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Fabryki JF AS przejęte przez Kongskilde
W. STOLL GmbH (Sp. z o.o.) zajmuje się nadal sprzedażą i
dystrybucją maszyn JF z zakresu technologii użytków zielonych
Cały zasięg maszyn JF do użytków zielonych został przejęty przez grupę Kongskilde z
mocą prawną od dnia 26. września 2011.
W piątek, 23. września 2011, fabryki JF Fabriken, J. Freudendahl A/S złożyły wniosek
o upadłość. Następnie grupa Kongskilde przejęła wszystkie działalności firmy JF.
Fabryka maszyn W. Stoll Maschinenfabrik GmbH nie jest w żaden sposób dotknięta
upadłością jej siostrzanej firmy w Danii, powiedział Karsten Rewitz, dyrektor
zarządzający fabryką maszyn Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH.
Wiadomość z Danii o upadłości siostrzanej spółki zaskoczyła nas, powiedział dalej
Rewitz. Jednak cieszy nas, że udało się tak szybko ustalić sukcesję i znaleźć
następców dla klientów i pracowników.
Istotnym warunkiem przejęcia przez grupę Kongskilde było to, iż fabryka maszyn W.
Stoll Maschinenfabrik GmbH nadal będzie się zajmować sprzedażą i dystrybucją
maszyn do użytków zielonych i wozów paszowych JF. Dotyczy to rynków w
Niemczech, w Polsce, w Austrii i w krajach Beneluxu.
Dyrektor zarządzający Rewitz jest zadowolony z zaufania do fabryki maszyn W. Stoll
Maschinenfabrik GmbH i że dział sprzedaży i dystrybucji STOLL nadal będzie
rozprowadzał maszyny JF. W związku z tym zapewnione jest na przyszłość
zaopatrywanie w części zamienne, jak też i serwis, bardzo ważny aspekt dla klientów
JF.
W zakresie ładowaczy czołowych Stoll stoi lepiej niż kiedykolwiek wcześniej.
Jesteśmy silną pozycją w zakresie ładowaczy czołowych i mamy wiele różnorodnych
planów i działań na przyszłość. Będziemy prowadzić przedsiębiorstwo Wilhelm Stoll i
markę STOLL jeszcze bardziej naprzód, powiedział pan Rewitz.
Firma Stoll jest obecna jako wystawca także w roku 2011 na targach Agritechnica i
zaprezentuje swoim klientom ponownie w hali numer 6 pełną gamę ładowaczy
czołowych STOLL i maszyn z zakresu technologii użytków zielonych JF.
Przedstawione zostanie kilka nowości i nowych technologii odnośnie ładowaczy
czołowych i maszyn z zakresu technologii użytków zielonych, aby móc jeszcze lepiej
obsługiwać klientów.

Mamy produkty wysokiej jakości i wciąż się staramy ulepszać je i jeszcze bardziej
poprawiać. Dotyczy to wyglądu (design), funkcjonalności i wszechstronności. Na
pierwszym planie stoją jednak również kontakty i relacje biznesowe z naszymi
klientami, sprzedawcami, przedstawicielami handlowymi i importerami, powiedział
Armin Walter, dyrektor generalny do spraw dystrybucji i sprzedaży w firmie STOLL.
Karsten Rewitz wraz ze swoim zaangażowanym zespołem pracowników cieszy się, że
w dniach od 13. do 19. listopada 2011 roku będzie mógł powitać wszystkich
dotychczasowych i nowych klientów firmy Stoll i JF na targach Agritechnica w
Hanowerze, w hali numer 6, na stanowisku B 25.
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