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Q-SERIE

DIGITAAL GEÏNTEGREERDE FRONTLADERS
VOOR DE PROFESSIONAL

Q-COMPANION®
NU BESCHIKBAAR

Q–SERIE
HOOGWAARDIGE DUURZAAMHEID - giet en smeedstalen onderdelen
UITSTEKEND ZICHT - ontwerp met veel vrijzicht
DIRECTE BEDIENING - verbeterde hydrauliek
Q-COMPANION ® - hulpmiddel voor de bestuurder
DIGITALE LADER - volledig geïntegreerd

DE INNOVATOR DIE DE NORM STELT
VOOR DE LANDBOUW – NU EN IN DE TOEKOMST
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WORK
SMARTER.
NOT
HARDER.
De wereld verandert en het boerenbedrijf verandert mee. Wij zien die verandering als
een uitdaging. Alles wat Quicke® doet, tot aan de kleinste las toe, doen we met één ding
in gedachten: maak de mens in de machine efficiënter; met een superieure kwaliteit en
slimme details in onze producten. We hebben bij Quicke® meer dan zeven decennia lang
gewerkt aan het perfectioneren van onze toonaangevende frontladers.
Ontmoet de nieuwe Quicke® Q-serie: de eerste digitale lader ter wereld.

Q-SERIE

Q-COMPANION®
NU BESCHIKBAAR
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DE INNOVATO

De nieuwe Quicke® Q-serie is ontworpen voor het moderne boerenbedrijf.
Dankzij innovaties, toekomstgericht denken en ontwerpen bieden we slimme
oplossingen die u een voorsprong geven. We hebben een frontlader
gefabriceerd die klaar is voor de toekomst.
U verwacht van uw tv, telefoon en auto dat ze slim zijn. Waarom minder
verwachten van uw frontlader?

OR

Q-SERIE

7

8

Q-SERIE

DE NIEUWE
DIGITALE LAD

De Q-serie introduceert een digitaal platform in de wereld van laders: Q-companion®.
Een alles-in-één digitale oplossing voor een effectieve en veilige bediening van uw
frontlader.

Q-SERIE

DER
Q-COMPANION®
NU BESCHIKBAAR

®

Q-companion® omvat een cloudservice en smartphone-app
waarmee het eenvoudiger is om te registreren en u helpen om
de werkzaamheden met uw lader bij te houden.
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Q-COMPANION® – VEEL MEER DAN EEN
GEWOON ANDER WEEGSYSTEEM!
Gebruik Q-companion om de juiste hoeveelheid materiaal te laden, overbelasting van
aanhangers te vermijden en overbodige ritten naar de silo te voorkomen.
Weeg en tel uw balen automatisch.
Met behulp van de app weet u hoeveel materiaal er is opgeslagen en waar het ligt op de boerderij.
Inclusief een handige onderhoudsassistent die u helpt te herinneren wanneer te smeren.

Q-companion wordt geleverd met
een eenvoudig te gebruiken,
intuïtieve en zelflerende gebruikersinterface. U en uw medewerkers
leren snel hoe u de Q-companion
kunt gebruiken, waardoor u tijd en
geld bespaart. Kalibreer eenvoudig
en sla de gegevens voor maximaal
dertig ijkmomenten van verschillende
werktuigen op.
Weging van de lading
Q-companion weegt de lading
tijdens het heffen met een precieze nauwkeurigheid en helpt u
om op de juiste manier te heffen
voor de beste resultaten. In de
automatische instelling wordt elk
hefresultaat opgeslagen zonder
verdere invoer. In de handmatige
instelling dient u een toets in te
drukken om uw weeggegevens
na elke hefbeweging op te slaan.
Het aantal hefbewegingen en het
totale gewicht worden getoond en,
indien gewenst, kunt u het lediggewicht van het werktuig invoeren.
De streefgewichtfunctie is handig
bij het laden van wagens en op het
display wordt aangegeven wanneer het streefgewicht is bereikt.
Het is niet nodig om te investeren
in afzonderlijke weegapparatuur.
Gebruik uw tractor/lader-combinatie als een zeer nauwkeurig
multifunctioneel weegsysteem, dat
altijd beschikbaar is!

Positiemonitor werktuigen
Nadat u uw werktuigen hebt gekalibreerd, hoeft u niet langer uit de
cabine te stappen om de hoekindicatorstang op de lader te verstellen,
u gebruikt daarvoor de wijzer op het
Q-companion display. De positie
van het werktuig wordt weergegeven in relatie tot de bodem voor
zowel de hoogte als de kiephoek.
Dit is met name handig wanneer het
zichtveld beperkt is. Gemakkelijk
pallets oppikken of met precisie
balen laden. Bespaar tijd door het
in één keer goed te doen - elke keer
opnieuw.
De last-benuttingsmeter geeft aan
hoeveel hefkracht wordt gebruikt
(in %). Hoe hoger u heft, hoe
voorzichtiger u moet zijn.
Onderhoudsherinnering
Twee aparte onderhoudsindicatoren geven aan wanneer het tijd is om
de scharnierpunten te smeren en te
controleren. De tijd tussen de onderhoudsbeurten is gebaseerd op
het feitelijke gebruik van de lader,
niet op het gebruik van de tractor.
Het onderhoud van de
lader wordt vaak vergeten en kan
leiden tot ongeplande stilstand
en dure reparaties. Volg het
onderhoudsschema voor jarenlang
probleemloos gebruik!

App en cloudservice
Voor Q-companion bestaat een
gratis smartphone-app voor iOS
en Android; zoek gewoon naar
Q-companion in de app stores.
Met Bluetooth ® -technologie kunt
u eenvoudig weegresultaten
exporteren van het Q-companion
display naar de cloudservice en deze
later op computer of tablet bekijken
en bewerken. De app is in feite een
materiaalbeheersysteem Op basis
van uw invoer en gebruik van de
lader kunt u de opbrengst van
afzonderlijke akkers bijhouden
en uw mestbeheer en dergelijke
vastleggen. De app is ontworpen
voor zowel kleine als grote bedrijven met meerdere medewerkers
en locaties. De app kan ook zonder
Q-companion worden gebruikt,
maar alleen in combinatie met een
Quicke frontlader.

Q-SERIE

Weegscherm

Positiescherm

Onderhoudsscherm
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GEMAKKELIJKER
WERKEN

Q-SERIE

DE VOORDELEN VAN
Q-COMPANION®
Functies die uw werk vereenvoudigen

De weegfunctie helpt u de juiste hoeveelheid
materiaal te verplaatsen, tijd te besparen en
afval te verminderen.
De werktuigpostitiemonitor toont de hoogte
en de hoek van het werktuig, ideaal wanneer
goed zicht belemmerd is.

Onderhoudsherinneringen helpen u bij het
onderhoud van uw lader waardoor ongeplande stilstand en productieverlies
worden voorkomen.
Digitale documentatie is veel eenvoudiger
dankzij de Bluetooth® -technologie en de
gratis Q-companion smartphone-app en
website.

®

Q-companion® omvat een cloudservice en
smartphone-app waarmee administratie eenvoudiger is en die u helpen om de werkzaamheden met uw lader bij te houden.
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DE PARTNER
Met de Quicke® Q-Serie hebt u een vriend waarop u altijd kunt vertrouwen.
Een robuust werkpaard en een betrouwbare partner. Dankzij de zeer lange
levensduur zal hij er lang voor u zijn, weer of geen weer en veel waarde
voor zijn geld bieden.

Q-SERIE
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GEBOUWD VOOR UW
GEMOEDSRUST
Kracht, veelzijdigheid, superieure kwaliteit en aandacht voor detail zijn
de kenmerken van de Q-serie. Dit is de frontlader die werkelijk elke uitdaging aankan. Geloof ons, deze lader is gemaakt om lang mee te gaan.
Dankzij het ingenieuze ontwerp en de uitgekiende techniek zijn we er in
geslaagd om de levensduur aanzienlijk te verlengen, zowel in vergelijking met zijn voorgangers als met welke concurrent dan ook.
Door giet- en smeedstalen onderdelen
in de laderarm, kniestukken en voorste
delen toe te passen is de robuustheid van
de lader aanzienlijk verbeterd. De zware
staalconstructie zorgt voor een grotere
sterkte en minder slijtage van bussen en
pennen. De unieke laderarmconstructie
met dubbele U-profielen zorgt voor een
lader met de beste torsiestijfheid en
buigweerstand op de markt.

Dit betekent een ongeëvenaarde laderarmsterkte en -stabiliteit. U kunt ervan op
aan dat u met de Q-serie een lader in huis
haalt die vele jaren meegaat. Hij doet zijn
werk snel en nauwkeurig.
Een betrouwbare partner, die het werk
voor u gemakkelijker zal maken. En misschien uw buurman een beetje jaloers.

Q-SERIE
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KRACHT EN DUURZAAMHEID DIE DE
CONCURRENTEN OVERSCHADUWEN
Zorg er met de nieuwe Quicke® Q-serie voor dat u uw werktijd optimaal benut, dankzij
een groot aantal duurzame functies.

GIET- EN SMEEDSTALEN ONDERDELEN
De Q-serie heeft giet- en smeedstalen draaipunten
en kniestukken die zorgen voor maximale sterkte en
duurzaamheid.

STERK EN SLIM MET UNIEKE
VORMGEVING
Het geperste profiel maakt de arm sterker
en de afgeronde kanten verbeteren het
zicht. Vergelijk de vorm met de motorkappen van de meeste tractoren en u begrijpt
waarom.

ONWRIKBARE STABILITEIT
Het gegoten deel aan de voorzijde geeft een
ijzersterke verbinding tussen de dwarsbalk en de laderarm. De lage plaatsing van
de dwarsbalk draagt bij aan een superieur
vrijzicht.

VEILIGE KOPPELINGEN MET LOCK & GO®
Ons meer dan bewezen koppel- en ontkoppelsysteem Lock & Go® bespaart u tijd zonder
dat het ten koste gaat van de veiligheid.
Er zijn geen losse onderdelen en geen gereedschappen nodig. Ontgrendelen gaat eenvoudig. LOCK & GO vergrendelt automatisch
wanneer de lader wordt aangekoppeld.

SUPERSTERKE AANBOUWDELEN
Het Delta-subframe van Quicke is overgedimensioneerd met nauwkeurig bewerkte
contactvlakken. De brede U-steun en grote
vergrendelpennen zorgen ervoor dat de
lader probleemloos jarenlang zware en
moeilijke taken kan uitvoeren.

OPTIMALE KRACHTVERDELING
Het compacte en profielgeperste scharnierhuis is smaller bij de vergrendelpen.
Dit betekent dat de vergrendelpen kort
en sterk kan zijn, terwijl de brede U-steun
maximale stabiliteit biedt tijdens zware
laadklussen.

STABIELE WEGZETSTEUNEN
Dankzij het volledig geïntegreerde heavy-duty ontwerp met flexibele standen kunt u uw
Quicke ®-lader snel en eenvoudig aan- en
afkoppelen. Er is geen gereedschap nodig en
er zijn geen losse onderdelen.

Q-SERIE

KENMERKEN
Bij de Q-serie van Quicke® is elk detail zorgvuldig doordacht om u de best mogelijke voordelen
en gebruik te bieden. Uiteindelijk zal het elk aspect van uw werkzaamheden verbeteren en kunt
u elke werkdag afsluiten met een voldaan gevoel over het vele werk dat u hebt verzet.

NAUWKEURIGE BEDIENING MET
CENTRAAL GEPLAATST VENTIEL
Ons centraal geplaatste ventiel heeft veel
voordelen. De lader heeft hierdoor een nauwkeurige bediening en optimale kracht voor
zware taken. De locatie van het ventiel biedt
de bestuurder een optimaal zicht en zorgt
voor een extreme duurzaamheid omdat
alle componenten beschermd zijn door een
polymeer beschermkap.

SCHARNIERPEN-AFDEKKAPPEN HOUDEN HET VET BINNEN
Slimme details zorgen ervoor dat de
Q-serie eenvoudig schoon te houden is.
Elke scharnierpen heeft een afdekkapje dat
zorgt dat het smeervet op zijn plek blijft,
bijvoorbeeld tijdens hogedrukreinigen. De
lader en tractor blijven dus schoon.

ZWARE SCHARNIERPENNEN
Alle pennen zijn gegalvaniseerd en uitgerust
met de unieke Quicke-penborging. De
scharnierpen tussen de gietstalen verbinding en de werktuigcilinder wordt zeer
zwaar belast en heeft een nieuwe,
verbeterde torsievergrendeling en 3
smeerpunten. Een binnenring van rubber
en staal voorkomt axiale speling en houdt
bovendien het smeervet in het lager.

KIEPHOEKINDICATOR
De compacte kiephoekindicator is eenvoudig in te stellen voor verschillende
werktuigen en heeft de mogelijkheid van
gelijktijdige instellingen voor 3 verschillende
werktuigen. Gebruik het als eenvoudige
kiephoekindicator ten opzichte van de
bodem.

DIRECTE BEDIENING
Het hydraulische systeem is merkbaar
verbeterd en ten opzichte van onze vorige
modellen is het drukverlies gehalveerd. Het
resultaat is een snelle en uitstekende reactie, minder warmte-opbouw en besparing
op brandstof. Het maakt ook de klasse-leidende SoftDrive ladervering mogelijk.

Q-LINK – NAUWKEURIGE
PARALLELGELEIDING
Mechanische parallelgeleiding is een veilige
en handige optie. Onze Q-Link maakt dit
allemaal mogelijk en heeft als ontwerpkenmerk afgeronde en gebogen vormen die het
motorkapontwerp van de tractor volgen. En
een extra pluspunt is dat het de hefcapaciteit
van de lader verhoogt!

ERGONOMISCHE
VERGRENDELINGSHENDEL
Mechanische parallelgeleiding is een veilige
en handige optie. Onze Q-Link maakt dit
allemaal mogelijk en heeft als ontwerpkenmerk afgeronde en gebogen vormen die het
motorkapontwerp van de tractor volgen. En
een extra pluspunt is dat het de hefcapaciteit van de lader verhoogt!

OPTIMALE SLANGBESCHERMING
De slangen in de arm van de lader worden
aan de zijkant van de lader goed beschermd
naar buiten geleid. Goed voor het zicht en de
bescherming van de slangen.
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DE PROBLEEM
OPLOSSER

U wilt dat de tijd waarin u uw frontlader gebruikt zo productief mogelijk is.
De Quicke® Q-serie is een lader met superieure prestaties waarmee u alle
voorkomende problemen kunt oplossen. Met beter zicht, nauwkeurige bediening
en slimme innovaties kunt u efficiënter werken. Als een deskundige, betrouwbare
partner zal Quicke® het dagelijks leven makkelijker maken.

M-

Q-SERIE
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COMFORTABELER RIJDEN
MET SOFTDRIVE®
Ons superieure veersysteem SoftDrive® reduceert de spanning op de
lader en aanbouwdelen, alsmede op de bestuurder en tractor.
Hoe het werkt

SoftDrive® is een veersysteem dat uw
dagelijkse werkzaamheden met de lader
zal verbeteren. Met SoftDrive® dat alles
beschermt wat zich tussen de lading in
het werktuig en de bodem bevindt, kunt u
efficiënter werken. SoftDrive® vermindert niet alleen de belasting op de lader en
de bevestiging, maar ook op de tractor,
de banden en zelfs op u, de bestuurder.
Met een geactiveerde SoftDrive® kunt u
sneller rijden, zelfs met een volle lading,
waardoor u efficiënter bent dan ooit
tevoren.

Door de slimme plaats, goed beschermd in
de dwarsbalk, wordt uw zicht niet belemmerd. Dit betekent ook dat er geen risico
bestaat op schade aan slangen, leidingen
of accumulatoren. SoftDrive® wordt vanuit de tractorcabine elektrisch in-of uitgeschakeld. Gebruik het zo vaak als u wilt,
maar vergeet niet om het uit te schakelen
wanneer u een hogere nauwkeurigheid
wenst.
De nieuwe SoftDrive® heeft een ontwerp
dat de hoge debieten in het oliesysteem
reguleert en zo de beste ladervering op
de markt biedt. Er is gewoon geen beter
laderveringsysteem op de markt dan de
SoftDrive® voor de Q-serie

Q-SERIE

DE JUISTE HOEK VINDEN
Q-level biedt u optimale werkhoeken voor een beter gebruik van de bak. Ten opzichte
van de vorige modellen zijn de vulhoeken optimaler. Hierdoor wordt minder over de vooren achterzijde van de bak gemorst.

GROTERE VULHOEKEN VOOR UW GEMAK
Er zijn een aantal zaken in de nieuwe Q-level verwerkt, waaronder optimalisatie van de
werktuigcilinders. De vulhoeken zijn beter dan ooit. Door de verbeterde werkhoeken kunt
u meer materiaal meenemen en morst u minder uit de bak. Dit is een goed voorbeeld van
de manier waarop we onze ontwerpexpertise omzetten naar voordelen voor de klant.

*85cm bij model Q8M
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HAAL HET MAXIMALE RENDEMENT
UIT UW WERKTIJD
De nieuwe Quicke® Q-serie laat zien hoe uitgekiende engineering het verschil maakt.
Met Q-companion® heeft u tot 30% meer vrijzicht, verbeterde werkhoeken en kunt u
soepel en eenvoudig wisselen van werktuig. U vindt geen enkele andere lader die zo
functioneel en inzetbaar is.
Onze oplossing bestaat uit een aantal
slimme ontwerpen die ervoor zorgen
dat de lader uit de Q-serie u bij uw
dagelijkse werkzaamheden veel tijd
bespaart. Wat is er belangrijker dan
een goed, duidelijk zicht vanaf de
bestuurdersstoel? Quicke® staat al
vele jaren bekend om zijn uitstekende
zicht. Met de Q-serie zijn we nog een
stap verder gegaan om het zicht vanuit de tractorcabine te verbeteren.

Q-vision

Dankzij het unieke laderontwerp
van Quicke werkt u met het best
mogelijke zicht. Wij noemen dat
Q-vision. Geen leidingen of slangen
die uw zicht belemmeren.
Modder en vuil hopen zich niet op,
zelfs niet als u extra opties op uw
lader aansluit. Dit zijn de duidelijke
voordelen van Q-vision, alle leidingen
en slangen zijn verborgen in de laderarm. Hierdoor krijgt u een ongekend
uitzicht. U hebt meer overzicht en
controle en een groter gevoel van
algemene veiligheid.

Dimension serie

Q-serie

We stonden al bekend om het uitstekende zicht maar hebben nu ons uiterste best gedaan om
het nog verder te verbeteren. Het profiel van de onderarm geeft u een 30% beter zichtveld.

Werktuigdragers met veel vrijzicht

De werktuigdragers voor de nieuwe
Q-serie hebben een geoptimaliseerd
ontwerp met veel vrijzicht. Omdat
er minder materiaal in de weg zit,
hebt u duidelijk zicht op de achterzijde van uw werktuig. Toch zijn de
torsiesterkte en duurzaamheid beter
dan ooit. Zoals altijd bij de premium
producten van Quicke gaat het vergrendelen van het werktuig semi-automatisch; we noemen dit Clic-on™.
De werktuigdrager* heeft ook twee
hendels om het werktuig te ontgren-

*van toepassing op Euro en Euro/SMS-werktuigdragers.

delen. De ene is centraal gemonteerd
en de andere aan de zijkant, maar wel
goed beschermd binnen de constructie van de werktuigdrager. De
vergrendeling aan de zijkant fungeert
daarbij ook als werktuigvergrendelingsindicator. U hebt hier vrij zicht op
zodat u eenvoudig kunt zien of het
werktuig vergrendeld is of niet.
Waarom brengt u geen bezoek aan de
dichtstbijzijnde Quicke dealer om het
met eigen ogen te zien? Bij voorkeur
vanaf de bestuurdersstoel.

Q-SERIE

"We denken graag
vooruit"
Al vanaf 1949 maken we frontladers en voeren we continue nieuwe ideeën en
perfectioneringen door. Momenteel beschikken we over de beste productiefaciliteiten ter wereld. We testen elk afzonderlijk onderdeel van onze producten
uitvoerig om te voldoen aan de eisen van het moderne boerenbedrijf en de
beste mogelijke laders te bouwen.
Maak kennis met onze Product Manager voor laders, Urban Rönnqvist.
“Continue ontwikkeling, decennium na decennium. Dat is de kern van onze lange en
succesvolle geschiedenis. Maar het is ook
de weg naar onze toekomst,” aldus Urban
Rönnqvist, die leiding gaf aan het lange
zorgvuldige werk van de ontwikkelaars
bij Ålö® dat uiteindelijk geleid heeft tot de
nieuwe Quicke® Q-serie.
De geschiedenis achter Ålö® begint
met een idee van oprichter van het bedrijf
Karl-Ragnar Åström. Halverwege de
jaren 40 van de vorige eeuw erfde hij de
familieboerderij in Brännland, net buiten de
Zweedse stad Umeå. In die tijd werden alle
laadwerkzaamheden met de hand gedaan.
In 1947 ontwierp Karl-Ragnar de eerste
Zweedse frontlader voor eigen gebruik.
“De inventieve geest van Karl-Ragnar
is nog steeds aanwezig bij Ålö®. Het is
onderdeel van ons DNA. Als je voorop wilt
lopen bij het ontwerpen en ontwikkelen,
houdt dat in dat je voortdurend op zoek
bent naar verbeteringen, zowel kleine als
grote. We denken graag vooruit,” aldus
Urban Rönnquist.

Momenteel zijn we marktleider in meer
dan 15 landen. Met moderne productiefaciliteiten in Zweden, de VS, Frankrijk en
China zijn wij de onbetwiste wereldleider
op het gebied van frontladers en bijbehorende werktuigen.
Karl-Ragnar Åström, die zelf boer was,
had één enkel doel in gedachten toen hij de
eerste Quicke®-lader maakte in de jaren 40:
het werk van de boer vereenvoudigen en
rationaliseren. Dat doel geldt nu nog steeds.
“Wanneer u een tractor uitrust met een
Quicke® moet u zich realiseren dat u gaat
werken met een lader die volledig ontworpen en afgestemd is op uw behoeften. Een
lader die jarenlang op de proef is gesteld en
getest,” aldus Urban Rönnqvist.
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OPTIES
Uw Quicke®-lader wordt standaard geleverd met veel geïntegreerde functies.
Desgewenst bieden we een aantal opties die op uw lader gemonteerd kunnen
worden om uw comfort en efficiëntie te verbeteren.

Q-LOCK – HYDRAULISCHE WERKTUIGBORGING
Onze verbeterde hydraulische werktuigborging garandeert een eenvoudige en
comfortabele wisseling van werktuigen.
Ontkoppelen,van werktuig wisselen en
koppelen zonder uit uw bestuurdersstoel
te komen.

KLEURSTELLING
Wilt u een ander uiterlijk? U kunt uw
Quicke ®-lader bestellen in de kleur van uw
tractor. Verkrijgbaar in bepaalde landen.
Neem contact op met uw plaatselijke dealer
voor meer informatie.

LIVE 3
Met Live3 hebt u de mogelijkheid om de
hydrauliek van een werktuig te bedienen,
onafhankelijk van de bewegingen van de lader.
Dit betekent tijdsbesparing en een betere
productiviteit. Deze functie bespaart tijd
wanneer u bijvoorbeeld werkt met kuilvoer en
balen. De koppelingen zijn handig geplaatst op
de werktuigdrager. Combineer met Selecto Fix
voor een moeiteloze koppeling.

LOADERLIGHT®
De compacte, maar krachtige LED-verlichting maakt het wisselen van werktuig
in het donker een fluitje van een cent. Ook
perfect bij het stapelen, omdat de lichtbundel de lader volgt tijdens het heffen.

3E FUNCTIE
Met de 3e functie kunt u hydraulisch
aangedreven
werktuigen zoals balengrijpers, kuilhappers,
kuilgrijpers enz. bedienen.
De koppelingen zijn handig geplaatst op de
werktuigdrager. Combineer met Selecto Fix
voor een moeiteloze koppeling.

4E FUNCTIE
Deze optie biedt hydraulisch vermogen voor
werktuigen waarvoor 2 aparte dubbelwerkende functies nodig zijn. Voor de 4e functie
is het nodig dat de 3e functie geïnstalleerd
is en dat de koppelingen netjes naast de
koppelingen van de 3e functie zitten.

BESPAAR TIJD MET SELECTO FIX
Bespaar tijd en voorkom problemen. Met
een simpele handeling kunt u de hydraulische werktuigen probleemloos bevestigen,
zelfs onder druk.

Q-SERIE

MET LCS® HEBT U DE LEIDING
Ons ladercontrolesysteem (LCS®) is een technische doorbraak. Het is één
systeem met honderden voordelen, die u een uitstekende controle, directe
respons en goede rijeigenschappen geven; er komen heel veel technische
innovaties in één systeem samen.

De unieke LCS®-hydrauliekbedieningssets
zijn ontwikkeld voor de eisen en functies
van de frontladers van vandaag en morgen
met een mate van controle die geen enkele
andere fabrikant kan bieden. Een geïntegreerde multikoppeling bespaart tijd en
beschermt ook het milieu.
Een modern ontworpen, duim-joystick
verbetert de ergonomie en de rijeigenschappen extra. Elk van deze innovaties
biedt aanzienlijke voordelen voor u en uw
tractor. Samen tillen ze de laderbediening,
gebruiksvriendelijkheid, efficiëntie en
veiligheid naar een compleet nieuw niveau.

WELKE JOYSTICK VOLDOET HET BESTE AAN UW EISEN?

We bieden twee zeer verschillende joystickopties voor laderbesturing aan – de ElectroDrive QS ™, waarmee u uw
besturingssysteem aan uw eigen behoeften kunt aanpassen of de ErgoDrive, de mechanische kabelbediening met
één kruishendel.
ElectroDrive QS ™ wordt standaard geleverd met AAC, Automatische kiephoekregeling. Het zet uw werktuig automatisch terug in een vooraf ingestelde hoek. U kiest wat het beste bij u en uw tractor past. Denk er goed over na en laat
niet alleen de kosten de doorslag geven. Dit is een korte vergelijking tussen de twee:

ElectroDrive QS TM

ErgoDrive

BASIS LADERBEDIENING
Volledig proportionele regeling van alle laadbewegingen
Zweef-functie voor laten zakken en kantelen
3e hydraulische functie*
4e hydraulische functie*				
Hydraulische werktuigborging*				
SoftDrive, ladervering*

DOOR GEBRUIKER IN TE STELLEN
AAC, Automatische kiephoekregeling
Bedien de 3e functie alleen met druktoetsen*
3e functie continue flow*
Werktuigschudfunctie
Snelheidsvermindering, onafhankelijk instelbaar voor alle 4 laderbewegingen
Programmeerbare favoriete functie

ANDERE FUNCTIES
Drupvrije flat face snelkoppelingen met aparte elektrische aansluiting, of multikoppeling met
geïntegreerde elektrische aansluiting
* Afhankelijk van de configuratie van de lader.

** Extra schakelaar nodig

**
**
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SPECIFICATIES FRONTLADER
ZONDER PARALLELGELEIDING*
MODELLEN Q-SERIE

Q3

Q4

Q5

Q6

Q3S

Q3 M

Q3 L

TRACTORGEGEVENS
Tractor PTO PK-klasse

Hp

60-100

80-140

100-180

120-220

60-100

60-100

60-100

Tractorgewicht (max)

kg

4000

5 000

6000

7000

4000

4000

4000

Opgegeven druk

bar

195

195

195

195

195

195

195

Opgegeven debiet

l/m

50

60

80

90

50

50

50

Armbreedte (C-C)

mm

1040

1040

1040

1040/1200

1040

1040

1040

Gewicht - Frontlader

kg

450

515

560

630

520

520

525

FYSIEKE GEGEVENS LADER

HEFHOOGTEN EN VUL- EN KIEPHOEKEN
Maximale hefhoogte - gemeten bij de scharnierpen

m

3,55

3,79

4,06

4,25

3,55

3,55

3,81

Maximale hefhoogte - onder vlakke bak

m

3,25

3,49

3,76

3,95

3,25

3,25

3,51

Maximale kiephoek bij maximale hoogte

°

58

58

56

57

58

58

53

Maximale hoek Q-level

°

58

58

58

Maximale terugdraaihoek op bodemhoogte

°

50

48

48

48

48

48

48

LADERKRACHTEN
Hefvermogen 800 mm voor scharnierpunt op maximale hoogte

kg

1 250

1 290

1 300

1 590

1 550

1 850

1 740

Hefvermogen 800 mm voor scharnierpunt op 1,5 m hefhoogte

kg

1 650

1 720

1 870

2 110

1 570

1 870

1 760

Uitbreekkracht op 800 mm voor scharnierpunt

kg

1 790

1 850

2 070

2 270

1 630

1 960

1 830

Uitbreekkracht op 800 mm voor scharnierpunt op bodemhoogte

kg

2 430

3 420

3 420

4 030

2 390

2 870

3 430

mm

2580

2 820

3 090

3 280

2580

2 580

2 840

mm

160

160

160

160

160

160

160

HOOGTEBEREIK
Vrijhoogte onder 45 graden voorovergekantelde bak
LADERPOSITIE
Graafdiepte

Q-SERIE
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Q-COMPANION®
BESCHIKBAAR

MET PARALLELGELEIDING*
Q4S

Q4 M

Q4 L

Q5S

Q5 M

Q5 L

Q6S

Q 6M

Q6 L

Q7S

Q7M

Q7L

80-140

80-140

80-140

100-180

100-180

100-180

120-220

120-220

120-220

140-280

140-280

140-280

>160

>160

5000

5000

5000

6000

6000

6000

7000

7000

7000

8000

8000

8000

9000

9000

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

195

60

60

60

80

80

80

90

90

90

100

100

100

100

100

1040

1040

1040

1040

1040

1040

1040/1200

1040/1200

1040/1200

1040/1200

1040/1200

1040/1200

1200/1420

1200/1420

575

575

580

620

620

625

720

720

750

760

760

760

830

830

Q8S

Q8 M

3,79

3,79

4,02

4,06

4,06

4,20

4,25

4,25

4,55

4,60

4,60

4,75

4,96

4,96

3,49

3,49

3,72

3,76

3,76

3,90

3,95

3,95

4,25

4,30

4,30

4,45

4,66

4,66

58

58

54

57

57

54

57

57

53

54

54

53

53

53

58

58

60

58

58

58

58

58

59

58

58

57

58

58

48

48

49

48

48

49

48

48

52

49

49

51

47

47

2 590

1 920

2 260

1 780

1 980

2 300

1 930

2 140

2 470

1 980

2 170

2 490

2000

2 260

1 940

2 280

1 820

2 100

2 440

2 020

2 350

2 700

2 110

2 460

2 810

2280

2 460

2 810

1 990

2 320

1 910

2 290

2 640

2 160

2 470

2 840

2 230

2 620

2 990

2430

3 190

3 630

3 360

3 360

3 400

3 370

3 910

3 420

3 400

4 540

4 000

3 970

4 600

4580

4 510

4 510

2 820

2 820

3 050

3 090

3 090

3 230

3 280

3 280

3 580

3 630

3 630

3990

3 990

3 990

160

160

180

160

160

170

160

160

200

160

160

160

170

170
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ONZE DIENSTVERLENING
Als eigenaar van een Quicke® geniet u niet alleen van een frontlader
van wereldklasse, maar ook van onze betrouwbaarheid en service van
wereldformaat. Uw aankoop is niet het einde van onze verplichtingen
aan u – het is pas het begin.
Uw Quicke® moet gedurende lange tijd
optimaal presteren. We hebben een sterke
wereldwijde organisatie opgebouwd met
een uitgebreid servicenetwerk, waardoor
u gemakkelijk en snel toegang hebt tot
servicepunten, reserveonderdelen en
deskundige ondersteuning - overal ter
wereld. U kunt er zeker van zijn dat onze
service en dienstverlening voldoen aan
dezelfde standaard als onze producten.
Wij streven altijd naar 100% klantentevredenheid. De tweede plaats is voor ons niet
goed genoeg.
Uiterst klantgericht. Ter ondersteuning van
u als klant hebben we procedures opgezet
die ervoor zorgen dat alle afdelingen in onze
organisatie gericht zijn op uw wensen.
Snelle online hulp. U hebt 24 uur per dag
online toegang tot informatie over reserveonderdelen, handleidingen en andere
belangrijke informatie.
Wijdvertakt netwerk voor
reserveonderdelen. Reserveonderdelen
zijn verkrijgbaar bij onze dochterondernemingen en bij de grotere Quicke vertegenwoordigingen over de hele wereld.

Overal dichtbij. Ons vooraanstaande
distributienetwerk is altijd dichtbij, waar u
zich ook bevindt.
Wereldwijde technische ondersteuning.
Als klant van Quicke® hebt u altijd toegang
tot snelle technische ondersteuning. Over
de hele wereld kunnen onze vertegenwoordigers deskundige service van hoge
kwaliteit bieden.
Voortdurende verbetering. Uw standpunten en verbetervoorstellen worden
verzameld en centraal verwerkt. Deze
informatie fungeert als een waardevol uitgangspunt wanneer wij nieuwe producten
ontwikkelen. De ontwikkeling van Quicke®
is het resultaat van een nauwe samenwerking met gebruikers over de hele
wereld.
Zoek uw lokale dealer op
www. quicke.nu

WORK SMARTER.
NOT HARDER.

DIT IS NOG
MAAR HET BEGIN
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