerne i szczegółowe testy praktyczne gwarantują długą żywotność narzędzi
roboczych STOLL.

Szufle do każdej pracY

o szerokości od 1,15 m do 2,6 m

Szufle te są wszechstronne w użytkowaniu i o solidnej konstrukcji:

- wysoka wytrzymałość, nieznaczne zużycie i niska masa własna dzięki zastosowaniu
stali drobnoziarnistej.

- lekka praca także z lepkimi materiałami – umożliwia to stożkowaty kształt, otwierający
się w kierunku ostrza

https://korbanek.pl/producent/stoll/elementy-robocze/elementy-robocze
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/prospekty/Stoll/folder-prospekt-dane-techniczne-stoll-narzedzia-elementy-robocze.pdf
https://korbanek.pl/producent/stoll/ladowacze-czolowe
https://sklep.korbanek.pl/?s=stoll&post_type=product
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- krawędź tnąca (lemiesz) wytrzymuje najtrudniejsze wymagania i warunki – dzień po
dniu, rok po roku.

Szufla uniwersalna do materiałów lekkich

o szer. 1,15 m do 2,4 m i pojemności od 0,47 m3 do 0,94 m3

Do prac uniwersalnych, lekkich i średnio ciężkich.

Szufla ciężka ( wzmacniana ) do materiałów ciężkich

o szer. 1,5 m do 2,6 m i pojemności od 0,6 m3 do 1,01 m3

Do prac z ciężkimi i kleistymi materiałami, jak wilgotna ziemia lub śnieg.

Szufla uniwersalna do materiałów sypkich, lekkich objętościowych

o szer. 2,05 m do 2,6 m i pojemności od 1,45 m3 do 1,86 m3

Idealne do zboża, suchych wysłodków, wiór itd.

https://sklep.korbanek.pl/?s=lemiesz&post_type=product
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Szufla 4w1

o szer. 1,70 m do 2,1 m i pojemności od 0,60 m3 do 0,91 m3

Mocowanie typu EURO, niezbędna 3-sekcja w ładowaczu

Cztery funkcje jednocześnie: zgarnianie, chwytanie, zrównanie, szybkie
rozładowywanie.

Identyczny element roboczy jak w ładowarce np. MultiOne

https://korbanek.pl/producent/multione/seria-1-10
https://korbanek.pl/producent/multione
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Chwytaki uniwersalnu

o szerokości od 1,3 m do 2,4 m

Czy to hodowla bydła, czy biogazownia – kiszonka jest tam wszędzie.

- do każdej pracy z kiszonką STOLL ma odpowiednie i pasujące narzędzie robocze.

- efektywne i komfortowe – każde narzędzie robocze można łatwo i precyzyjnie sterować.

- nasza wskazówka: Duże szufle chwytakowe mają ogromną pojemność. Zwłaszcza w
biogazowniach mogą one łatwo „dotrzymywać kroku“ ładowarce teleskopowej.

Widły kleszczowe typu "Krokodyl"

o szer. 1,30 m do 2,4 m i pojemności od 0,54 m3 do 1,02 m3

Perfekcyjne do transportowania i załadunku kiszonki i obornika

na przyczepy lub rozrzutnik obornika.

https://korbanek.pl/producent/faresin/compact
https://korbanek.pl/producent/metaltech/przyczepy
https://korbanek.pl/producent/bergmann/rozrzutniki-obornika
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Szufla kleszczowa z chwytakiem typu "Krokodyl"

o szer. 1,50 m do 2,4 m i pojemności od 0,59 m3 do 0,97 m3

Uniwersalne narzędzie do wybierania kiszonki: Dzięki zamkniętej podstawie szufli
można przeładowywać także sypkie produkty i maziste towary.
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Szufla chwytakowa

o szer. 1,60 m do 2,8 m i pojemności od 0,88 m3 do 1,54 m3

Nadaje się do wszelkiego rodzaju kiszonek: Idealna do bezpośredniego przeładunku i
transportu.
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chwytaki do balotów

okrągłych i prostokątnych

Każdego lata przypada szczyt sezonu dla balotów – przygotujcie się Państwo na czas:
dzięki narzędziom do balotów STOLL Czy to baloty okrągłe, czy sześcienne, z folią czy
bez: STOLL ma dla Państwa zawsze odpowiednie i pasujące narzędzie robocze

Chwytak do balotów ofoliowanych 1-siłownikowy

o średnicy bel od 1,0 m do 1,8 m

Idealnie nadający się do zafoliowanych balotów okrągłych: Nie ma żadnych ostrych
krawędzi, które mogą uszkodzić folię.
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Chwytak do balotów 2-siłownikowy PRO-H

do balotów okrągłych i prostokątnych

Do bezpiecznego obchodzenia się z zafoliowanymi okrągłymi i kwadratowymi belami.

 

chwytak do palet
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paleciarka o udźwigu od 1000 kg do 3500 kg

Podnoszenie, ładowanie, układanie – z widłami do palet STOLL pracujecie Państwo
zawsze dokładnie:

- Widły do palet są szczególnie stabilne i prawie wcale się nie ścierają, gdyż STOLL
przywiązuje wagę do solidnej konstrukcji i jak najlepszego materiału.

- Zęby możecie Państwo tak ustawić, jak to pasuje do Państwa pracy: zęby są przesuwne
ręcznie.

- Największe widły do palet podnoszą aż do 3,5 t. Przez to są one w absolutnej czołówce
odnośnie narzędzi do ładowaczy czołowych.

Chwytak do palet z łapami przestawnymi

udźwig od 1000 kg do 3500 kg, łapy o dł. 100 cm lub 120 cm

Widły (zęby) można na życzenie przesuwać – kierowca może też zamontować zęby do
balotów na ramie

 

wycina do kiszonki

o szerokości od 1,28 m do 1,88 m
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Wycinak do kiszonki PROFI-CUT

szer. od 1,28 m do 1,88 m, pojemnośc od 0,87 m3 do 1,28 m3

Do porcjowanego pobierania kiszonki; ząbkowane ostrze zapewnia prostą krawędź
cięcia.

 
GALERIA PRODUKTU

 
Kilka zdjęć elementów roboczych STOLL
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https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/szufla-stoll-ciagnik-arbos-5130.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/paleciarka-palce-do-bel-stoll-traktor-new-holland.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/szufla-chwytakowa-stoll-ciagnik-john-deere.jpg
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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

https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/szufla-z-krokodylem-stoll-ciagnik-case.jpg
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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.

 

 
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.  



14/17

 
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.  
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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


