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Nowe ładowacze czołowe dla mikrociągników
Ładowacze czołowe ProfiLine FZ8 i FS8 do ciągników 35 - 65 kW (50 - 90 KM)

Mikrociągniki wykorzystywane są w wielu zakresach, w których wielką zaletą i przydatną
"częścią" jest ładowacz czołowy. Osoby, które zajmują się rolnictwem hobbystycznie lub
traktują je jako dodatkowe zajęcie, przetwórcy czy zakłady komunalne mają często w
użyciu ciągniki tej klasy do różnorodnych zadań. Stoll, jeden z wiodących producentów
ładowaczy czołowych i dołączanych narzędzi roboczych, oferuje od zaraz dwa nowe
ładowacze czołowe typu FZ8 i FS8 jako uzupełnienie istniejących ładowaczy serii
ProfiLine.
Obydwa ładowacze czołowe są perfekcyjne dopasowane do konkretnego zastosowania.
Do lżejszych prac nadaje się FS8, do cięższych, profesjonalnych zastosowań - FZ8.
Obydwa ładowacze mają jednak wspólną cechę, a mianowicie znaną jakość Stoll.
Szerokie tulejowane łożyskowanie wszystkich ruchomych części jest tutaj tak samo
oczywiste, jak i łatwo dostępne od zewnątrz punkty smarowania.
Cel "dobra widoczność" został osiągnięty przez konstruktorów Stoll za pomocą różnych
środków. Po pierwsze, wszystkie przewody hydrauliczne ułożone są pod ramieniem
ładowacza. Po drugie, dźwigary wahacza wykonane są ze stali drobnoziarnistej o dużej
wytrzymałości. Oszczędza to nie tylko ciężar (masę), ale także zapewnia lepszą
widoczność, gdyż wahacze mogą być tak skonstruowane, że będą węższe, dzięki
wytrzymałej stali. I wreszcie kolejna cecha: ulepszoną widoczność zapewnia
spłaszczona, owalna i leżąca daleko z przodu rura poprzeczna.
Dalszą niezwykłą cechą dla ładowaczy tej wielkości jest dostarczane na życzenie
elektryczno-hydrauliczne ryglowanie narzędzi. Dostępna jest także szeroka gama
narzędzi roboczych z ponad 50 różnymi narzędziami.
Dołączanie i odłączanie ładowacza czołowego następuje jak zwykle w firmie Stoll w ciągu
30 sekund. Odstawiane są ładowacze czołowe na indywidualnie ustawialnych
wspornikach zabezpieczających, których obsługa jest beznarzędziowa i w złożonym
stanie przylegają one ciasno do dźwigara wahacza. Do dołączania do każdego
powszechnie stosowanego typu ciągnika dostępna jest duża ilość różnorodnych
dopasowanych mocowań (części montażowych), tak, iż niemal każdy ciągnik może
zostać wyposażony w ładowacz czołowy Stoll.
Oferujemy obydwa nowe ładowacze czołowe ProfiLine od ok. 2700 € za FS8 bez
prowadzenia równoległego. Mocniejszy FZ8 kosztuje z prowadzeniem równoległym
prawie 4000 €. Są to dobrze wydane pieniądze na ładowacz czołowy wysokiej jakości.
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