Komunikat prasowy
STOLL z największym ładowaczem czołowym na świecie teraz na YouTube
Lengede, listopad 2014
Każdy, kto interesuje się ruchomymi obrazami, dynamiką i HighTech, znajdzie teraz STOLL i
obecność firmy także w mediach społecznościowych: Na kanale YouTube
(www.youtube.com/StollFrontloader) światowy specjalista ładowaczy czołowych prezentuje
swój produkt flagowy - ładowacz czołowy FZ 100. Do prezentacji video należy też własne
logo dźwiękowe, które w melodii wznosi się do góry - tak samo jak ładowacz czołowy. Po
chwytliwej melodii można więc od teraz rozpoznać oryginalne video STOLL.
"Przyjaciele" STOLL na stronie Facebook mogą wziąć udział w zimowym konkursie i przy
odrobinie szczęścia cieszyć się z wygranej, którą jest oryginalna czapka STOLL.

Przekonajcie się Państwo w 2:17 min.
Jakość, orientacja na klienta i bardzo szeroki zestaw produktów dla ponad 3250 różnych
ciągników: To właśnie wyróżnia grupę Stoll w kraju i na świecie. Kto chce się przekonać o
wydajności i parametrach technicznych największego ładowacza czołowego FZ 100,
potrzebuje na to tylko dwóch minut na YouTube: najlepsza widoczność dzięki kinematyce w
kształcie litery Z, prosta praca dzięki automatyce poziomu „Return to level", oszczędność
czasu ładowania poprzez szybkie opróżnianie i system tłumienia drgań Comfort Drive dla
przyjemnej jazdy. Te praktyczne funkcje są w ładowaczu czołowym FZ 100 seryjne - to
przekazuje zabawny filmik video.
W roku 2015 firma STOLL planuje dalsze filmy wideo, które dadzą rolnikom,
przedsiębiorcom wykonującym usługi rolnicze i sprzedawcom szybki przegląd asortymentu.
W przygotowaniu są również filmy na różne tematy techniczne i ogólnie o przedsiębiorstwie.
"Naszym celem jest zapewnienie klientom informacji, które są dla nich szybko zrozumiałe i
łatwo dostępne. Również to rozumiemy pod pojęciem serwisu i dobrych usług", wyjaśnia
aktywności marki w systemie internetowym Sven Reinke, dyrektor zarządzający Stoll,

O fabryce maszyn Wilhelm Stoll Maschinenfabrik GmbH
Fabryka maszyn Wilhelm Stoll Maschinenfabrik GmbH, z siedzibą w Lengede, na
południowy wschód od Hanoweru, w Niemczech, należy do międzynarodowej grupy Stoll
liczącej około 500 pracowników.
Stoll jest światowym liderem odnośnie ładowaczy czołowych i dołączanych narzędzi
roboczych do ciągników od 10 do ponad 300 KM (PS). Specjalista konstruuje, tworzy,
opracowuje, produkuje i sprzedaje trzy linie ładowaczy czołowych: ProfiLine, EcoLine i
CompactLine - częściowo pod własną marką, częściowo jako dostawca.

Stoll oznacza doskonałą jakość i stosowaną bliskość klienta. Rolnicy, przedsiębiorcy
wykonujący usługi rolnicze i dystrybutorzy profitują z najszerszej na świecie gamy części
mocujących, gdyż dzięki temu można znaleźć odpowiedni i zawsze pasujący ładowacz
czołowy do różnych marek ciągników.
Wilhelm Stoll założył przedsiębiorstwo w 1878 roku; od 1946 roku lokalizacja zakładu jest w
Lengede. Od 2013 roku grupa Stoll należy do DMB (do niemieckich udziałów inwestycyjnych
średnich przedsiębiorstw).
Więcej dodatkowych informacji dostępnych jest nawww.stoll-germany.com.

