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quicke.nu 

4500050   Lagerbus-set & scharnierpenset      Q990Q710US, Q720US, Q730US,  Q750US, Q760US

4500051   Lagerbus-set & scharnierpenset      Q960UM, Q970UM

4500052   Lagerbus-set & scharnierpenset      Q910US, Q920US, Q930US,  Q940US, Q950US, Q950UM

4500053   Lagerbus-set & scharnierpenset      Q980UM, Q985UM

Lagerbus-sets en scharnierpensets Quicke Dimension- 
en Trima Plus-serie:
 
5018911 Bussenset Q20 - Q50, Q21 - Q51 +1.0 - +4.0, T+1.1 - +4.1

5018912 Bussenset Q60, Q61 +5.0, +5.1

5018913 Bussenset Q25 - Q55, Q26 – Q58 +1,0P - +4.0P, +1,1P - +4.3P

5018914 Bussenset Q65 - Q85, Q66 – Q98 +5,0P - +8.0P, +5,1P - +8.3P

9020067 Penset Q20 - Q50, Q21 - Q51 +1.0 - +4.0, T+1.1 - +4.1

9020068 Penset Q60, Q61  +5.0, +5.1

9020069 Penset Q25 - Q55, Q26 – Q58 +1,0P - +4.0P, +1,1P - +4.3P

9020070 Penset Q65 - Q85, Q66 – Q98 +5,0P - +8.0P, +5,1P - +8.3P

Lagerbus-sets en scharnierpensets 
Quicke 700- en 900-serie

ITEMNR. ITEMBESCHR. PAST OP: 
4500012 Bussenset Q710-Q760

4500013 Bussenset Q755,770

4500014 Bussenset Q770UM

4500015 Bussenset Q910-950

4500016 Bussenset Q960-970

4500017 Bussenset Q980,985

4500018 Bussenset Q990

ITEMNR. ITEMBESCHR. PAST OP: 

Onderhoudssets We leveren lagerbus-sets en schar-
nierpensets die speciaal ontworpen zijn voor uw voorlader. 
Reserveonderdelen kunt u vinden op onze websites www.
quicke.nu en www.trima.nu

Neem contact op met uw  
dichtstbijzijnde dealer voor  
meer informatie.

ONDERHOUD  
VAN DE LADER
Lagerbussen en  
scharnierpennen

 

Original Parts by Alo 

19. Verwijder de bovenste pen      waarmee de 
parallelstang is bevestigd aan het scharnierhuis. 
Plaats een houtblok      onder de parallelstang.
20. Vervang alle lagerbussen.
21. Monteer de parallelstang.

22. Verwijder de onderste pen      zodat het 
scharnierhuis aan de bovenste pen hangt.
23. Duw het scharnierhuis naar achteren en 
plaats de onderste pen in het scharnierhuis 
zodat het niet meer in de weg zit.
24. Vervang alle lagerbussen.
25. Monteer de onderste pen.

26. Oefen kracht uit op het scharnierhuis 
zodat de pen in de cilinder past. Gebruik een 
koevoet in het scharnierhuis als hefboom.
27. Monteer de pen     .
28. Herhaal dit aan de andere zijde van de 
voorlader.
29. Smeer alle scharnierpennen volgens de 
bedieningshandleiding.
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frans
Notitie
please add Referencenumbers 1 and 2
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6. Nieuwe lagerbussen monteren. Plaats de 
bus     tegen het lagerhuis      en tik deze in 
het huis. Steek de pen in de bus en tik op de 
achterkant van de pen om het laatste deel in te 
brengen.

7. Monteer de draaidelen, pennen en werktuig-
drager. Gebruik een koevoet tussen het tuimel-
stuk en de werktuigdrager (met een houtblok) 
om de hydraulische cilinder in of uit te schuiven. 
 Belangrijk! Als de draaidelen niet exact in 
dezelfde positie worden gemonteerd als voor 
uw onderhoudsservice, zal dit leiden tot onveilig 
gebruik van de lader.

8.  Gebruik spanbanden rond de hydraulische 
cilinder om uitschuiven van de cilinder te voor-
komen.
9.  Verwijder de pennen en de koppeldriehoek 
aan één zijde van de voorlader. Plaats een 
houtblok onder de hydraulische cilinder.
10. Vervang alle lagerbussen.
11. Monteer pennen en koppeldriehoek. 
Belangrijk! Als de koppelstukken niet exact in 
dezelfde positie worden gemonteerd als voor 
de onderhoudsservice, zal dit leiden tot onveilig 
gebruik van de lader.
12. Herhaal dit aan de andere zijde van de 
voorlader.

1 2

Driehoekig koppelstuk

Stap 2            

Onderhoud van de lader. 
Lagerbussen en pennen

Koevoet Inbussleutel   Spanbanden (x2)  Rubberen hamer   (8 mm) schroe 

GEREEDSCHAPPEN

Positioneer de tractor op een vlakke en 
stevige ondergrond tijdens het onder-
houd en volg stap voor stap deze  
onderhoudsinstructies  Lees de  
bedieningshandleiding.
 
 
Stop nooit uw vingers in pengaten. 
Hydraulische cilinders schuiven uit en 
kunnen letsel veroorzaken.

 
De voorlader kan naar beneden zakken 
als het hydraulische systeem wordt  
geactiveerd tijdens het onderhoud. 
Draag tijdens onderhoud/service  
beschermende kleding, handschoenen 
en veiligheidsschoenen.

Waarschuwing!

Een voorlader heeft veel bewegende draai-
delen. Het is belangrijk dat deze in goede 
conditie worden gehouden. Een versleten 
draaideel kan lawaai maken en kan bij een 
defect kostbare schade aan pennen en ande-
re onderdelen van de lader veroorzaken.
Als u uw voorlader optimaal wilt laten presteren, 
adviseren we u de bussen na ongeveer 3000 
werkuren van de voorlader te vervangen. Tussen-
door moet u regelmatig een eenvoudige inspectie 
van de pennen en bussen uitvoeren. De instruc-
ties hieronder beschrijven hoe u op eenvoudige 
wijze binnen 3 uur de lagerbussen en scharnier-
pennen op uw voorlader met parallelfunctie kunt 
vervangen.

vendraaier met  
scherpe rand   
 

Stap 1

Stap 2            

Stap 3

1. Laat de voorlader zakken op pallets. Zorg 
ervoor dat de voorkant     van de laadarm rust 
op de pallets of iets anders van gelijke hoogte 
om het ladergewicht te neutraliseren.
2. Zet de tractor uit en beweeg de joystick om 
de druk van het systeem te laten.
3. Koppel de hydrauliek van de voorlader los  1

2

Voorkant

4. Verwijder pennen    , tuimelstukken     en  
werktuigdrager    .

1 2

3

5. Verwijder all lagerbussen. Steek de schroe-
vendraaier in de naad van de bus en tik met de 
rubberhamer tot de bus loslaat en kan worden 
verwijderd.

Hefcilinder en 
scharnierhuis

13. Koppel de hydrauliek van de voorlader     
aan de tractor.
14. Bevestig een werktuig aan de voorlader en 
koppel de voorlader en hydrauliek los van de 
tractor.

1

15. Bevestig de spanbanden      rond beide 
cilinderogen en de arm van de voorlader    . 
Belangrijk! Bevestig geen spanbanden over de 
parallelstang 
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16. Verwijder de pennen en laat de cilinder zakken 
zodat deze in de spanbanden hangt. Zorg ervoor 
dat de hydraulische koppelingen niet beschadigd 
raken.

17. Vervang alle lagerbussen.

18. Monteer de voorkant van de cilinder     .1

60 
min.

40 min.

80 min.

frans
Notitie
Names of tools in correct order:Koevoet - Rubberen hamer - Inbussleutel - (8mm) schroevendraaier met scherpe rand - Spanbanden (x2)




