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Q-SERIEN

DIGITALT INTEGRERADE FRONTLASTARE
FÖR PROFESSIONELLA BRUKARE

Q-COMPANION®
TILLGÄNGLIG

Q–SERIEN
LÄNGRE LIVSLÄNGD – Gjutna delar
ENASTÅENDE SIKT – Förbättrad design
EFFEKTIV RESPONS – Utökad hydraulik
Q-COMPANION ® – Förarassistanssystem
ELEKTRONISK STYRENHET OCH SENSORER – Helintegrerade

INNOVATÖREN
SOM SÄTTER STANDARDEN FÖR LANTBRUKET –
IDAG OCH IMORGON
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WORK
SMARTER.
NOT
HARDER.
Världen förändras och så även lantbruket. Vi jobbar tillsammans med den förändringen.
Allt som Quicke® gör, ned till den tunnaste svetsfogen, görs med en avsikt:
Att göra arbetet mer effektivt genom överlägsen kvalitet och smarta detaljer i våra
produkter. På Quicke® har vi haft över sjuttio år på oss att fullända våra frontlastare.
Möt den nya Quicke® Q-serien, världens första digitala lastare

Q-SERIEN

Q-COMPANION®
TILLGÄNGLIG
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INNOVATÖREN
Den nya Quicke® Q-serien är konstruerad för modernt lantbruk. Genom innovation och design har vi tagit fram smarta
lösningar som gör att du ligger steget före. Vi har tillverkat en
lastare som är redo för morgondagens utmaningar.
Du förväntar dig att din TV, telefon och bil ska vara smarta.
Varför ska du förvänta dig mindre av din frontlastare?

N
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DEN NYA DIGIT
LASTAREN
Q-serien introducerar nu en digital plattform för frontlastare:
Q-companion® BT. En heltäckande digital lösning för effektivt
och säkert frontlastararbete.

Det senaste tillägget till produkten innehåller en ny molntjänst och en app som gör det
möjligt för användaren att enkelt hålla reda på resultatet av sitt frontlastararbete.

Q-SERIEN

TALA
Q-COMPANION®
TILLGÄNGLIG
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Q-COMPANION® – MYCKET MER
ÄN ETT VÅGSYSTEM!
Genom att använda Q-companion säkerställer du att du lastar rätt mängd material, undviker
överlastning av vagnen och sparar in onödiga resor till fodersilon. Balarna räknas automatiskt
medan du väger dem och med hjälp av appen kan du sedan hålla koll på hur mycket material som
lagras och var på gården det lagras. Utöver det finns också en smart servicepåminnelse som
hjälper dig ta hand om din lastare.

Q-companion har ett intuitivt och
lättöverskådligt gränssnitt som är
lätt att använda. Både du och din
personal kommer lära er den på nolltid och kan sedan spara in både tid
och pengar när den börjar användas.
Den är enkel att kalibrera och du kan
spara inställningar för upp till 30
olika redskap.
Lastvägning
Q-companion väger din last medan
du lyfter med fantastisk noggrannhet och ger dig den input du
behöver för att lyfta rätt och få bra
resultat. I det automatiska läget
registreras och sparas varje lyft
utan att du behöver göra något,
medan det manuella läget kräver
att du manuellt sparar resultatet
från varje lastvägning med ett
knapptryck. Antalet lyft och den
totala vikten syns på displayen och
du kan aktivera tara om det skulle
behövas. Målviktsfunktionen
kommer väl till hands när du lastar
på en vagn och displayen låter dig
veta när målvikten är nådd. Det
finns ingen anledning att investera
i separat utrustning för vägning.
Använd Q-companion med din
traktor/lastare-kombination för
noggrann och flexibel vägning.

Redskapsposition
När du har kalibrerat dina redskap
behöver du inte längre gå ut och
justera lägesindikatorn på lastaren,
utan kan istället använda och förlita dig på Q-companion. Redskapets position och vinkel visas på
displayen i förhållande till marken,
vilket är särskilt användbart när
sikten är dålig. Plocka upp pallar
eller spetsa balar med precision.
Spara tid på 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 kontroll
av bultar. Tidsintervallet mellan
servicepåminnelserna baseras på
hur mycket lastaren används, istället för traktorn. Lastarunderhållet
glöms ofta bort och kan resultera
i en lastare som fungerar dåligt
och mängder av reparationer. Följ
Q-companion’s serviceanvisningar för en problemfri drift under
många år.

App och molntjänst
För att maximera nyttan med
Q-companion bör du använda
smartphone-appen för iOS och
Android. Det enda du behöver
göra för att hitta den är att söka
efter “Q-companion” i App Store
eller Google Play. Med Bluetooth®-teknik kan du enkelt
exportera vägningsresultatet från
Q-companion’s display till en
molntjänst som du sedan kommer
åt via din dator, surfplatta eller
mobiltelefon. Appen är egentligen
ett materialhanteringssystem som,
baserat på din input och lastararbete, hjälper dig hålla reda på
avkastningen från individuella fält,
dokumentera gödselhantering etc.
Appen är designad för att passa
små gårdar så väl som stora med
flera anställda och områden. Appen
kan användas utan Q-companion
också, så länge du har en lastare
som är byggd av oss.

Q-SERIEN

Vägningsläge

Positionsläge

Serviceläge
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SMARTA
LANTBRU

ARE
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Q-SERIEN

FÖRDELARNA MED
Q-COMPANION®
Funktioner som förenklar ditt arbete

Lastvägningsfunktionen hjälper dig att
lyfta och flytta rätt mängd material och på
så sätt både spara tid och minska spill.

Servicepåminnelser hjälper dig att ta hand
om din lastare så att den fungerar som den
ska utan onödiga avbrott i arbetet.

Redskapspositionsvisaren hjälper dig att
arbeta mer effektivt och säkert med din
lastare.

Digital dokumentering är nu lättare än
någonsin med Bluetooth®-teknologin och
Q-companion-appen för telefoner och
datorer.
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FÖLJESLAGAR
Med Quicke® Q-serien har du alltid en vän som du kan lita på.
En robust arbetshäst och en trogen samarbetspartner. Tack vare en
enastående livslängd kommer den att finnas där länge i ur och skur –
och ge dig avsevärd valuta för pengarna.

RE
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BYGGD FÖR ATT
GE DIG SINNESRO
Styrka, mångsidighet och överlägsen kvalitet samt omsorg om
detaljerna är kännetecknande för Q-serien. Detta är frontlastaren som
klarar alla utmaningar du utsätter den för. Det är verkligen en lastare
som håller i längden – med genomtänkt design och smart konstruktion
har vi lyckats öka livslängden enormt, både jämfört med dess
föregångare och alla konkurrenter.
Genom introduktionen av gjutna och
smidda komponenter – i de bakre armarna, knädelar och de främre delarna – har
den potentiella livslängden förbättrats
markant. Den robusta stålkonstruktionen
innebär ökad styrka och mindre slitage
på bussningar och tappar. Lastararmens
unika konstruktion med dubbla
U-profiler ger dig marknadens bästa vridoch böjstyvhet.

Det innebär överlägsen armstyrka och
stabilitet. Med Q-serien kan du vara säker
på att du får en lastare som håller i
många, många år. Den kommer att få
jobbet gjort, snabbt och exakt.
En pålitlig partner som underlättar ditt
arbete. Och kanske får din granne att
kasta avundsjuka blickar åt ditt håll.

Q-SERIEN

17

18

Q-SERIEN

STYRKA OCH HÅLLBARHET SOM
ÖVERGLÄNSER KONKURRENTERNA
Låt nya Quicke® Q-serien ge dig maximalt resultat av dina arbetstimmar med sina robusta,
hållbara funktioner. Tro oss – du kommer att bli imponerad.

GJUTNA OCH SMIDDA DELAR
Q-serien har smidda bakre armdelar och gjutna
knä- och framdelar. Det innebär överlägsen styrka och hållbarhet. Det gör att du kan lyfta tung
last ofta, och spara tid.

STARK OCH SMART STRUKTUR
MED UNIK FORM
Lastarens arm i Q-serien har en unik form
som ger makalös styrka och samtidigt
utmärkt sikt.

ORUBBLIGT STABIL
Förstärkningar mellan tvärröret fram
på lastaren och lastararmen är en beprövad och testad detalj. Den är viktig för
Quicke ®-lastare och deras bevisat långa
livslängd. Placeringen av tvärröret bidrar
till utmärkt sikt och optimal placering av
frontlastaren.

SÄKRA KOPPLINGAR MED LOCK & GO®
Vårt välbeprövade till- och frånkopplingssystem Lock & Go® sparar tid åt dig utan att du
behöver ge avkall på säkerheten. Det finns
inga lösa delar och det krävs inga verktyg. Du
till- och frånkopplar helt enkelt lastaren med
minsta möjliga kraftansträngning.

SUPERSTARK ANFÄSTNING
Quickes Delta-anfästning är dimensionerad
för tung belastning med flera precisionsbearbetade kontaktytor. Detaljer som 60
mm brett U-stöd och 40 mm låstapp gör
att lastaren klarar av svåra och tunga jobb i
många år.

OPTIMAL KRAFTFÖRDELNING
Den kompakta och profilpressade lagerlådan är smalare närmare låstappen. Det
innebär att låstappen kan göras kort och
stark samtidigt som det breda U-stödet ger
maximal stabilitet vid tunga lastarjobb.

STADIGA STÖDBEN
Helintegrerad design för tung belastning med
flexibla positioner gör att du snabbt och enkelt
kan till- och frånkoppla Quicke ®-lastaren.
Det krävs inga verktyg och det finns inga lösa
delar.

Q-SERIEN

DET SITTER I DETALJERNA
Med Quicke® Q-serien är varje detalj noggrant genomtänkt för att funktioner och egenskaper
ska bli så bra som möjligt.
Resultatet är att alla delar av arbetet blir effektivare, och du kan avsluta varje arbetsdag med
den härliga känslan av få saker och ting gjorda.

EXAKT KONTROLL MED DEN CENTRALA
FÖRDELNINGSVENTILEN
Vår centralt placerade ventil har många
fördelar. Den ger lastaren exakt kontroll och
optimal kraft för tunga arbetsuppgifter. Ventilens placering ger föraren utmärkt sikt och
maximerar hållbarheten genom att samtliga
komponenter skyddas av en skyddskåpa.

SMÖRJSKYDDSLOCK HÅLLER FETTET
BORTA
Smarta detaljer gör Q-serien lätt att hålla
ren. Varje ledtapp har ett skyddslock som
säkerställer att smörjfettet stannar kvar
på sin plats vid exempelvis högtryckstvätt
så att lastaren och traktorn förblir rena.

FÖRBÄTTRAD LÅSNING PÅ TAPPARNA
Samtliga tappar är galvaniserade och
utrustade med Quickes unika tapplås.
Redskapsfästet har extra starka tappar där
påfrestningarna är speciellt stora.
En kraftig låsplatta med en kompakt
gummi-bussning förhindrar sidorörelse och
gör att smörjfettet blir kvar på sin plats och
fixerar tappen på båda sidorna.

KOMPAKT LÄGESINDIKATOR
Lägesindikatorn är kompakt så att den inte
orsakar skada eller själv blir skadad. Den
är lätt att ställa in och kan justeras i tre
positioner för olika redskap, vilket garanterar exakt precision av redskapets vinkel i
förhållande till marken.

EFFEKTIV RESPONS
Med 50 % förbättring av tryckfall jämfört
med Dimension-serien kan du lita på att din
lastare i Q-serien ger snabb och högklassig
respons.

Q-LINK – EXAKT PARALLELLFÖRING
Q-link ger dig effektiv parallellföring. Designen är böjd och avfasad, vilket förbättrar sikten så att balar och pallar enkelt kan hanteras.

ALLTID RÄTT MED CLIC-ON™
Vår smarta, halvautomatiska redskapslåsning garanterar att redskap endast
kan anslutas på ett sätt – nämligen på rätt
sätt. Maximerad enkelhet och minimerade
driftstörningar. Lägg också märke till den
kraftiga designen.

SMART UTTAG
Slangarna inne i lastarmen kommer ut väl
skyddade på sidan av lastaren. Detta förbättrar både sikten och slangarnas skydd.
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LÖSNINGSLEVERANTÖR

Du vill att tiden som du lägger ned på att använda din frontlastare ska vara så produktiv som möjligt. Quicke® Q-serien är en lastare med överlägsen prestanda som
hjälper dig att lösa problemen när de uppstår. Förbättrad sikt, precisionsstyrning och
smarta innovationer gör ditt arbete mer effektivt. Som en kunnig och pålitlig vän
finns Quicke® där för att underlätta din dag.

REN

Q-SERIEN

21

22

Q-SERIEN

KÖR MJUKARE MED
SOFTDRIVE®
Vår innovativa lastdämpning SoftDrive® minskar påfrestningen på
lastare och anfästning samt på förare och traktor.
Du ser det inte, men vi garanterar att du känner det.
Så här fungerar det

SoftDrive® är ett fjädringssystem som förbättrar det dagliga arbetet med lastaren.
SoftDrive® skyddar allting mellan lasten i
redskapet och marken så att du kan
arbeta mer effektivt. SoftDrive® minskar
inte bara påfrestningen på lastaren och
redskapet, utan även på traktorn, däcken
och föraren. När SoftDrive® är aktiverat
kan du köra fortare, även med fullastad
maskin, vilket ger bättre effektivitet än
någonsin tidigare.
Med den smarta och skyddade placeringen inuti tvärröret påverkas inte heller

din sikt. Det innebär även att du slipper
skador på slangar, rör eller ackumulatorer. SoftDrive® kan kopplas till eller från
elektroniskt från traktorns hytt, vilket
gör det bekvämt att använda även när
hög precision behövs, exempelvis när du
hanterar pallar eller travar balar.
Nya SoftDrive® har konstruerats för att
hantera oljesystem med höga flöden,
vilket ger marknadsledande lastdämpning. Det finns helt enkelt ingen
bättre lastdämpning på marknaden än
SoftDrive® för Q-serien.

Q-SERIEN

HITTA RÄTT VINKEL
Q-level ger dig optimala arbetsvinklar för förbättrad användning av skopan.
På arbetshöjd innebär detta förbättrade uppbrytningsvinklar jämfört med tidigare modeller.
Detta ger betydligt mindre spill fram och bak från skopan.

STÖRRE VINKLAR TILL DIN FÖRDEL
Nya Q-level har möjliggjorts tack vare ett antal faktorer,
inklusive optimeringen av redskapscylindrarna. Uppbrytningsvinklarna är bättre
än någonsin. Q-level tillsammans med förbättrade arbetsvinklar gör att du kan
transportera mer material med mindre spill. Det här är ett bra exempel på hur vi
omvandlar vår designexpertis till kundfördelar.

58-60o

65-85cm

*85 cm på modell Q8M
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FÅ UT MAXIMALT AV
DIN ARBETSDAG
Den nya Quicke® Q-serien visar hur en smart konstruktion gör hela skillnaden. Q-companion®,
upp till 30 % bättre sikt, förbättrade arbetsvinklar och smidiga och enkla redskapsbyten.
Du kommer knappast att hitta en mer välfungerande och användbar frontlastare.
Vår lösning består av ett antal smarta
idéer som säkerställer att Q-seriens
lastare bidrar till tidsbesparing i
det dagliga arbetet. Vad kan vara
viktigare än bra sikt från förarsätet?
Quicke® är sedan många år välkänt
för god sikt. Med Q-serien har vi
gjort allt för att ytterligare förbättra
sikten inifrån traktorn.

Q-vision

Quickes unika lastardesign ger dig
bästa möjliga sikt. Vi kallar det
Q-vision.
Inga rör eller slangar som hindrar
sikten. Inget smuts eller skräp som
kan ansamlas, inte ens om du monterar tillbehör på lastaren. Det är de
uppenbara fördelarna med Q-vision
där rör och slangar sitter skyddade
inuti lastararmarna. Du får samma
rena linjer även om du monterar
tillbehör på lastaren. Resultatet är
marknadens bästa sikt. Du får bättre
överblick och kontroll, och på det
hela taget en säkrare arbetsmiljö.
*gäller Euro och Euro/
SMS redskapsfästen.

Dimension serien

Q-serien

Dimension-serien är välkänd för sin enastående sikt, och vi har gjort allt för att förbättra
den ytterligare. Det har gett en förbättring på 30 % jämfört med den tidigare serien.

Redskapsfästen för god sikt

Redskapsfästena för den nya Q-serien
har utformats för att ge utmärkt sikt.
Med färre saker i vägen får du en bra
överblick över redskapets rygg. Ändå
är vridhållfastheten och hållbarheten
bättre än någonsin. Som alltid med
Quickes premiumprodukter är redskapslåsningen halvautomatisk. Vi
kallar det Clic-on™. Redskapsfästet*
har även två spakar för upplåsning

av redskapet. Den ena sitter i mitten,
den andra är sidomonterad, båda
väl skyddade. Den sidomonterade
låsanordningen fungerar även som en
indikator för redskapslåsning och ger
dig full sikt så att du enkelt kan se att
redskapet är i låst position.
Varför inte besöka närmaste
Quicke®-återförsäljare och se efter
själv? Helst från förarsätet.

Q-SERIEN

”Vi är mycket stolta över
att vara framåtsträvande”
Sedan 1949 har vi vidareutvecklat konsten att tillverka frontlastare. Idag
har vi produktionsanläggningar i toppklass över hela världen. Vi testar alla
detaljer på våra produkter noggrant för att möta behoven från modernt
lantbruk och tillverka de allra bästa lastarna.
Möt vår produktchef för lastare, Urban Rönnqvist.
– Kontinuerlig utveckling, årtionde efter
årtionde. Det är kärnan i vår långa och
framgångsrika historia. Och det pekar
också på vår framtid, säger Urban Rönnqvist, som övervakat det långa utvecklingsarbetet hos Ålö® som lett fram till
den nya Quicke® Q-serien.
Historien bakom Ålö® börjar med en
idé hos företagets grundare Karl-Ragnar
Åström. I mitten av 1940-talet ärvde
han familjegården i Brännland strax
utanför Umeå. På den tiden utfördes
all lastning manuellt. 1947 designade
Karl-Ragnar den första svenska frontlastaren för eget bruk.
– Karl-Ragnars uppfinningsrikedom
lever fortfarande vidare på Ålö®. Den är
en del av vårt DNA. Att ligga i framkant
när det gäller design och utveckling
innebär att vi ständigt letar efter förbättringar, stora som små. Vi är mycket
stolta över att vara framåtsträvande,
säger Urban Rönnqvist.

Idag är vi marknadsledande i mer
än 15 länder. Med toppmoderna
produktionsanläggningar i Sverige,
USA, Frankrike och Kina är vi obestridd
världsledare inom frontlastare och
tillhörande redskap.
Karl-Ragnar Åström var själv lantbrukare och hade en enda målsättning när
han skapade den första Quicke®-lastaren på 1940-talet: Att underlätta och
rationalisera lantbrukarens arbete. Den
målsättningen gäller än idag.
– När du utrustar din traktor med en
Quicke® ska du veta att du har valt ett
lastarsortiment som är designat helt
utifrån dina behov, ett sortiment som
provkörts och testats i många år, säger
Urban Rönnqvist.
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TILLVAL
Din Quicke®-lastare har en rad inbyggda funktioner som standard. Om du är ute
efter mer, har vi ett antal tillval som du kan få monterade på lastaren för att förbättra
effektiviteten.

Q-LOCK – HYDRAULISK
REDSKAPSLÅSNING
Den förbättrade hydrauliska redskapslåsningen ger enkla och bekväma redskapsbyten. Från en brytare i hytten kan du
byta redskap utan att lämna förarsätet.

FÄRGMATCHNING
Är du ute efter ett särskilt utseende?
Du kan beställa din Quicke ®-lastare i en
färg som matchar din traktor. Tillgängligt på
vissa marknader.
Kontakta närmaste återförsäljare för mer
information.

LIVE 3
Alternativet Live 3 är en tillvalsfunktion som
gör det möjligt att töma/tilta samtidigt som
du kör en hydraulfunktion på ett redskap.
Detta sparar tid och förbättrar produktiviteten. Funktionen bidrar till att spara tid när
du arbetar med exempelvis djurfoder och
balhantering. Kopplingarna är smidigt placerade på redskapsfästet. Kan kombineras
med SelectoFixTM för problemfri anslutning.

APC
En riktig tidsparare! Med denna smarta
lösning kan du återställa redskapet till
en förinställd arbetsvinkel med en enkel
knapptryckning. Fungerar med ErgoDrive
och slangsatser.

LOADERLIGHT®
Att arbeta i mörker är inte längre något
problem. Med våra kraftfulla LED-lampor
är det enkelt att arbeta även när det är
mörkt.

SPARA TID MED SELECTOFIXTM
Vinn tid och undvik problem. Med ett enkelt
handgrepp kan du smidigt ansluta redskapets hydraulik utan problem, även under
tryck.

3:E FUNKTION
Den 3:e funktionen gör det möjligt att köra
hydrauliskt drivna redskap som balgripar,
ensilageuttagare osv. Kopplingarna är
smidigt placerade på redskapsfästet. Kombinera den med SelectoFixTM för problemfri
anslutning.

4:E FUNKTION
Detta alternativ ger hydraulisk effekt till
redskap som kräver 2 separata dubbelverkande funktioner.

Q-SERIEN

MED LCS® HAR DU
KONTROLLEN
Vårt lastarstyrsystem (LCS®) är ett tekniskt genombrott. Det är ett system
med hundratals fördelar som ger enastående kontroll, direkt respons och
körbarhet samt sammanför flera tekniska innovationer i ett och samma
system.
Det unika LCS®-ventilprogrammet har
utvecklats för kraven och funktionerna
hos dagens och morgondagens frontlastare, vilket ger en styrning som ingen
annan tillverkare kan erbjuda.
En integrerad multikoppling sparar tid
och skyddar även miljön.
En tumstyrd joystick med modern design
förbättrar ergonomin och köregenskaperna ytterligare. Var och en av dessa innovationer innebär avsevärda fördelar för dig
och din traktor. Tillsammans ger de helt
nya nivåer av styrning, användarvänlighet, effektivitet och säkerhet.

VILKEN JOYSTICK TILLGODOSER DINA KRAV BÄST?
Vi erbjuder två olika joysticks - ElectroDrive QS ™ som låter dig anpassa styrsystemet efter dina egna behov, eller
ErgoDrive, en mekanisk och vajerstyrd joystick. ElectroDrive QS ™ levereras med AAC (Automatic Angle Control)
som automatiskt återställer ditt redskap till en förinställd arbetsvinkel. Du väljer vad som passar dig och din traktor
bäst – men tänk igenom ditt beslut och låt inte enbart kostnaden vara avgörande.
Här är en kort jämförelse mellan de två:

ElectroDrive QS TM

ErgoDrive

GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER
Helt proportionerlig styrning av alla lastarrörelser
Flytposition vid sänkning och tömning
3:e hydraulfunktion
4:e hydraulfunktion					
Hydraulisk redskapslåsning*				
SoftDrive lastdämpning*

KONFIGURERBARA FUNKTIONER
AAC, Automatic Angle Control
Använd 3:e hydraulfunktion med enbart knappar*
Kontinuerligt flöde från 3:e hydraulfunktion*
Skakfunktion
Sköldpaddeläge, individuellt justerbar för alla fyra lastarrörelser
Programmerbar snabbvalsknapp

ÖVRIGA FUNKTIONER
Spillfria snabbkopplingar med separat elanslutning,
eller multikoppling med integrerad elanslutning
* Beroende på lastarens konfiguration

** Kräver extra strömbrytare

**
**
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FRONTLASTARSPECIFIKATIONER
Q-SERIENS MODELLER

Q3S

Q3 M

Q4S

TRAKTORDATA
Traktorkraftuttagets hästkraftsområde

Hp

60-100

60-100

80-140

Traktorvikt (max.)

kg

4000

4000

5000

Specificerat tryck

bar

195

195

195

Specificerat flöde

l/m

50

50

60

Armbredd (C-C)

mm

1040

1040

1040

Vikt – Frontlastare

kg

520

520

575

LASTARENS FYSISKA DATA

LYFTHÖJDER OCH SKOPVINKLAR
Maximal lyfthöjd – Uppmätt vid armcentrum

m

3,55

3,55

3,79

Maximal lyfthöjd – Under plan skopa

m

3,25

3,25

3,49

Maximal tömningsvinkel vid max lyfthöjd

°

58

58

58

Maximal Q-levelvinkel

°

58

58

58

Maximal uppbrytningsvinkel vid markplan

°

48

48

48

Lyftkapacitet till högsta höjd – 800 mm från armcentrum

kg

1 550

1 850

1 920

Lyftkapacitet vid 1,5 m höjd – 800 mm från armcentrum

kg

1 570

1 870

1 940

Lyftkapacitet vid markplan – 800 mm från armcentrum

kg

1 630

1 960

1 990

Brytkraft vid markplan – 800 mm från armcentrum

kg

2 390

2 870

3 360

mm

2580

2 580

2 820

mm

160

160

160

LASTARENS KAPACITET

RÄCKVIDDSDATA
Fri höjd med skopa tippad 45 grader
LASTARPOSITION
Undergrävning

Q-SERIEN
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Q-COMPANION®
TILLGÄNGLIG

Q4 M

Q5S

Q5 M

Q6S

Q 6M

Q6 L

Q7M

Q8 M

80-140

100-180

100-180

120-220

120-220

120-220

140-280

>160

5000

6000

6000

7000

7000

7000

8000

9000

195

195

195

195

195

195

195

195

60

80

80

90

90

90

100

100

1040

1040

1040

1040/1200

1040/1200

1040/1200

1040/1200

1200/1420

575

620

620

720

720

750

760

830

3,79

4,06

4,06

4,25

4,25

4,55

4,60

4,96

3,49

3,76

3,76

3,95

3,95

4,25

4,30

4,66

58

57

57

57

57

53

54

53

58

58

58

58

58

59

58

58

48

48

48

48

48

52

49

47

2 590

2 260

1 980

2 300

2 140

2 470

1 980

2 490

2 280

2 100

2 440

2 350

2 700

2 110

2 810

2 810

2 320

2 290

2 640

2 470

2 840

2 230

2 990

3 630

3 360

3 370

3 910

3 400

4 540

4 000

4 600

4 510

2 820

3 090

3 090

3 280

3 280

3 580

3 630

3 990

160

160

160

160

160

200

160

170
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SUPPORT
Som Quicke®-ägare kommer du inte bara att ha en världsledande
frontlastare utan även en världsledande tillförlitlighets- och
servicenivå. Vårt engagemang för dig som kund upphör inte vid
köpet – det är bara början.

Din Quicke® ska fungera optimalt under
en lång tid. Vi har byggt upp en stark
global organisation med ett omfattande
servicenätverk som ger dig snabb och
enkel tillgång till serviceverkstäder,
reservdelar och kunnig support – oavsett
var i världen du har din verksamhet.
Du kan vara säker på att vår service och
support håller samma standard som våra
produkter – alltid med målsättningen att
uppnå 100 procents kundnöjdhet.
För oss är näst bäst inte tillräckligt.
Fullständigt kundfokus. För att kunna ge
dig kundsupport har vi utvecklat rutiner
som garanterar att alla avdelningar
inom vår organisation är fokuserade på
dina behov.
Snabb onlinehjälp. Du har dygnet runt
onlinetillgång till reservdelsuppgifter, anvisningar och annan viktig information.
Effektivt reservdelsnätverk. Reservdelar
finns hos våra säljbolag samt hos större
Quicke®-representanter över hela världen.

Närhet. Vårt världsledande distributionsnätverk garanterar att vi finns nära dig,
oavsett var du befinner dig.
Global teknisk support. Som Quicke®kund har du alltid tillgång till snabb
teknisk support. Vi har representanter
över hela världen som kan erbjuda
kompetent och högkvalitativ service.
Kontinuerlig uppföljning. Dina synpunkter och förslag på förbättringar sammanställs och behandlas centralt.
Denna uppföljning är en värdefull hjälp
för oss när vi utvecklar nya lastare,
redskap och fundament. Utvecklingen av
Quicke® är resultatet av ett nära samarbete med användare över hela världen.
Hitta din lokala återförsäljare på
www.quicke.se

WORK SMARTER.
NOT HARDER.

DETTA ÄR
BARA BÖRJAN

Part Number: 60005740• EN 5 •1803• Arkitektkopia
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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