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Kanalak új generációja a Quicke-től

• Moduláris kanál rendszer szinte 
minden alkalmazási területhez

• 3 alap típus, rengeteg variációval, 
sok rakodó típushoz
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A feladat határozza meg a megoldást

KANALAK ÚJ GENERÁCIÓJA. 
Az adott alkalmazáshoz a legmegfelelőbb típus
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Kanalak új generációja a QUicke-től

Föld-kavics

S típus

Álatalános

G típus

Térfogat

V típus

A felhasználástól függően az összes új Quicke kanál 3 csoportba osztható.



AZ ÅLÖ CSOPORT RÉSZE

Új kanál típusok
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S típus (Föld-kavics) G típus (Általános) V típus (Térfogat)

SXL+ GXL+ VXL+

SL+ GL+ VL +

SM+ GM+ VL Classic

- GM VM

- GS+ -

- GS VS Classic + = Csavarozható
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Új kanáltípusok - magyarázat

A Föld kanál konkáv kialakítása 
lehetővé teszi, hog az eszköz 
könnyebben hatoljon be kemény 
anyagokba, mint a kavics, homok, 
föld. A kanál mélysége a többi 
kanálhoz képest rövidebb, de még 
mindig elég hosszú ahhoz hogy, a 
kanál térfogata teljes mértékben 
kihasználható legyen

Föld-kavics kanál 
S típus

A gazdák kedvence- egy álatalános 
célú kanál. Ez az eszköz a 
gazdaságok napi munkájában nagy 
segítség. Az enyhe, konvex 
kialakítás lehetővé teszi, hogy az 
eszköz könnyebben hatoljon be  
kemé-nyebb anyogkba. A kanál 
mélyebb kialakítása biztosítja a 
kanál maximális feltöltését, ezáltal 
növeli a termelékenységet.

Általános rendeltetésű kanál 
 G típus

Amennyiben kis- vagy közepes 
sűrűségű anyagot kell mozgatni 
nagy mennyiségben- a Quicke V 
kanál a legjobb választás. A konvex 
kialakítású oldalfal és nagy térfogat 
kombinációja biztosítja a maximális 
kihasználhatóságot. Egyúttal az 
eszköz alakja megakadályozza a 
laza anyagok kiömlését.

Nagy térfogatú kanál 
V típus
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A kőkanál konkáv kialakítású 
oldallemeze lehetővé teszi hogy az 
eszköz kiválóan hatoljon be kemény 
anyagokba, mint például kavicsba, 
földbe és homokba. A kanál 
fenéklemeze rövidebb,mint a többi 
kanálé, ugyanakkor még mindig 
elég hosszú ahhoz, hogy a kanál 
térfogata teljes mértékben ki legyen 
használva

FÖLD-KAVICS KANÁL 
S- típus

S-típus
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Opciók/Kiegészítők 
S típusú kanalak

8

Kanál jellemzők

Előkészítve;
• A megfordítható kopóél

csavarjaihoz
• Acél körmök fekszereléséhez

A kopóél minimálisan lóg túl az 
oldalfalon, így megakadályozza a 
falak sérülését.

Az opcionális kopóél szerelése 
egyszerű, csavarral felülről történik, úgy 
hogy alulról nincs anya.A szerelés 
felülről végezhető.

A kanál furatokkal van előkészítve a 
túlfolyásgátló szerelésére, amely 
megakadályozza az anyag kiömlését 
és a  kapcsolókeret elszennyeződését.
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A gazdák kedvence az általános 
rendeltetésű kanál. Ezt a kanalat a 
gazdaságban előforduló munkák 
nagy részéhez használni lehet. Az 
enyhe konvex kialakítás lehetővé 
teszi, hogy  a kanál könnyebben 
hatoljon be a keményebb, nagyobb 
fajsúlyú anyagokba, mint pl. kavics, 
föld, homok. A kanál mélyebb 
kialakítása biztosítja a kanál 
maximális feltöltését, ezáltal növeli 
a termelékenységet.

ÁLTALÁNOS RENDELTETÉSŰ KANÁL 
G - típus

G-típus 
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Opciók/Kiegészítők 
G típusú kanalak

10

Kanál jellemzői & értékes tulajdonságai

Előkészítve kopóél szerelésére:
• Hagyományos megordítható kopóél
• Műanyag él
• Fogazott kopóél

A kopóél minimálisan lóg túl az 
oldalfalon, így megakadályozza az 
oldalfalak sérülését. 
Az opcionális kopóél szerelése egyszerű, 
csavarral felülről, úgy hogy alúlról nincs 
anya.   A szerelés felülről végezhető.

Felkészítve a műanyag oldalvédő 
rögzítésére,annak érdekében hogy  
megakadályozzák az oldalfal károsodását.

A kanál furatokkal van előkészítve a 
túlfolyásgátló szerelésére, amely 
megakadályozza az anyag kiömlését 
és a  kapcsolókeret elszennyeződését.
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Ha nagy mennyiségű kis vagy 
közepes sűrűségű anyagot kell 
mozgatni - a Quicke Volume kanál 
a legjobb választás. A nehéz, 
konvex oldallemezű kivitel a nagy 
mennyiséggel kombinálva biztosítja 
a maximális töltést és meg-
akadályozza a laza anyagok 
túlfolyását.

NAGY TÉRFOGATÚ KANÁL 
V - típus

V típus
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Opciók/Kiegészítők 
V típusú kanalak

12

Kanál jellemzői & értékes tulajdonságai

Előkészítve kopóél szerelésére:
• Hagyományos megfordítható kopóél
• Műanyag él
• Fogazott kopóél

A kopóél minimálisan lóg túl az 
oldalfalon, így megakadályozza az 
oldalfalak sérülését. 
Az opcionális kopóél szerelése egyszerű, 
csavarral felülről, úgy hogy alúlról nincs 
anya.    A szerelés felülről végezhető.

Felkészítve a műanyag oldalvédő rög-
zítésére,annak érdekében hogy  meg-
akadályozzák az oldal fal károsodását.

A kanál furatokkal van előkészítve a 
túlfolyásgátló szerelésére, amely 
megakadályozza az anyag kiömlését 
és a kapcsolókeret elszennyeződését.
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Ami a Quicke kanalakat igazán egyedivé teszi…

• Sokrétűen variálható kanalak  a gép- illetve
felfogatásoktól függetlenül. Mindig a tökéletes kanál
amely kielégíti az ügyfelek igényeit.

• Tervezéskor külön odafigyeltek a kanál
optimalizálására, a működési szögekre,
amelynek köszönhetően a  munka megfelelő
akár föld, termény, trágya és hó kezelésénél is.

• Az Ön igényeinek legoptimálisabb kielégítéséhez,
kanala felépítéséhez , a kiegészítők nagy
választékát biztosítjuk

• Teljes szervízlehetőség eredeti Quicke alkatrészekkel. A Quicke egyedisége
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A sokszínűséget növeli a felfogatások nagy választéka
• A Quicke a  kanalait hegesztett és csavarozott (Bolt on Hook-BoH) fülekkel

is kínálja .

• 100 kanál ,60 felfogatás típus,  600 variáció.

• Az új kanalak a felfogatások széles választékával,   a Quicke forgalmazók számára
lehetővé teszi, hogy tökéletes kanalat kínálhassanak minden géphez, mindezt
nagyon gyors szállítási határidő mellett.

• Az optimalizált munkaszögek növelik az elvégzett munka termelékenységét. A
Quicke évonalbeli technológiát használ a tökéletes illeszkedés és a kanál
működése édekében.

Minden XL és L kanálhoz Minden M és S kanálhoz
A dobozos duplafalú kialakításnak köszönhetően a kanál merevsége megnőtt. A 
kialakításnak köszönhetően a kanál belsejébe nem szükséges merevítő 
bordákat hegeszteni, ezáltal egyszerűbb és tökéletesebb lett a feltöltés és 
ürítés, amellyel lehet növelni a termelékenységet.
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Válassza ki kanalát és hozzá a megfelelő opciókat

GL+

GS+

GXL+

SL+

VL+

SXL+

VXL+

Merlo ZM2

Merlo ZM3

SCHÄFFER

MX
SMS

Weidemann

JCB 
Q-Fit

EURO

Volvo 
BM

Bolt on 
Spill guard

A munkaeszközök az Ön igényei 
szerint testre szabhatók.

SM+

GM+
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A feladat határozza meg a megoldást:
Pl. föld-kavics kanál Euro felfogatással, csavarozott acél körmökkel és túlfolyásgátlóval

SM+ Kanál

BoH M16 EURO
felfogatás

Csavarozható 
acél körmök

Túlfolyásgátló
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A feladat határozza meg a megoldást

-SMART         (OKOS)

 -GOOD             (JÓ)  
-VERSATILE (SOKOLDALÚ)
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