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FRONTLASTARE
Q-SERIEN & X-SERIEN

Q-SERIEN

www.quicke.se

X-SERIEN

Member of JOST World

2

WORK
SMARTER.
NOT
HARDER.
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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.

Q-SERIEN
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Q-COMPANION ®
TILLGÄNGLIG

DEN NYA DIGITALA LASTAREN
Möt den nya Quicke® Q-serien, världens första digitala lastare. Den nya 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.
Genom introduktionen av gjutna och smidda komponenter
– i de bakre armarna, knädelar och de främre delarna – har
lastaren blivit ber stabil och kraftfull. Den robusta stålkonstruktionen innebär ökad styrka och mindre slitage på
bussningar och tappar. Lastararmens unika design med
dubbla U-profiler ger dig marknadens bästa vrid- och
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.

®

5 anledningar att köpa en Q-serielastare
1. Förbättrade arbetsvinklar
2. Upp till 30 % förbättrad sikt
med Q-vision
3. Smart design för optimal styrka
och förbättrad livslängd
4. Kompatibel med Q-companion®
5. Pålitlig och stabil

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.

NU tillgänglig för Ålö-producerade frontlastare tillverkade från 2005 och framåt. Besök
www.quicke.nu/compatibility för en omfattande lista med alla lastare som är
compatible med Q-companion.

FÅ UT SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT AV DIN
LASTARINVESTERING – ANVÄND Q-COMPANION®
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 särskiltanvändbart 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.
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Servicepåminnelse
Två individuella indikatorer för underhåll signalerar
när det är dags för smörjning eller kontroll av bultar.
Tidsintervallet mellan servicepåminnelserna baseras
på hur mycketlastaren används, istället för traktornLastarunder-hållet glöms ofta bort och kan resultera i en
lastare som fungerar dåligt och mängder av reparationer.
Följ Q-companion’s service-anvisningar 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 .

1. Spara tid genom att väga medan du lyfter.
2. Ha kontroll över redskapets vinkel i alla förhållanden.
3. Positionsvisaren gör ditt arbete mer effektivt.
4. Q-companion® gör lastaren mer bekväm att använda.
5. Vägningsfunktionen hjälper dig att inte överbelasta din lastare.
6. Kalibrera och lagra inställningar enkelt för upp till trettio redskap.
7.

Den senaste uppdateringen till Q-companion inkluderar Bluetooth®-te knologi som hjälper dig 		
exportera resultatet från Q-companion.

8. Hjälper dig undvika lastarfel och produktionsförluster.
9. Meddelar dig när det är tid att smörja lastaren och kontrollera bultar.
10. Lätt att använda och förstå vilket maximerar din tid med Q-companion.
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Quicke Control System - QCS
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Quicke QM-command

ROBUST STYRSYSTEM FÖR
MODERNA LANTBRUK

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

Quicke QE-command
Den elektroniska Quicke joysticken
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.

Robust styrsystem för moderna lantbruk
- nya Quicke Control System (QCS) sätter
en ny standard för smart och effektiv
materialhantering. QCS är ett intuitivt och
lättanvänt system som bygger på 70 års
erfarenhet av frontlastarstyrning vilket
säkerställer robusta produkter. Styr din

lastare med ett system som möjliggör
mer resultat med mindre ansträngning.
QCS erbjuder ett komplett sortiment
av frontlastarstyrning, från den enkla
mekaniska QM-command, till den mer
ergonomiska och smarta QE-command.

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.
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Q-COMPANION - Förenkla ditt dagliga arbete
Q-companion® är ett riktigt operatörssupportsystem inklusive
anslutna funktioner, så att du kan förbättra din effektivitet:
•
•
•
•
•

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

En redskapspositionsvisare som hjälper dig att arbeta med bättre precision och säkerhet.
En lastvägningsfunktion som sparar tid och tillför precision under det dagliga arbetet.
En loggningsfunktion av ditt arbete (till exempel vikt, plats, spenderad tid etc.) till molnet för
enkel uppföljning eller export av data.
Med hjälp av servicepåminnelser I Q-companion® undviker du risken för stillestånd och
försämrad produktion för din lastartraktor, slipper onödiga reparationer och maximerar
livslängden för lastaren.
Loader Light-styrning är integrerad för enkel åtkomst och förbättrad synlighet.

Q-companion är kompatibel med alla lastarstyrsystem
från Quicke, men när man kombinerar det med		
QE-command då blir verkligen
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När blir 1+1=3?
Om du kombinerar den nya
QE-command och Q-companion
så får du så mycket mer!

QUICKE CONTROL SYSTEM - NÄR

SoftDrive

Hydrauliskt
redskapslås

Flytläge samt skopskakfunktion eller programmerbar knapp

Q -COMMAND I KOMBINATION MED Q-COMPANION
E

Knappar för
andra funktioner

– ETT KOMPLETT NYTT STYRSYSTEM!
Det är då 1+1=3! Detta är det bästa styrsystemet från Quicke och det erbjuder
banbrytande funktioner:

•

•

•

Q-motion: 2 försparade redskapslägen för både höjd och
vinkel. Perfekt vid upphämtning av pallar eller vid hantering
av balar. Lastaren stannar automatiskt på förinställt höjd
med den förinställda redskapsvinkeln.
Q-range: Begränsa lyfthöjden, redskapsvinkeln eller både
och. Undvik att slå i marken eller garagedörren med vissa
redskap eller kombinera den med Q-motion för ännu mer
automatisering.
Q-ends: Slutpositionsdämpning. Lyft tunga laster till
maximal höjd med säkerhet och komfort, inga fler farliga,
ryckiga stopp.

•

Vippbrytare: Styr 3:e funktionen med endast
proportionalstyrd
vippbrytare.
En
fantastisk
komfortfunktion där du själv kan ställa in maxhastigheten.

Alla funktioner sparas för varje enskilt redskap, ställ in det
och glöm det! Det intuitiva menysystemet styrs bekvämt av
joystickens scrollhjulet och bakåtknappen. Du håller alltid
handen på joysticken för bästa produktivitet.

Q-companion
menynavigering
scrollhjul

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

Lastvägning, automatiska lastarrörelser, byte av redskap och
andra inställningar.

Av/På och
transportläge

QE-command

Q-companion
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Q-SERIEN

Q-SERIEN

STYRKA OCH HÅLLBARHET SOM ÖVERGLÄNSER KONKURRENTERNA

TILLVAL

Låt nya Quicke® Q-serien ge dig maximalt resultat av dina arbetstimmar med sina robusta, hållbara
funktioner.

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 din komfort och effektivitet.

GJUTNA OCH SMIDDA DELAR
Q-serien har smidda bakre armdelar och gjutna knä- och
framdelar. Det innebär överlägsen styrka och hållbarhet.

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. Frånkopplingen
är enkel och den fäster sedan automatiskt vid
tillkoppling.

SUPERSTARK ANFÄSTNING
Quickes Delta-anfästning har stora dimensioner
med precisionsbearbetade kontaktytor. Det breda
U-stödet och låstappen gör att lastaren klarar av
svåra och tunga jobb i många år.

STARK OCH SMART MED UNIK FORM
Lastarmen på Q-serien är avfasad på både
ovan- och undersidan för att ge optimal synlighet och styrka.

RIKTIGT 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.

Q-LOCK – HYDRAULISK
REDSKAPSLÅSNING
Den förbättrade hydrauliska redskapslåsningen ger enkla och bekväma redskapsbyten.
Lås upp, byt redskap och lås igen, utan att
lämna förarsätet.

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.

LOADERLIGHT ®
Små men starka LED-lampor hjälper dig göra
redskapsbyten i mörkret utan problem. Passar
också utmärkt för att stapla, då lamporna följer
lastaren i lyftet.

FUNKTIONER
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 att få saker och ting gjorda.

SOFTDRIVE®
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.

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.

QC MULTIKOPPLINGEN
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).

LIVE 3
Live 3 ger dig möjlighet att använda hydrauliska
redskap, oberoende av lastarens rörelser.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.

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

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

FRAMÅTTÄNKANDE OCH

DIMENSION SERIEN

Q-SERIEN

SMARTA FUNKTIONER
Vår lösning består av ett antal smarta idéer som säkerställer att Q-seriens lastare bidrar till tidsbesparing i det
dagliga arbetet.

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
PÅ INSIDAN
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.

STARKA TAPPAR
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.

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.

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 lastararmen. Resultatet är marknadens bästa sikt.

Dimension-serien är välkänd för sin enastående sikt, och vi har gjort allt för att
förbättra den ytterligare. Armens lägre profil ger dig upp till 30% bättre sikt.

SoftDrive®
Vår överlägsna lastdämpning SoftDrive® minskar påfrestningen på lastare
och anfästning samt på förare och traktor.
När SoftDrive® är aktiverat kan du köra fortare, även med fullastad
maskin, vilket ger bättre effektivitet än någonsin tidigare.
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.

ERGONOMISK REDSKAPSLÅSNING
Lastare med manuellt redskapslås levereras
tillsammans med vår smarta och säkra
Clic-on-funktion som garanterar en pålitlig och
säker redskapslåsning – varje gång. Använd
antingen det klassiska eller det sidomonterade
handtaget beroende på vad som passar just dig
och ditt redskapsbyte.

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

Kör mjukare med SoftDrive®

13

14

15

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.

*85 cm på modell Q8M
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Q-SERIEN

FAKTA

Q-COMPANION ®
TILLGÄNGLIG

FRONTLASTARSPECIFIKATIONER
Q-SERIENS MODELLER

Q3S

Q3M

Q4S

Q4 M

Q5S

Q5M

Q6S

Q 6M

Q6 L

Q7M

Q8 M

Hp
kg
bar
l/m

60-100
4000
195
50

60-100
4000
195
50

80-140
5000
195
60

80-140
5000
195
60

100-180
6000
195
80

100-180
6000
195
80

120-220
7000
195
90

120-220
7000
195
90

120-220
7000
195
90

140-280
8000
195
100

>160
9000
195
100

mm
kg

1040
520

1040
520

1040
575

1040
575

1040
620

1040
620

1040/1200
720

1040/1200
720

1040/1200
750

1040/1200
760

1200/1420
830

LYFTHÖJDER OCH SKOPVINKLAR
Maximal lyfthöjd – Uppmätt vid armcentrum
Maximal lyfthöjd – Under plan skopa

m
m

3,55
3,25

3,55
3,25

3,79
3,49

3,79
3,49

4,06
3,76

4,06
3,76

4,25
3,95

4,25
3,95

4,55
4,25

4,60
4,30

4,96
4,66

Maximal tömningsvinkel vid max lyfthöjd
Maximal Q-levelvinkel
Maximal uppbrytningsvinkel vid markplan

°
°
°

58
58
48

58
58
48

58
58
48

58
58
48

57
58
48

57
58
48

57
58
48

57
58
48

53
59
52

54
58
49

53
58
47

kg
kg
kg

1 550
1 570
1 630

1 850
1 870
1 960

1 920
1 940
1 990

2 260
2 280
2 320

1 980
2 100
2 290

2 300
2 440
2 640

2 140
2 350
2 470

2 470
2 700
2 840

1 980
2 110
2 230

2 490
2 810
2 990

2 590
2 810
3 630

kg

2 390

2 870

3 360

3 360

3 370

3 910

3 400

4 540

4 000

4 600

4 510

RÄCKVIDDSDATA
Fri höjd med skopa tippad 45 grader

mm

2580

2 580

2 820

2 820

3 090

3 090

3 280

3 280

3 580

3 630

3 990

LASTARPOSITION
Undergrävning

mm

160

160

160

160

160

160

160

160

200

160

170

TRAKTORDATA
Traktorkraftuttagets hästkraftsområde
Traktorvikt (max.)
Specificerat tryck
Specificerat flöde
LASTARENS FYSISKA DATA
Armbredd (C-C)
Vikt – Frontlastare

LASTARENS KAPACITET
Lyftkapacitet till högsta höjd – 800 mm från armcentrum
Lyftkapacitet vid 1,5 m höjd – 800 mm från armcentrum
Lyftkapacitet vid markplan – 800 mm från armcentrum
Brytkraft vid markplan – 800 mm från armcentrum

X-SERIEN

X-SERIEN
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FRONTLASTAREN SOM GÖR
DET ENKLARE ATT ÖKA DIN
LÖNSAMHET
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.
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.

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 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.

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.

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.

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.

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.

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 din komfort och
effektivitet.

QC MULTIKOPPLINGEN
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).

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.
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X-SERIEN

FAKTA

FRONTLASTARE MED PARALLELLFÖRING
X1

X2

X3

X4

X5

X-SERIENS MODELLER

TRAKTORDATA
Traktorkraftuttagets hästkraftsområde
Traktorvikt (max.)
Specificerat tryck
Specificerat flöde
LASTARENS FYSISKA DATA
Armbredd (C-C)
Vikt – Frontlastare

X1S

X2S

X3S

X4S

X5S

Hp
kg
bar
l/m

30-60
2 800
190
40

40-70
3 000
195
45

50-80
4 000
195
45

60-100
4 500
195
60

70-120
5 200
195
60

mm
kg

1040
340

1040
360

1040
390

1040
420

1040
440

30-60
2 800
190
40

40-70
3 000
195
45

50-80
4 000
195
45

60-100
4 500
195
60

70-120
5 200
195
60

1040
295

1040
310

1040
335

1040
360

1040
390

2,9
2,7

3,1
2,9

3,4
3,2

3,7
3,5

3,9
3,7

LYFTHÖJDER OCH SKOPVINKLAR
Maximal lyfthöjd – Uppmätt vid armcentrum
Maximal lyfthöjd – Under plan skopa

m
m

2,9
2,7

3,1
2,9

3,4
3,2

3,7
3,5

3,9
3,7

47
46
127

50
42
124

50
44
129

49
42
130

46
43
133

Maximal tömningsvinkel vid max lyfthöjd
Maximal uppbrytningsvinkel vid markplan
Maximal uppbrytningsvinkel vid max lyfthöjd

°
°
°

47
46
48

50
42
47

50
44
51

49
42
51

46
43
49

680
980
1 250

870
1210
1 450

970
1370
1 600

1010
1520
1 770

1080
1670
1 960

kg
kg
kg

960
1 170
1 400

1 220
1 400
1 580

1 520
1 560
1 660

1 590
1 710
1 850

1 680
1 890
2 080

1 490

1 880

1 910

2300

2760

kg

1 500

1 910

1 890

2 280

2 740

2 010

2 200

2 480

2 740

2 990

RÄCKVIDDSDATA
Fri höjd med skopa tippad 45 grader

mm

2 010

2 200

2 480

2 740

2 990

100

150

150

150

150

LASTARPOSITION
Undergrävning

mm

100

150

150

150

150

LASTARENS KAPACITET
Lyftkapacitet till högsta höjd – 800 mm från armcentrum
Lyftkapacitet vid 1,5 m höjd – 800 mm från armcentrum
Lyftkapacitet vid markplan – 800 mm från armcentrum
Brytkraft vid markplan – 800 mm från armcentrum
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TILLGÄNGLIGA TILLVAL

SUPPORT

Här får du en överblick av tillval för både Q- och X-serielastare.

Q-Serien
Q-lock
Färgmatchning
Live 3
LoaderLight
3:e funktion
4:e funktion
SelectoFix
SoftDrive
QC4 Multikoppling

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.

X-Serien
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 produkter. Utvecklingen av Quicke®
är resultatet av ett nära samarbete med
användare över hela världen.
Hitta din lokala återförsäljare på
www.quicke.se
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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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