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HOMLOKRAKODÓ
Q SOROZAT

Q SOROZAT  X SOROZAT  
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WORK  
SMARTER. 
NOT  
HARDER.
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A világ folyamatosan változik, ahogyan a gazdálkodás is. Mi mindannyian tá-
mogatjuk e változást. A Quicke® mindent, egészen a legkisebb hegesztésig, 
egy cél által vezérelve tesz: hogy hatékonyabbá tegye az embert a gépben – 
a termékek kimagasló minősége és a termékeink intelligens részletei révén. 
A Quicke® zászlóshajóit jelentő homlokrakodókat több mint hét évtizedes 
tapasztalatra építve tökéletesítettük.
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®

Ismerje meg a Quicke® Q sorozatát, a világ első digitális rakodógépét. A új Q sorozata felfedi 
praktikus tervezésben rejlő különbséget. A Q-companion® segítségével az akár 30%-kal 
jobb kilátásnak, a javított munkaszögnek, illetve a munkaeszköz zökkenőmentes és kön-
nyű cseréjének köszönhetően egyszerűen nem találni magasabb funkcionalitású, jobban 
használható homlokrakodót. 

Az öntött és kovácsolt alkatrészek  
bevezetésével (a hátsó gémszárak, a tér-
delemnél és az elülső részeknél) a várható 
élettartam hatalmas mértékben nőtt. A 
nagy teherbírású acélszerkezet meg-
növekedett szilárdságot jelent, valamint a 
perselyek és csapok kisebb kopását ered-
ményezi. A gémszárak egyedi szerkezete 
a kettős U-profilnak köszönhetően a piac 
legjobb torziós szilárdságát és hajlítási 
ellenállását biztosítja.  

Ez a gémszárak páratlan teherbírását és 
stabilitását eredményezi. Így nyugodt le-
het, hogy a Q sorozattal olyan rakodóhoz 
jut, amely sok-sok évig kitart. A munka 
így gyorsan és precízen elvégezhető. 
Egy megbízható partner, amely  
megkönnyíti munkáját. Sőt, akár még a 
szomszéd tekintetébe is irigységet csal.

AZ ÚJ   
DIGITÁLIS VEZETŐ

5 érv a Q-sorozatú  
rakodó vásárlása mellett
1. Megnövelt ürítési és merítési szög

2. 30 % - kal jobb kilátás Q-vision-nal

3. Okos kialakítás az optimális szilárdság 
érdekében és megnövelt élettartam 

4. Kompatibilis a Q-companion® -nal

5. Rendíthetetlenül stabil

A termék legújabb kiegészítése egy új felhőalapú szol-
gáltatást és egy okostelefon alkalmazást is tartalmaz, 
amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy nyomon 
követhesse a rakodógép működtetését. 
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HOZZA KI A LEGTÖBBET HOMLOKRAKODÓS 
BERUHÁZÁSÁBÓL – Q-COMPANION®

Súlymérés
A Q-Companion az emelés során kiváló 
pontossággal méri meg a termék súlyát 
és segíti Önt a legpontosabb eredmény 
eléréséhez. Automatikus üzemmódban 
minden emelés mentésre kerül. Kézi 
üzemmódban a rendszer megkérdezi 
hogy elmentse e a mérési adatokat az 
emeléseket követően. Az emelések 
számát és az össztömeget kijelzi, szükség 
esetén a tárázás is aktiválható. A célsúly 
funkció Hasznos lehet a pótkocsi rakod-
áskor, mivel a kijelző megmutatja, hogy 
mikor érjük el a célsúlyt. Nincs szükség 
különálló súlymérő berendezés besze-
rzésére. Használja traktorát / rakodóját 
nagypontosságú, többcélú súlymérésre, 
ami mindig kéznél van!

Munkaeszköz helyzet jelző
Miután kalibrálta a munkaeszközöket, 
már nincs szükség arra, hogy kiszálljon a 
fülkéből és beállítsa a gémen lévőhelyz-
etjelző lécet, használja inkább a Q-com-
paniont. Az eszköz helyzete mind a ma-
gasság, mind a szögállás függvényében 
látható. Ez különösen akkor hasznos ha a 
kilátás prémium kategóriás. A raklapok 
könnyedén felvehetők, a bálák precízen 
mozgathatók. Takarítson meg időt azzal, 
hogy már elsőre megfelelően hajtja 
végre a feladatot- minden alkalommal. A 
súlymérő megmutatja Önnek, hogy men-
nyi emelőerőt használ (% -ban). legyen 
óvatos, minél magassabra emel!

Karbantartási emlékeztető
Két egyedi karbantartás jelző tudatja ön-
nel, hogy mikor jön el az ideje a kenésnek 
és a kötőelem meghúzási nyomatékainak 
ellenőrzésének. A karbantartások közötti 
idő a tényleges rakodó használaton 
alapul, nem pedig a traktor használaton. 
A rakodó karbantartásáról gyakran meg-
feledkezünk, ami állás időt és javításokat 
eredményez. Kövesse a karbantartási 
ciklus előírásait a hosszú évekig tartó, 
gondtalan működtetés érdekében!

Alkalmazás és felhőszolgáltatás
A Q-companion egy ingyenes iOS 
és Android okostelefon-alkalmazást 
tartalmaz, csak keressen rá a Q-compan-
ion-ra az app store-ban. A Bluetooth® 

technológia segítségével egyszerűen 
továbbíthatja az eredményeket a Q-com-
panion kijelzőről a felhőszolgáltatásba és 
később a számítógépre vagy táblagépre. 
Az alkalmazás lényegében egy termény 
kezelő rendszer, ami alkalmas az egyes 
táblák terméshozamainak követésére. Az 
alkalmazást úgy terveztük, hogy a kis- és 
nagy vállalkozások igényeihez igazítható 
több alkalmazott / telephely esetén. Az 
alkalmazás használható Q-companion 
nélkül is, mindaddig amíg önnek van egy 
általunk gyártott homlok-rakodója.

1. Mérjen súlyt emelés közben, í gy időt 
takarít meg.

2. Tartsa állandó irányítás alatt 
a munkaeszköz helyzetét.

3. A helyzet-szabályozással sokkal 
hatékonyabban dolgozhat.

4. A Q-companion® -nal kényelmesebb a 
rakodó használata.

5. A terhelés-jelző segíti Önt, hogy
ne terhelje túl a rakodóját .

6. Kalibrálja és tárolja el könnyedén 
10 munkaeszköz beállításait.

7. A legújabb Q-companion fejlesztés 
része a Bluetooth® technológia, 
amellyel egyszerűen exportálhatja 
mérési  eredményeit a 
Q-companion-ról.

8. Segítségével csökkentheti gépe állás 
idejét és termelés kiesését.

 9. Egy okos kalkuláció segítségével közli 
önnel, hogy mikor van itt az ideje a  
kenésnek és a csavarok 
ellenőrzésének.

10. Könnyen használható és értelmezhető, 
maximalzálva az ön időkihasználást.

10 OLYAN ELŐNY, AMELY
EGYSZERŰBBÉ TESZI NAPJAIT

MÁR elérhető az Ålö által 2005-2017 között gyártott rakodókra is. Kérjük 
látogasson el a www.quicke.nu/compatibility oldalra, ahol a teljes lista tartalmaz 
minden olyan r akodót , amely kompatibilis a Q-companion-nal.

 Q-COMPANION® 

RENDELHETŐ
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PRAKTIKUS KIVEZETÉS 
A rakodógémen belüli tömlővezetés jól 
védett helyen, a rakodó oldalán lép ki. Ez a 
kilátás és a tömlő védelmi szempontjából is 
előnyös.

MÉG JOBB CSAPRÖGZÍTÉS
A csapok horganyzottak, és a Quicke® 
egyedülálló csapjaival vannak felszerelve. Az 
eszközkeret csapjai extra erősek, hiszen itt 
különösen nagy erők lépnek fel.  
A kompakt gumigyűrűs rögzítő lemez meg-
akadályozza a tengelyirányú holtjátékot, 
helyén tartja a kenőzsírt, és mindkét oldalon 
rögzíti a csapot. 

HATÉKONY VÁLASZREAKCIÓ 
A nyomásesés értéke 50%-kal javult az 
előző típushoz képest, így nyugodt lehet 
afelől, hogy Q sorozatú rakodója kiválóan és 
gyorsan fog reagálni.

A CLIC-ON™-NAL NEM TÉVEDHET
Praktikus, félautomata munkaeszköz-rög-
zítőnk biztosítja, hogy az eszközcsatlakoz-
tatást csak egy módon – a helyes módon – 
lehessen elvégezni. Maximális egyszerűség, 
minimális állási idő. A szilárd kialakítás 
szintén figyelemre méltó. 

PONTOS VEZÉRLÉS A KÖZPONTI 
VEZÉRLŐSZELEP SEGÍTSÉGÉVEL 
Középen elhelyezett szelepünk számos előnyt 
kínál. A rakodóhoz pontos vezérlést, a nagy 
terhelésű feladatokhoz pedig optimális erőt 
biztosít. A szelep elhelyezése optimális kilátást 
nyújt a vezetőnek, és kiváló tartósságot 
biztosít, hiszen minden alkatrészt tartós 
polimerburkolat óv. 

A CSAPFEDELEK TARTJÁK TÁVOL A ZSÍRT
A Q sorozatot ügyes részletei teszik könnyen 
tisztán tarthatóvá. Minden csap fedéllel van 
ellátva, amely például nagy nyomású mosás 
esetén elzárja a kenőzsírt, tisztán tartva 
ezzel a rakodót és traktort.

KOMPAKT MUNKAESZKÖZ-SZINTJELZŐ 
A helyzetjelző kompakt kialakítású, hogy ne 
okozhasson sérülést, illetve ne sérülhes-
sen meg. A különböző munkaeszközökhöz 
könnyen beállítható, és három helyzetben 
használható, ami biztosítja a munkaeszköz 
talajhoz viszonyított szögének magas fokú 
pontosságát.

Q-LINK – PONTOS PÁRHUZAMVEZETÉS
A Q-linkkel hatékony párhuzamvezetés 
érhető el. Tervezése lekerekített és letört 
kialakítású, ami javítja a kilátást például 
raklapok kiváló kezeléséhez.

Hozza ki a legtöbbet munkaidejéből a Quicke® Q sorozat erős és tartós funkcióinak teljes palettájával. Bízzon bennünk – 
Önt is meg fogja győzni!  

 

Q SOROZAT

ÖNTÖTT ÉS KOVÁCSOLT ALKATRÉSZEK
A Q sorozat hátsó gémszár alkatrészei ková- csoltak, térd- és 
elülső alkatrészei pedig öntöttek.  Mindez kimagasló erőt és 
tartósságot biztosít.  Így többet tud emelni – és időt spórol.  

ERŐS ÉS PRAKTIKUS SZERKEZET EGYEDI 
FORMÁBAN
A Q sorozat rakodókarja egyedi formával 
rendelkezik, ami az egyedi szilárdság és a 
kiemelkedő kilátás kombinációját ered-
ményezi.

MEGINGATHATATLANUL STABIL
A merevítések a rakodó elején lévő kereszt- 
összekötő és a gémszár között a gép 
kipróbált és letesztelt részei. Ez a Quicke® 
rakodók fontos jellemzője, valamint a 
bizonyítottan hosszú élettartam. Az alac-
sonyan elhelyezett keresztösszekötő jobb 
kilátást eredményez.  

OPTIMÁLIS ERŐELOSZTÁS
A kompakt és profilsajtolt csapágyház kes-
keny, és a rögzítőcsaphoz közel helyezkedik 
el. Ez azt jelenti, hogy a rögzítőcsap rövidre 
és erősre készíthető, míg a széles U-tartó 
a nehéz rakodási munkáknál maximális 
stabilitást nyújt.

SZUPERERŐS SEGÉDALVÁZ 
A Quicke® Delta segédalváza nem minden-
napi terhelési méretekkel és számos finom 
felületi megmunkálású érintkezőfelület-
tel bír. Az olyan részletek, mint a 60 mm 
széles U-tartó és a 40 mm-es rögzítőcsap, 
lehetővé teszik, hogy a rakodó a nehéz és 
nagy terhelésű munkákkal hosszú évekig 
megbirkózzon. 

SZIKLASZILÁRD TARTÓLÁBAK 
A teljesen integrált, nagy terhelésű kialakítás 
a rugalmas elhelyezéssel felgyorsítja és 
megkönnyíti a Quicke® rakodó fel- és 
leszerelését. Nincs szükség szerszámokra, 
és nincsenek különálló alkatrészek.

BIZTOS CSATLAKOZÁSOK A LOCK & GO® 
RÉVÉN
Sokat bizonyított Lock & Go® fel- és lecs-
atlakoztató rendszerünkkel időt spórolhat 
anélkül, hogy a biztonságból lejjebb kellene 
adnia. Nincsenek különálló alkatrészek, és 
nincs szükség szer-számokra. A rakodót kön-
nyedén csatlakoztathatja fel vagy le a lehető 
legegyszerűbb módon.

A VERSENYTÁRSAKAT MAGA MÖGÖTT HAGYÓ ERŐ ÉS TARTÓSSÁG

JELLEMZŐK
A Quicke® Q sorozatának minden apró részlete alaposan átgondolt, hogy a legjobb előnyöket és használa-
tot kínálhassuk Önnek. Mindez végső soron minden szempontból segíti munkáját, hogy minden napot a 
tisztességgel elvégzett munka érzésével zárhasson.  
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Q-LOCK – HIDRAULIKUS MUNKAESZ-
KÖZ-RÖGZÍTÉS 
Fejlett hidraulikus munkaeszköz-rögzítőnk 
lehetővé teszi a munkaeszközök egyszerű 
és kényelmes cseréjét.  
A beépített be/ki funkcióval anélkül cserél-
heti le a munkaeszközt, hogy a vezetőülés-
ből ki kellene szállnia. 

A SELECTO FIX IDŐT TAKARÍT MEG
Takarítson meg időt, és kerülje el a 
problémákat! Egy egyszerű művelettel 
könnyedén, probléma nélkül kapcsolhatja 
össze a hidraulikus munkaeszközöket, akár 
nyomás alatt is. 

LOADERLIGHT®

A sötétben végzett munka többé nem jelent 
problémát A munka tökéletesen illesztett,  
nagy fényáramú LED-világításunkkal még 
sötétben is egyszerűen végezhető.

SZÍNVÁLASZTÉK
Más külsőt szeretne? Quicke® rakodóját  
a traktorjához illő színben rendelheti meg. 
Elérhető bizonyos régiókban. További 
tájékoztatásért forduljon a helyi forgal-
mazóhoz.  

LIVE 3
A Live 3 egy teljes 3. köri opció, amely az 
eszközmozgató
munkahengerek és a hidraulikus
munkaeszközök egyidejű üzemeltetését teszi
lehetővé. A funkcióval például takarmánnyal
vagy bálákkal való munkavégzés esetén időt
spórolhat meg. A Selecto Fix-szel kombinálva
leegyszerűstheti a csatlakoztatást.

3. HIDRAULIKA MŰKÖDTETÉS
A 3. kör lehetővé teszi olyan hidraulikus  
hajtású munkaeszközök működtetését, 
mint a bálafogók, silóblokkvágók, hidraulikus 
trágyavillák stb. A csatlakozások prakti-
kusan az eszközkereten kaptak helyet. A 
Selecto Fix-szel kombinálva leegyszerűsí-
theti a csatlakoztatást.

4. KÖR
Ez az opció hidraulika működtetést biztosít a 
2 különálló kettős működésű funkciót  
igénylő munkaeszközök számára. A 4. 
körhöz telepíteni kell a 3. kört, és a csat-
lakozásokat a 3. kör csatlakozásai mellett 
megfelelően rögzíteni kell.

Quicke® rakodóját számos alapfelszereltségnek minősülő, beépített funkcióval szállítjuk. Amennyiben többre van 
szüksége hatékonyságának növelése érdekében, számos további opciót kínálunk rakodója felszereléséhez.   

Mindent megtettünk, hogy a kiváló hírnévnek örvendő kilátást még tovább 
fejlesszük. 30%-os javulás az előző sorozathoz képest.

Megoldásunk számos praktikus kialakításból áll, mely-
ek biztosítják hogy a Q sorozat időt takarít meg az Ön 
számára a mindennapos munkák során.

Q-vision
A Quicke® rakodók egyedülálló kialakítása lehetővé teszi, hogy a lehető 
legjobb látási körülmények mellett dolgozzon. Mi egyszerűen úgy 
hívjuk, Q-vision. Nincsenek látáskorlátozó csövek és tömlők. Nincs fel-
gyülemlő por és szenyneződés, még a rakodóhoz illesztett kiegészítő 
tartozékokon sem. Ezek a Q-vision szemmel látható előnyei, ahol a 
csöveket és tömlőket a gémszár védi. Még ha kiegészítőket szerel is fel 
a rakodóra, a sima vonalak megmaradnak. Ez hozzá járul ahhoz, hogy 
piacvezető kilátásban részesüljön. 

SoftDrive®

Új, fejlett SoftDrive® lengéscsillapító rendszerünk csökkenti a rakodóra 
és a segédvázra, valamint a vezetőre és a traktorra nehezedő terhelést. 
Bekapcsolt SoftDrive®-val akár teljes terhelés mellett is gyorsabban 
hajthat, amivel még hatékonyabb lehet, mint valaha. 

ELŐREMUTATÓ-GONDOLKODÁS
ÉS INTELIGENS TULAJDONSÁGOK

Gördülékenyebb vezetés a SoftDrive® segítségével

Q SOROZAT

OPCIÓK

Q SOROZATDIMENSION SOROZAT
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THE INNOVATOR  
THAT SETS THE STANDARD FOR FARMING –  

TODAY AND TOMORROW

A MEGFELELŐ SZÖG MEGTALÁLÁSA
A Q-level optimális munkaszögeket biztosít Önnek munkaeszköze hatékonyabb ki-
használásához. Ez üzemi magasságokban a korábbi modellekhez képest jobb merítési 
szöget jelent. Ezzel a kanál elején és hátulján kevesebb lesz a kiszóródás.

AZ ÖN JAVÁRA MEGNÖVELT MUNKASZÖGEK
Az új Q-level számos tényezőnek, így például az eszközmozgató munkahengereken végzett 
finomításoknak köszönhető. A merítési szögek jobbak mint valaha. A Q-level a jobb szögelfor-
dulásokkal együtt lehetővé teszi, hogy több anyagot kevesebb kiszóródással szállítson. Ez egy 
jó példa arra, hogyan fordítjuk tervezési szakértelmünket ügyfeleink javára. 

Q SOROZAT

*85cm a Q8M modellen
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THE INNOVATOR  
THAT SETS THE STANDARD FOR FARMING –  

TODAY AND TOMORROW
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A HOMLOKRAKODÓ, AMELLYEL 
ÖN SOKKAL KÖNNYEBBEN  
NÖVELHETI NYERESÉGESSÉGÉT
Az X-sorozat erőteljessége több ponton is 
megmutatkozik: A kompakt, nagy torziós 
szilárdságú csapágyház. Az egyedülállóan stabil 
és letisztult rakodókar-konstrukció. Az erőteljesre 
méretezett és jól megtervezett Delta-alváz.  
Az erősségek között szereplő egyik fontos 
részlet az egyedülálló LCS® hidraulikus 
vezérlőrendszerünk, amelynek tehertől független 
olajellátása még rendkívül nehéz terhek kezelése 

esetén is teljes kontrollt biztosít Önnek.
Az X-sorozat végtelenül simulékony és 
egyszerűen kezelhető – ehhez természetesen 
a rakodógép optimalizált tömege is hozzájárul. 
Ezt a mozgékonyságot a hatékony SoftDrive® 
lengéscsillapító is fokozza. Az eredmény egy 
újszerű, megbízható és nagy teljesítményű 
erőcsomag, amely optimalizálja az Ön traktorának 
teljesítményét – nap mint nap, évről évre.

X
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A Quicke,® X-sorozat minden részletét körültekintően átgondoltuk, hogy a lehető legjobb előnyöket és funk-
ciókat nyújtsuk Önnek.  Mindez tökéletesíteni fogja a munka minden szempontját, és Ön azzal az elégedett 
gondolattal fejezheti be minden munkanapját, hogy elvégezte a teendőit. 

JELLEMZŐK

ELEGÁNS, A KILÁTÁST  
OPTIMALIZÁLÓ KIALAKÍTÁS  
A rakodószárak elvékonyodó formájának 
köszönhetően az X-sorozat egyedülálló 
módon illeszkedik a mai modern traktor-
okhoz. A piacon elérhető megoldások közül 
a legalacsonyabb elhelyezkedésű térdrész 
akadálytalan kilátást biztosít oldalirányban.

JÓ KILÁTÁS MINDENEKELŐTT 
A kilátást egyetlen tömlő vagy vezeték 
sem akadályozza. Az X-sorozat minden 
helyzetben kiváló látási viszonyokat biztosít 
– még sötétben is, mivel az alacsonyan 
elhelyezett keresztösszekötő nem takarja el 
a traktor fényszóróit.

TÖMLŐVÉDŐ 
Egy további részlet, amely a növeli a 
megbízhatóságot: hatékonyan óvja a 
tömlőket a szükségtelen kopástól.

KÉNYELMES AUTOMATIKUS 
MUNKAESZKÖZ-RÖGZÍTÉS 
Még egy intelligens biztonsági funkció, 
amely biztosítja a munkaeszköz mindenkori 
helyes rögzítését és zárócsapjainak zárt 
helyzetét. Merítéskor a zárás automatikusan 
történik. 

GYORS ÉS EGYSZERŰ FEL-  
ÉS LECSATLAKOZTATÁS 
Az X-sorozat rakodógép 
lecsatlakoztatásához nincs szükség 
szerszámra. Az erős, rugalmas, integrált 
támasztólábak még tovább könnyítik a  
fel- és lecsatlakoztatást.

 EGYEDÜLÁLLÓ MEGOLDÁS A MUN-
KAESZKÖZÖK CSERÉJÉHEZ 
A munkaeszköz-rögzítő közel 180°-ban 
előrebillenthető, így Ön a vezetőfülkéből 
mindent optimális ellenőrzés alatt tud tar-
tani, és akadálymentesen rálát a munkaesz-
közkampóra. Egyszerű és hasznos részlet 
mind a biztonság, mind a termelékenység 
szempontjából.

MINDIG A HELYÉN TARTJA A GÉPZSÍRT 
Minden csap el van látva egy 
gumigyűrűvel és egy rugós zárólappal, 
amely megakadályozza a tengelyirányú 
elmozdulását, mindkét oldalán rögzíti a 
csapot, és a helyén tartja a gépzsírt.

RÉGEBBI GYÁRTMÁNYÚ TRAKTOROKHOZ 
IS 
Régebbi gyártmányú traktora van, amelyet 
az X-sorozat segítségével hatékonyabbá 
szeretne tenni? Nem probléma. A rakod-
ógéphez olyan csapágyházat kínálunk, 
amely illeszkedik a régebbi kialakítású 
rögzítőrendszerekhez.

ERŐ- ÉS ÉLETTARTAM-OPTIMALIZÁLÓ  
RÉSZLETEK 
Az X-sorozat minden fontos ponton el van 
látva bronzpersellyel, és valamennyi csap 
horganyzott. Ez csak néhány példa az olyan 
részletekre, amelyek szinte verhetetlen 
szervizbarát megoldást és hosszú élettarta-
mot nyújtanak.

KEMÉNY MUNKA, A LEHETŐ LEGFINOM-
ABB RÉSZLETEKKEL. 
A SoftDrive® lengéscsillapító funkció a 
rakodógép és a rögzítés, valamint a kezelő 
és a traktor terhelését is csökkenti. A 
SoftDrive® a rakodógép bal oldalán található, 
könnyen elérhető kézi kapcsolókarral 
kap-csolható be és ki.

BŐVÍTSE AZ ELŐNYÖS TULAJ-
DONSÁGOKAT  
A 3. FUNKCIÓVAL 
Az X-sorozat természetesen kiegészíthető 
a 3. funkcióval, így mind a rakodógép, mind a 
traktor még sokoldalúbbá válik. választ-hat-
ja például a fogófunkcióval rendelkező 
munkaeszközök alkalmazását. A kábelvédő 
összefogja a vezetékeket, és védelmet nyújt 
a szennyeződés és a kopás ellen.

SELECTO FIXTM  

Ez egy kiváló időtakarékos lehetőség, ha a 
homlokrakodó rendelkezik 3. funkcióval. A 
munkaeszköz tömlői egy mozdulattal, köny-
nyen, problémamentesen csatlakoztathatók 
akkor is, amikor a rendszer nyomás alatt áll. 
Munkáját pillanatokon belül folytathatja. A 
csatlakozások könnyen tisztíthatók, ami csök-
kenti annak veszélyét, hogy a szennyeződések 
bejutnak a traktor hidraulika-rendszerébe.

VILÁGSZÍNVONALÚ FELÜLETKEZELÉS 
Az X-sorozat rakodógép felületkezelését 
a világ legmodernebb homlokrakod-
ógép-festő szakműhelyében végzik, ami a 
lehető legkiválóbb felületet, rozsdavédel-
met és kopásállóságot eredményezi. Az 
alapszín a Quicke fekete színe, de más 
színek is szerepelnek a kínálatban a piactól 
függően.

OPCIÓK

Quicke® rakodóját számos alapfelszereltségnek 
minősülő, beépített funkcióval szállítjuk. Amennyi-
ben többre van szüksége hatékonyságának növelése 
érdekében, számos további opciót kínálunk rakodója 
felszereléséhez.   

X SOROZAT

RENDKÍVÜL ERŐS RÖGZÍTÉS ÉS CSA 
PÁGYHÁZ 
Az erőteljesre méretezett rögzítés ug-
yanolyan, mint a világszínvonalú Q-sorozat 
rakodógépeinké. A csapágyház hajlított 
formájával együtt mindez kiváló torziós 
szilárdságot és stabilitást biztosít az X-so-
rozat rakodógépnek.
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ElectroDrive QS TM ErgoDrive

ALAP RAKODÓ VEZÉRLÉS
Minden rakodó mozgás teljesen proporcionális vezérlésű
Úszó helyzetnél, süllyesztésnél és billentésnél , 3. hidraulika
3. hidraulika működtetés*
4. hidraulika működtetés*    **
Hidraulikus munkaeszköz reteszelés*   **
SoftDrive, lengéscsillapítás* 
 

FELHASZNÁLÓ ÁLTAL KONFIGURÁLHATÓ
AAC, Automatikus szög helyzet szabályzás
3. hidrauklika funkció csak gombnyomással*
3. hidrauklika funkció folyamatos áramlással*
Munkaeszköz rázó funkció
Sebesség csökkentés, külön-külön beállítható mind a 4 rakodó mozgásra
Programozható kedvelt funkció gomb
 

EGYÉB FUNKCIÓK
Cseppmentes gyorscsatlakozó, önálló elektromos csatlakozóval vagy 
gyorscsatlakozó elektromos csatlakozóval.

* A rakodó konfigurációjától függően             ** Extra kapcsolo szükséges

AZ LCS® A KEZÉBE ADJA AZ IRÁNYÍTÁST

MELYIK JOYSTICK FELEL MEG LEGINKÁBB AZ ÖN IGÉNYEINEK? 
A rakodó vezérléshez két különböző joystick opciót kínálunk - az ElectroDrive QS ™, amely lehetõvé teszi, hogy 
a vezérlõ rendszert saját igényeihez igazítsa vagy az ErgoDrive, mechanikus bowdenes, egykaros vezérléssel. 
Az ElectroDrive QS ™ alapfelszereltség az AAC, automatikus szöghelyzet szabályozás, amely automatikusan 
visszaállítja a munkaeszközt egy előre beállított szöghelyzetbe.

Ön eldöntheti, hogy melyik felel meg leginkább Önnek és traktorának - de arra kérjük, hogy gondolja át a döntést 
és ne hagyja, hogy a az ár legyen a döntő tényező. Íme, egy rövid összehasonlítás a két rendszerről:

Rakodóvezérlő rendszerünk (LCS®) egy igazi műszaki áttörés. Egy olyan, előnyök százait magában foglaló rendsze-
rről beszélünk, amely kimagaló vezérlést, közvetlen érzetet és vezethetőséget nyújt, valamint számos műszaki 
újítást fog össze egyetlen rendszerben és természetesen kompatibilis a Q és az X-sorozattal is.

Az egyedülálló LCS® szelepprogramot a ma és a 
holnap homlokrakodóinak szükségleteihez és 
funkcióihoz mérten terveztük, amivel olyan szintű 
vezérlést kínálunk, amelyet más gyártók termékei 
nem képesek nyújtani.
Az integrált gyorscsatlakozók nemcsak időt 
takarítanak meg, de a környezetet is védik.

A modern kivitelezésű, hüvelykujjal vezérelhető 
botkormányok tovább javítják az ergonómiát és a 
vezetési tulajdonságokat. Ezen újítások mindegyike 
jelentős előnyt kínál az Ön és traktora számára. Min-
dezek révén a rakodó-vezérlés, a felhasználóbarát 
alkalmazás, a hatékonyság és a biztonság teljesen új 
szintjei tárulnak fel.
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Q-Lock 

Színválaszték

Live 3 

LoaderLight 

3. Kör 

4. Kör

SelectoFix 

SoftDrive

MC4 Multicsatlakozó 

APC

 

 

RENDELHETŐ OPCIÓK ÁTTEKINTÉSE
Itt található a rendelhető opciók listája a Q- és az X-sorozathoz.

 Q Sorozat  X Sorozat 
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A HOMLOKRAKODÓ MŰSZAKI ADATAI

Q SOROZAT
A TÉNYEK

A Q SOROZAT MODELLJEI

TRAKTOR ADATAI

Traktor TLT LE tartománya

Traktor tömege (max.) 

Előírt nyomás 

Előírt áramlás 

RAKODÓ FIZIKAI ADATAI

Gémszár távolság (C-C) 

Tömeg – homlokrakodó 

EMELÉSI MAGASSÁGOK ÉS MUNKASZÖGEK

Max. emelési magasság – forgáspontnál mérve

Max. emelési magasság – vízszintes kanál alatt 

Max. ürítési szög max. magasságnál 

Max. Q Level szög 

Max. merítési szög a talajon 

RAKODÓERŐK

Emelési teljesítmény max. magasságig – 800 mm-re a forgásponttól 

Emelési teljesítmény, 1,5 m magasságon – 800 mm-re a forgásponttól 

Emelő erő a talajszinten– 800 mm-re a forgásponttól 

Felszakító erő talajszinten – 800 mm-re a forgásponttól (kg)

ELÉRÉSI ADATOK

Távolság 45 fokban döntött kanálnál

RAKODÓ HELYZETE

Ásási mélység

Hp

kg

bar

l/m

mm

kg

m

m

°

° 

°

kg

kg

kg

kg

mm

mm

Q3M

60-100

4000

195

50

1040

520

3,55

3,25

58

58

48

1 850

1 870

1 960

2 870

2 580

160

Q3L

60-100

4000

195

50

1040

525

3,81

3,51

53

58

50

1 740

1 760

1 830

3 430

2 840

160

Q3S

60-100

4000

195

50

1040

520

3,55

3,25

58

58

48

1 550

1 570

1 630

2 390

2580

160

 Q-COMPANION® 

RENDELHETŐ

Q6

120-220

7000

195

90

1040/1200

630

4,25

3,95

57

 

48

1 590

2 110

2 270

4 030

3 280

160

Q5

100-180

6000

195

80

1040

560

4,06

3,76

56

 

48

1 300

1 870

2 070

3 420

3 090

160

Q4

80-140

5 000

195

60

1040

515

3,79

3,49

58

 

48

1 290

1 720

1 850

3 420

2 820

160

Q3

60-100

4000

195

50

1040

450

3,55

3,25

58

 

48

1 250

1 650

1 790

2 430

2580

160

 PÁRHUZAMVEZETÉS NÉLKÜLI PÁRHUZAMVEZETÉSES
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Q4S

80-140

5000

195

60

1040

575

3,79

3,49

58

58

48

1 920

1 940

1 990

3 360

2 820

160

Q8M

>160

9000

195

100

1200/1420

830

 

4,96

4,66

53

58

47

2 590

2 810

3 630

4 510

3 990

170

Q 6M

120-220

7000

195

90

1040/1200

720

4,25

3,95

57

58

48

2 470

2 700

2 840

4 540

3 280

160

Q4L

80-140

5000

195

60

1040

580

4,02

3,72

54

60

49

1 780

1 820

1 910

3 400

3 050

180

Q5S

100-180

6000

195

80

1040

620

4,06

3,76

57

58

48

1 980

2 100

2 290

3 370

3 090

160

Q5L

100-180

6000

195

80

1040

625

4,20

3,90

54

58

49

1 930

2 020

2 160

3 420

3 230

170

Q6S

120-220

7000

195

90

1040/1200

720

4,25

3,95

57

58

48

2 140

2 350

2 470

3 400

3 280

160

Q7M

140-280

8000

195

100

1040/1200

760 

4,60

4,30

54

58

49

2 490

2 810

2 990

4 600

3 630

160

Q8S

>160

9000

195

100

1200/1420

830

 

4,96

4,66

53

58

47

2 260

2 460

3 190

4 510

3 990

170

Q7S

140-280

8000

195

100

1040/1200

760

 

4,60

4,30

54

58

49

2 170

2 460

2 620

3 970

3 630

160

Q6L

120-220

7000

195

90

1040/1200

750

 

4,55

4,25

53

59

52

1 980

2 110

2 230

4 000

3 580

200

Q4M

80-140

5000

195

60

1040

575

3,79

3,49

58

58

48

2 260

2 280

2 320

3 360

2 820

160

Q5M

100-180

6000

195

80

1040

620

4,06

3,76

57

58

48

2 300

2 440

2 640

3 910

3 090

160

Q7L

140-280

8000

195

100

1040/1200

760 

4,75

4,45

53

57

51

2000

2280

2430

4580

3990

160

PÁRHUZAMVEZETÉSES
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ÜGYFÉLSZOLGÁLAT  
Quicke®-tulajdonosként nem csak egy világelső homlokrakodóval,  
de világelső szintű megbízhatósággal és szolgáltatással is gazdagodik. 
Vásárlásával elkötelezettségünk Ön felé nem ér véget – éppen 
ellenkezőleg.

 

Quicke® rakodójának hosszú ideig a 
legjobbat kell kihoznia önmagából. Átfogó 
szolgáltatást biztosító globális  
szervezetet építettünk ki, amely könnyű 
és gyors hozzáférést nyújt a szervizelés, 
pótalkatrészek és szakértő támogatás 
eléréséhez – a világon akárhol is le-
gyen. Biztosítjuk, hogy szervizünk és 
támogatásunk termékeinkkel megegyező 
színvonalat képviselnek – ahol a cél mindig 
az ügyfél 100%-os elégedettsége.  
Számunkra a második legjobb nem elég.  

A teljes figyelem az ügyfélen. Ahhoz, hogy 
ügyfélként támogathassuk Önt, olyan 
eljárásokat hoztunk létre, amelyek lehetővé 
teszik, hogy szervezetünk minden részlege 
az Ön igényeire összpontosítson. 

Gyors online segítség. 24 órás online 
hozzáférést biztosítunk a pótalkatrészek 
adataihoz, az útmutatókhoz és egyéb 
fontos információkhoz.

Jól szervezett pótalkatrész-hálózat. A 
pótalkatrészek leányvállalatainknál,  
valamint a nagyobb Quicke®-képvise-
leteknél a világon bárhol elérhetők. 

Közelség. Világvezető forgalmazói hálóza-
tunk biztosítja, hogy közel legyünk Önhöz, 
akárhol is legyen. 

Globális műszaki támogatás. Quicke®  
ügyfélként az azonnali műszaki 
támogatáshoz bármikor hozzájuthat. 
Képviselőink a világ minden pontján jól 
informált és magas szintű szolgáltatást 
nyújtanak. 

Folyamatos nyomon követés. A fejlődésre 
irányuló szempontjait és javaslatait össz-
egyűjtjük és központilag feldolgozzuk. A 
nyomon követés értékes alapot szolgáltat 
az új rakodók, munkaeszközök és segéd-
vázak fejlesztéséhez. A Quicke® fejlődése 
a világ minden pontján élő felhasználók 
szoros együttműködésének eredménye.

Keresse meg az Önhöz legközelebbi 
márkakereskedőt itt:  
www.quicke.nu
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WORK SMARTER.  
NOT HARDER.
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A tájékoztató füzetben bemutatott homlokrakodók kiegészítő berendezéseket tartalmaznak. Egyes termékek külön kiegészítőként szerezhetők be. Bizonyos termékek nem találhatóak meg 
minden piacon. A homlokrakodóval, és munkaeszközeivel végzett munka nem veszélytelen. A nem szakszerűen kivitelezett munkavégzés, maradandó sérülésekhez és károkhoz vezethet. 
Ezért legyen figyelemmel környezetére, mindig gondoljon rá, és tartsa be az összes vonatkozó törvényt és előírást. Mindig figyelmesen olvassa át a rendelkezésre bocsátott kézikönyveket.
Mindig csak eredeti alkatrészeket és tartozékokat alkalmazzon. Az Ålö termékpalettája folyamatos fejlesztés alatt áll. Fenntartjuk magunknak a jogot, a műszaki tartalom, ár és típusok min-
denkori független változtatására. ®, ™ Az Ålö AB. védjegyei.

Ålö AB
Brännland 300, SE-901 37 Umeå 
Sweden
Tel: +46 (0)90 17 05 00
Fax: +46 (0)90 17 05 99
www.quicke.nu

Version Autumn 2019

Magyarországi importőr:
DERALAND Kft.
H-7400 Kaposvár, Izzó u. 12/C
Tel: +36 82 416-447
Mail: homlokrakodo@deraland.hu
www.homlokrakodo.hu




