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Vårt nya robusta styrsystem bygger på 70 års
erfarenhet av frontlastarstyrning. QCS är ett komplett
nytt styrsystem som består av enkla mekaniska
QM-command, till den mer ergonomiska och smarta
Q E -command.
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Q -command Q -command
Effektiv materialhantering vilket görs med en tumstyrd
spak.

Robust och enkel. QM-command erbjuder en perfekt
balans mellan enkelhet och funktionalitet.

Hydrauliska och elektroniska anslutningar

QE-command är den nya elektroniska joysticken som har
bra handergonomi och möjlighet att styra alla lastarens
funktioner. Spakens design är gjord efter omfattande
fälttester hos lantbrukare, den nya joystickens design
möjliggör långa arbetspass utan fysisk trötthet.

Med sin robusthet och fokus på det väsentliga erbjuder
QM-command en perfekt balans mellan enkelhet
och den funktionalitet användaren behöver. Det helt
nya systemet integrerar styrning av alla funktioner i
joysticken, inklusive lastdämpning, redskapslåsning och
två knappar för övriga funktioner (tillval).

Multikopplingen finns i en version när lastaren har två
hydrauliska funktioner (standard i Sverige) och en version när
ventilen/traktorn och lastaren har 3 hydrauliska funktioner
(Live 3). Multikopplingarna har ett automatiskt smutsskydd,
integrerad koppling av elanslutningen och fritt roterande
slangar.

Precisionen hos QE-command är oöverträffad på
grund av dess digitala ventiler, inbyggda funktioner för
energiåtervinning och belastningskompensation, vilket gör
det möjligt för användaren att fokusera på uppgiften istället
för styrsystemet. Vidare erbjuds smidig och oberoende
styrning av hydrauliska redskap med en proportionalstyrd
vippbrytare om man har Live3-ventil.

Gränssnittet mellan traktor och frontlastare är nytt för QCS.
Multikopplingen är helt ny och väl testad i fält för att klara
tuffa påfrestningar under lång tid och den är kopplingsbar
under arbetstryck.

Vi har dessutom ökat dimensionen på kopplingarna
till ½” vilket ökar lastaren hastighet och minskar
bränsleförbrukningen.

Det finns inget behov av externa brytare och knappar
längre, vilket det kan vara svårt att hitta plats för i en
traktorhytt.

När blir 1+1 = 3?
Om du kombinerar den nya
QE -command-spaken med
Q-companion så får du så
mycket mer!

NÄR
Med vårt unika förarassistanssystem får du full kontroll över ditt
dagliga arbete. Q-companion består av en lastvägningsfunktion som
väger lasten medan den lyfts, en statusdisplay där du har fullständig
kontroll över redskapets position och belastning, och
servicepåminnelser som hjälper dig att sköta om lastaren och
maximera dess livslängd.
• Lastvägning
• Redskapsposition
• Servicepåminnelse
• Appen

Viktiga saker med Quicke QE-command
Handgreppet på reglaget är verkligen ergonomist utformat vilket
ger en riktig placering av handen.
Dom nya elektromekaniska aktuatorerna på elventilerna ger en fantastisk
körbarhet, oavsett vilket hydraulsystem traktorn har.
Q-companion I combination med QE-command ger dig
nyskapande funktioner för effektivitet och komfort. 1+1=3!
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I kombination med en 3-sektionersventil så får du
proportionalstyrd Live 3-funktion.

Scrollhjul
med
tryckknapp

Q -command
med Q-companion
E

SoftDrive eller
hydrauliskt redskapslås
Hydrauliskt
redskapslås eller
Meny bakåt

Flytläge samt skopskakfunktion eller
programmerbar knapp

• Automatisering av återkommande arbetsmoment samt lastvägning
• Optimerade inställningar för dina redskap och uppgifter
• Nya komfortfunktioner för effektiva, långa arbetsdagar
• Enkel menynavigering med joystickens scrollhjul
Kombinationspris på QE-command tillsammans med Q-companion.
Tag kontakt med din återförsäljare för mer information.

Knappar för
andra
funktioner

Scrollhjul för
navigering av
Q-companion

Proportionalstyrd vippbrytare för 3:e eller 4:e
funktion, eller Live3

Lastvägning, automatiska
lastarrörelser, byte av redskap och andra inställningar

Av/ På och
transportläge
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