X-SERIEN

X-SERIEN

EN FRONTLASTARSERIE FÖR TRAKTORER
UPP TILL 120 HK
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X-SERIEN

WORK SMARTE
NOT HARDER.

FRONTLASTAREN SOM GÖR DET ENKLARE ATT
ÖKA DIN LÖNSAMHET
Under sju decennier har Quicke® tillverkat frontlastare av högsta kvalitet.
Med X-serien ger vi dig ett alternativ som maximerar användandet av din traktor.
En frontlastare som kombinerar design, prestanda och ekonomi på ett unikt sätt.
Som erbjuder smarta funktioner och genomtänkta detaljer. En lastare som gör det
mesta av varje gram stål — för att säkra din väg till lönsamhet.

X-SERIEN

R.

Quicke® X-serien är vår
serie med frontlastare
för mindre och mellanstora
traktorer, med Quickes
världsberömda fördelar,
såsom smart design
och marknadsledande
prestanda.
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DINA DESIGNFÖRDELAR
På Quicke® ser vi inte designen av frontlastaren bara som ett medel för att nå målet,
utan snarare som ett sätt att ge dig konkreta fördelar. Allt från sparad tid till högre
effektivitet och säkerhet.
Logiken bakom detta är enkel och bygger på
erfarenhet. På Quicke® har vi specialiserat oss på
att tillverka frontlastare och tillhörande redskap
i årtionden. Det är det enda vi gör. Vårt fokus
på produktutveckling har gjort att vi har kunnat
ha ett nära samarbete med traktorägare över
hela världen. Och resultatet av detta kan du se i
X-seriens design. Påtagliga, praktiska fördelar.

DESIGN

En viktig faktor är förbättrad sikt.
Vi förstår vikten av att alltid ha bästa möjliga sikt
— för att kunna arbeta så effektivt och säkert som
möjligt. Vi vet också att du vill ha det enkelt när
det gäller service och underhåll. En annan fördel
är att du får allt snyggt paketerat i en design som
harmoniserar med din traktor.

X-SERIEN

FUNKTIONER
På frontlastarna i Quicke® X-serien är varje detalj noggrant genomtänkt för att leverera bästa
möjliga fördelar och användning. Det är något som i slutändan kommer att förbättra alla aspekter av
ditt arbete och som gör att du efter varje avslutad arbetsdag får den givande känslan att du har fått
saker uträttade.

SNYGG, SIKTFÖRBÄTTRANDE
KONSTRUKTION Lastarmens avsmalnande
form gör att X-serien matchar dagens
moderna traktorer perfekt. Det faktum att
lastaren sitter lågt på traktorerna gör att den
ger enastående bra sikt åt sidan.

SIKTEN FRAMFÖR ALLT
Det finns inga slangar eller rör som skymmer
sikten. Med X-serien får du bästa möjliga
sikt även i mörker tack vare att den låga
placeringen av tvärröret inte skymmer
traktorns strålkastare.

SLANGSKYDD
Ytterligare en detalj som ökar driftsäkerheten
— skyddskåpan skyddar slangarna mot
onödigt slitage.

PRAKTISKT AUTOMATISKT REDSKAPSLÅS
Ytterligare en smart säkerhetsfunktion som
ser till att redskapet alltid ansluts korrekt
och att låstapparna hålls i låst läge. Låsningen
sker automatiskt när fyllningsrörelsen görs.

SNABB OCH ENKEL TILL- OCH
FRÅNKOPPLING
Inga verktyg behövs för att koppla från
din X-serielastare. De rejäla, smidiga och
integrerade stödbenen underlättar frånoch tillkopplingen ytterligare.

UNIKT KONCEPT FÖR REDSKAPSBYTEN
Att redskapsfästet kan tippas framåt nästan
180° ger optimal kontroll och fri sikt mot
redskapskroken inifrån hytten. Enkelt och bra
för både säkerheten och produktiviteten.

HÅLLER SMÖRJFETTET PÅ PLATS
Alla tappar har en gummibricka som säkrar
tappen på båda sidor och håller smörjfettet
på plats.

FÖRENKLAD LÄGESINDIKATOR
Lägesindikatorn är kompakt, vilket gör att
den inte sticker upp och kan orsaka skador
eller skadas. Den är enkel att montera och
kan ställas in i tre positioner för olika redskap
för att säkerställa exakt precision hos
redskapets vinkel i förhållande till marken.

STARK ANFÄSTNING OCH LAGERLÅDA
Den kraftigt dimensionerade anfästningen
är densamma som i världsledande Q-serien.
Tillsammans med lagerlådans insvängda
konstruktion ger detta lastarna i X-serien
en väldigt bra vridstyvhet och stabilitet.
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DITT KRAFTPAKET
Quicke® X-serien är utformad för att ge en mångsidig lösning med bra lyftkapacitet
och optimala lyfthöjder.
Du kommer att kunna känna styrkan
hos X-serien på flera olika sätt. Den
kompakta, styva lagerlådan. Den stabila,
rena lastarmskonstruktionen. De kraftiga
dimensionerna och den oöverträffade
konstruktionen hos Delta-fundamenten.
En annan viktig del av dess styrka är vårt
unika LCS® -hydraulsystem. Det lastoberoende
oljeflödet ger dig full kontroll, även vid
hantering av tunga laster.

Det faktum att X-serien är lättmanövrerad och
lättkörd beror naturligtvis också på lastarens
optimerade vikt. Manövreringsegenskaperna
förstärks ytterligare av SoftDrive®, vår effektiva
lastdämpning. Resultatet är ett lika innovativt
kraftpaket. Tillförlitlighet och hög prestanda
som kommer att optimera din traktor — varje dag,
år efter år.

STYRKA

TILLFÖRLITLIGHET OCH TRYGGHET
Din X-serielastare är utrustad med funktioner som ökar dess tillförlitlighet. Ett perfekt exempel på detta
är redskapsfästets tvärrör som gör konstruktionen extremt vridstyv!

X-SERIEN

TILLBEHÖR
På frontlastarna i Quicke® X-serien är varje detalj noggrant genomtänkt för att leverera bästa
möjliga fördelar och användning. Det är något som i slutändan kommer att förbättra alla aspekter av
ditt arbete och som gör att du efter varje avslutad arbetsdag får den givande känslan att du har fått
saker uträttade.

VÄRLDSLEDANDE PULVERLACK
Din X-serielastare har pulverlackerats i
världens modernaste frontlastarmåleri, vilket
ger den bästa möjliga finish, rostskydd och
slitstyrka.
Standardfärgen är Quicke-svart, men det går
även att få lastarna i andra färger (beroende
på marknad).

KAN ÄVEN ANVÄNDAS MED ÄLDRE
TRAKTORER
Vill du ge din gamla traktor en rejäl boost med
X-serien? Inga problem. Lastaren kan fås med
en lagerlåda för anfästningsystem för äldre
generationer.

STYRKA OCH LIVSLÄNGD KÄNSLA
Din X-serielastare har bussningar vid alla viktiga punkter och alla tappar är galvaniserade.
Detta är exempel på detaljer som säkerställer
servicevänlighet och hållbarhet.

ALLTID FULL KONTROLL
Vårt styrsystem LCS är det enda i sitt slag i
världen som har utformats enbart för
frontlastare. Ger dig maximal kontroll och
ger X-serielastaren en utmärkt körkänsla.

EFFEKTIV LASTDÄMPNING
Vår SoftDrive ®minimerar påfrestningarna
på såväl lastaren och anfästningen som
på föraren och traktorn. Du aktiverar eller
inaktiverar SoftDrive ® med den lättåtkomliga
manuella avstängningskranen på lastarens
vänstra sida.

MC4 MULTIKOPPLING –
MARKNADSLEDANDE
Välj vår MC4 multikoppling om du verkligen
vill göra livet lättare. Denna smidiga
anordning gör att du kan ansluta elkontakt
en och alla hydraulkopplingar till lastaren
med en enda spak.

ÖKA DIN ANVÄNDNING MED EN
3:E FUNKTION
Du kan naturligtvis lägga till tillvalet
3:e funktion till din X-serielastare, vilket ger
dig en ännu mer mångsidig lastare och traktor. Till exempel användning av redskap med
gripfunktion. Observera slangskyddet som
håller ihop slangarna och skyddar dem mot
smuts och slitage.

4:E FUNKTION
Detta tillval ger hydraulkraft för redskap
som kräver två separata dubbelverkande
funktioner. Den 4:e funktionen kräver att en
3:e funktion installeras. Kopplingarna
monteras lätt åtkomliga intill kopplingarna
för den 3:e funktionen.

SELECTOFIX TM
Det här är ett suveränt tidsbesparande tillval
om frontlastaren är utrustad med en
3:e funktion. Slangarna från redskapet ansluts
med en enkel rörelse, smidigt och utan problem
även om systemet är trycksatt. Du kan fortsätta arbeta inom några sekunder. Anslutningen
är enkel att rengöra, vilket minskar risken för
att smuts kommer in i traktorns hydraulsystem.
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FRONTLASTARE MED PARALLELLFÖRING
X1S

X2S

ARBETSVINKLAR*
max brytvinkel

°

46

42

max tömningsvinkel

°

47

50

meter i armcentrum

m

2.90

3.10

meter under plant redskap*

m

2.70

2.90

kg

1540

1800

kg

870

1090

kg

1400

1580

800 mm från armcentrum, 1,5 m lyfthöjd

kg

1170

1400

800 mm från armcentrum, max lyfthöjd

kg

960

1220

kg

1500

1910

kg

340

360

Cirka. hk / kW**

30-60 / 22-44

40-70 / 29-52

kg

2800**

3000**

LYFTHÖJD

LYFTKRAFT VID 195 BAR
1. i armcentrum, markplan***
i armcentrum, max lyfthöjd***
2. 800 mm från armcentrum, markplan

3. Brytkraft 800 mm från armcentrum
LASTARENS VIKT
TRAKTORSTORLEK
MAX REKOMMENDERAD TRAKTORVIKT

*Varierar beroende på redskap. **Förutom motoreffekten avgörs ditt val av lastare av traktorns vikt och storlek. ***Exklusive redskap.
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X3S

X4S

X5S

44

42

43

50

49

46

3.40

3.70

3.90

3.20

3.50

3.70

1950

2170

2370

1260

1360

1450

1660

1850

2080

1560

1710

1890

1520

1590

1680

1890

2280

2740

390

420

440

50-80 / 37-60

60-100 / 44-75

70-120 / 51-90

4000**

4500**

5200**
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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.

Effektivt reservdelsnätverk.
Reservdelar finns hos våra
säljbolag samt hos större
Quicke®-representanter över
hela världen.

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®
X1
är resultatet av ett nära samarbete med
användare över hela 46
världen.

42

°

47

50

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.

Närhet. Vårt världsledande distributionsnätverk garanterar att vi finns nära dig, oavsett
var du befinner dig.

X2

Hitta din lokala återförsäljare på
www.quicke.nu

m

2.90

3.10

m

2.70

2.90

kg

1910

2210

kg

1120

1380

kg

1250

1450

kg

980

1210

kg

680

870

kg

1480

1880

kg

295

310

Approx. HP / kW**

30-60 / 22-44

40-70 / 29-52

kg

2800**

3000**
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X3

INNOVATÖREN
SOM SÄTTER STANDARDEN
FÖR LANTBRUKET –
IDAG OCH IMORGON
X4

X5

44

43

49

49

3.40

3.70

3.90

3.20

3.50

3.70

2360

2580

2790

1500

1650

1740

1660

1770

1960

1370

1520

1670

970

1010

1080

335

2300

2760

335

360

390

50-80 / 37-60

60-100 / 44-75

70-120 / 51-90

4000**

4500 **

5200**
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Frontlastarna som är avbildade i denna broschyr är extrautrustade. Vissa produkter är tillval. Alla produkter är inte tillgängliga på alla marknader. De angivna produktspecifikationerna och prestandauppgifterna
kan variera beroende på traktormodell. Att arbeta med frontlastare och tillhörande redskap är inte riskfritt. Allvarliga personskador och skador på utrustningen kan uppstå om arbetet utförs på fel
sätt. Observera din omgivning, använd sunt förnuft och följ lokala lagar och bestämmelser. Läs alltid den medföljande användarhandboken noggrant. Använd endast originalreservdelar och -tillbehör.
Ålös produktsortiment vidareutvecklas ständigt. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer, priser och konstruktioner utan föregående meddelande och utan skyldighet. ®, ™ Ålö AB-varumärken.
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