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Stoll ProfiLine
korbanek.pl/producent/stoll/ladowacze-czolowe/profiline

Nowe ładowacze czołowe STOLL ProfiLine dla ciągników o mocy od 70 do 300 KM
łączą wszystkie cechy takie jak siła, stabilność, wydajność ładowania i nowoczesny
wygląd z innowacyjną koncepcją ładowacza. Funkcjonalność i inteligentne rozwiązania
techniczne wyróżniają ten niezwykły ładowacz czołowy, a dzięki wysokiej wydajności i
komfortowej obsłudze przekonają się Państwo o tym w codziennej pracy.

Poziomowanie  w ładowaczach

Kinematyka typu Z

 

https://korbanek.pl/producent/stoll/ladowacze-czolowe/profiline
https://korbanek.pl/producent/stoll/ladowacze-czolowe
https://korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki
https://korbanek.pl/producent/stoll/ladowacze-czolowe
https://korbanek.pl/producent/stoll/ladowacze-czolowe
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Mocowania STOLL – niskie obciążenie ciągnika i wysoka dokładność dopasowania

Mocowania są perfekcyjne do montażu na wszystkich powszechnie stosowanych
ciągnikach – dlatego też każdy model ciągnika zostaje wymierzony przez
konstruktorów STOLL.
Poprzez optymalne wy pozycjonowanie części mocujących w pobliżu kabiny
kierowcy, przedni oś jest mniej obciążona.
Nie ma dodatkowego doposażenia – Dzięki indywidualnemu dopasowaniu do
ciągnika, mocowania pasują idealnie.

Kinematyka Z – doskonała widoczność i wysoka wydajność

Mechaniczne drążki prowadzenia równoległego leża w dźwigarach wahacza – to
podstawa kinematyki typu Z.
Poprzez to żadne części powyżej wahacza nie zakłócają widoczności kierowcy, a
ładowacz czołowy może być montowany bliżej kabiny kierowcy – jest to
decydujące przy optymalny umieszczeniu mocowań i dla zmniejszenia obciążenia
ciągnika.
Nie ma żadnego ubytku siły udźwigu – wręcz przeciwnie: Ładowacze czołowe z
kinematyką Z - mają jeszcze większą siłę udźwigu i zrywania.

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
https://korbanek.pl/producent/stoll/ladowacze-czolowe
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Przyczepianie oraz odczepianie

Szybki oraz prosty sposób

   1   

Przy wjeżdżaniu ładowacz czołowy wyślizguje się w mocowanie, aż blokujący sworzeń
dotknie górnego końca prowadnicy ślizgowej. 

https://korbanek.pl/producent/stoll/ladowacze-czolowe
https://sklep.korbanek.pl/?s=stoll&post_type=product
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   2   

Z  Hydro-Fix wszystkie przewody hydrauliczne mogą zostać podłączone do ciągnika
jednocześnie. Ładowacz czołowy zostaje lekko uniesiony, aby blokujący sworzeń
zamocować w haku wychwytującym prowadnicy ślizgowej. 
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   3   

Dźwignia ryglująca zostaje wciśnięta, a ładowacz czołowy umocowany bezpiecznie na
części mocującej. Następnie ładowacz czołowy zostaje wyżej uniesiony.

https://sklep.korbanek.pl/?s=stoll&post_type=product
https://korbanek.pl/producent/stoll/ladowacze-czolowe
https://korbanek.pl/producent/stoll/ladowacze-czolowe
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   4    

Wsporniki podpierające można składać i rozkładać bez narzędzi. One zatrzaskują się
automatycznie we właściwej pozycji. 

Joystick sterujący

Różne typy joysticków

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

•    Wysoki komfort pracy przy dokładnym i bezpiecznym prowadzeniu ładowacza
•    Zintegrowane przełączniki z dodatkowymi funkcjami 
•    Pięć podstawowych funkcji: podnoszenie, opuszczenie, nabieranie, wysypywanie,
pozycja pływająca
•    Funkcje blokowania podczas jazdy po drogach. 

Pro Control

https://sklep.korbanek.pl/?s=stoll&post_type=product
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•    Obsługiwanie ładowacza jest czysto elektryczne i dlatego też szczególnie lekkie i
komfortowe 
•    Szczęść podstawowych funkcji: podnoszenie, opuszczanie, nabieranie, wysypywanie,
pozycja pływająca, pozycja pływająca dla narzędzi
•    Cztery funkcje dodatkowe: szybkie opróżnianie, trzeci/czwarty obwód sterowania,
funkcja blokowania na czas jazdy po drogach, ryglowanie narzędzi. 

Trac control

•    Ładowacz czołowy jest obsługiwany właściwymi dla ciągników proporcjonalnymi
sterowaniami jedną dźwignią. 
•    Ergonomiczny Trac Control zastępuje przy tym oryginalny joystick ciągnika bez
przycisku guzikowego dla funkcji elektrycznych
•    Pięć podstawowych funkcji: podnoszenie, opuszczanie, nabieranie, wysypywanie,
pozycja pływająca. 

Amortyzator Drgań Comfort Drive

Innowacja w ładowaczach ProfiLine

https://korbanek.pl/producent/arbos/ciagniki
https://sklep.korbanek.pl/?s=stoll&post_type=product
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1.    Olej
2.    Zasobnik ciśnieniowy tłokowy stoi na ograniczniku ruchu
3.    Azot
4.    Mechaniczne albo elektrohydrauliczny zawór odcinający             dla Comfort-Dirve
5.    Elektrohydrauliczne ryglowanie narzędzi
6.    Czwarty obwód sterownia
7.    Trzeci obwód sterownia
8.    Centralny blok hydrauliczny
9.    BLOK ROZSZERZONY

Najważniejsze  atuty

Seria ProfiLine

Szerokie, tuleje na wszystkich elementach ruchomych wyposażone w łatwo
dostępne punkty smarowania.
Przewody hydrauliczne ukryte w ramie ładowacza, co zapewnia lepszą
widoczność.
Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali wysokogatunkowe drobnoziarnistej, co
powoduje zwiększenie wytrzymałości przy jednoczesnym zmniejszeniu wagi.
Kinematyka Z — doskonała widoczność z kabiny ciągnika (zaprezentowany
poniżej).
Stopy podporowe z niezależną regulacją wysokości.
Automatyczne ryglowanie narzędzi.

Szybki, prosty system najazdowy odczepiania i przyczepiania ładowacza
(zaprezentowany poniżej)
Innowacyjny amortyzator drgań Comfort Drive (zaprezentowany poniżej)
Różne typy joysticków sterujących (zaprezentowane poniżej)

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
https://sklep.korbanek.pl/?s=stoll&post_type=product
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Bogate wyposażenie opcjonalne — system RTL, multizłącze hydrauliczne,
kamera, elektrycznie sterowanie Comfort Drive itd
Bogaty asortyment elementów roboczych
Długa lista mocowań do różnych marek i typów ciągników
2 podtypy ładowaczy ProfiLine — FS bez systemu automatycznego poziomowania
oraz FZ z mechanicznym automatycznym poziomowaniem narzędzi.

 
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.
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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.  
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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.
   



16/16

Znajdź Przedstawiciela handlowego odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna


