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Q-COMPANION® – MYCKET MER
ÄN ETT VÅGSYSTEM!
- Lastvägning Q-companion väger lasten medan
du lyfter med otrolig noggrannhet
och ger dig den input du behöver för
att lyfta rätt och få bra resultat. I det
automatiska läget sparas varje lyft
utan att du behöver göra något. Antal
lyft och totalvikt syns på displayen
och du kan aktivera tara om det skulle
behövas. Med målviktsfunktionen
aktiverad säger displayen till när målvikten är nådd och arbetet klart.

- Redskapsposition Redskapets position och vinkel syns
på displayen i förhållande till marken,
vilket är särskilt användbart när
sikten är dålig. Plocka upp pallar eller
spetsa balar med precision. Spara tid
genom att göra det rätt första gången
- varje gång. Lastmätaren visar hur
mycket lyftkraft som används (i procent). Ju mer kraft du använder, desto
mer försiktighet krävs.

®

- Servicepåminnelse Två individuella indikatorer för
underhåll signalerar när det är dags
för smörjning eller efterdragning av
bultar. Tidsintervallet mellan servicepåminnelserna baseras på verklig lastaranvändning, inte traktorns körtid.
Lastarens underhåll glöms ofta bort
och det kan resultera i funktionsstörningar och reparationer.

- App och Cloud Service För att maximera nyttan med Q-companion bör du använda smartphoneappen för iOS och Android. Sök efter
Q-companion i App store eller Google
Play så hittar du den. Med Bluetooth® -teknik kan du enkelt exportera
vägningsresultatet från Q-companions
display till en molntjänst som du sedan
kommer åt via din dator, surfplatta eller
smartphone. Med appen kan du hålla
reda på avkastningen från olika fält,
dokumentera gödselhantering etc.

Q-COMPANION®
Förarassistanssystem

FRONTLASTARE OCH REDSKAP
FÖR PROFFSEN
Allt som Quicke ® gör, ner till tunnaste svetsfogen, görs med en avsikt:
Att göra personen i maskinen mer effektiv – genom överlägsen kvalitet och smarta
detaljer i våra produkter.

Digitala frontlastare
Frontlastare i Quicke’s Q-serie är
otroligt hållbara tack vare gjutna och
smidda komponenter i områden som
utsätts för hög belastning. Lastaren
ger bättre sikt med sin smarta design
och är fullt kompatibel med den digitala lösningen Q-companion®.

Redskap
Med Original Implements får du rätt
redskap för rätt uppgift. Redskap
för allt från stora hjullastare till små
kompaktlastare. Vi har allt! Gödseloch ensilagehantering, lyftredskap,
balhantering, skopor och tillbehör.

Reservdelar
På Quicke har vi alltid reservdelar i
närheten av dig, även när du är långt
borta. De flesta delar är redo att skickas
när som helst och vårt värdsledande
distributionsnätverk garanterar närhet
till dig, oavsett var du är.

Q-COMPANION - LASTARE - REDSKAP
Helhetslösning med Quicke ®
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Q-companion® innefattar en molntjänst, en smartphone-app och Bluetooth®-teknik
som gör dokumenteringen enkel och hjälper dig hålla koll på ditt arbete.

Frontlastarna i broschyren är extrautrustade. Vissa produkter kan vara tillvalsutrustning. Alla produkter är inte tillgängliga på samtliga marknader. Angivna produktspecifikationer och prestandavärden kan variera beroende på traktormodell. Arbete med frontlastare och tillhörande redskap är inte utan riskmoment. Svåra skador på människor och material kan inträffa vid fel utfört arbete. Visa
hänsyn mot din omgivning, använd sunt förnuft samt följ lokala lagar och föreskrifter. Läs alltid medföljande instruktionsbok omsorgsfullt. Använd endast originalreservdelar och tillbehör. Ålö®s
produktprogram är under ständig utveckling. Vi förbehåller oss rätten att, när som helst, ändra specifikationer, priser och utförande utan förpliktelser för oss. ®, ™ Varumärken för Ålö® AB.
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