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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. 

WORK  
SMARTER. 
NOT  
HARDER.
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Ontmoet de nieuwe Quicke® Q-serie: de eerste digitale lader ter wereld. De 
nieuwe 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.

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.

DE NIEUWE DIGITALE LADER

5 redenen om een Q-serie lader te kopen
1. Verbeterde werkhoeken

2. Tot 30% meer vrijzicht met de Q-vision

3. Uitgekiend ontwerp voor optimale sterkte   
 en verbeterde levensduur 

4. Geschikt voor de  Q-companion®

5.  Onwrikbaar stabiel
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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.

MAXIMALISEER UW LADERINVESTERING  
 – GEBRUIK Q-COMPANION®

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-companiondisplay 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 bedrij-ven met meerdere 
medewerkers en locaties. De app kan ook zonder 
Q-companion worden gebruikt, maar alleen in 
combinatie met een Quicke frontlader.

1.  Bespaar tijd door te wegen terwijl u heft.

2.  Beheer onder alle omstandigheden de werktuighoek.

3.  Werk efficiënter met de positiemonitor.

4.  Q-Companion vereenvoudigt het ladergebruik.

5.  Met de lastbenuttingsmeter voorkomt u het overladen van de lader.

6.  Kalibreer eenvoudig en sla de instellingen op voor maximaal 10 verschillende werktuigen.

7.  Met de laatste toevoeging aan de Q-Companion en Bluetooth®  
 technologie is het eenvoudig om Q-Companion weegresultaten te exporteren.

8.  Helpt stilstand en productieverlies door uw toerusting te voorkomen.

 9.  Geeft aan als het tijd is voor controle en onderhoud van de scharnierpunten.

10. Door het gebruiksgemak optimaliseert u uw tijd.

10 VOORDELEN DIE UW 
DAG VEREENVOUDIGEN

 Q-COMPANION® 

NU BESCHIKBAAR



76

Quicke Control System - QCS 
ERGONOMISCHE BESTURING VOOR INTELLIGENT
FRONTLADERWERK

Ontworpen na intensieve praktijktesten 
en met jarenlange ervaring presenteren 
we trots ons hagelnieuwe QCS 
besturingssysteem. Het QCS programma 
omvat alle nieuwe joysticks, ventielen 
en multikoppelingen, ontworpen 
met degelijkheid, functionaliteit en 
gebruiksgemak in gedachten. 

Het programma omvat de degelijke 
en eenvoudige QM-Command tot het 
ergonomische QE-Command met 
vele functies. Een keuze maken kan 
moeilijk zijn maar bedenk dat de super-
ergonomische QE-Command lange 
werkdagen met de lader mogelijk maakt 
zonder vermoeidheid.

De Quicke mechanische joystick 

Met zijn degelijkheid en focus op de essentie biedt 
QM - Command een perfecte balans tussen eenvoud en 
functionaliteit. De bedieningsknop wordt geleverd in 
verschillende uitvoeringen, gebaseerd op de op de lader 
aanwezige functies. Er zijn geen extra schakelaars benodigd 
voor laderfuncties.

Optioneel is een proportionele 3e functie (Live3)  leverbaar 
met aan/uit bediening.

Quicke QM-command

De Quicke elektronische joystick

Efficiënte laderbediening onder uw duim.
Gebaseerd op uitgebreide praktijktesten door gebruikers 
uit de hele wereld maakt de nieuwe ergonomische joystick 
lange werkdagen mogelijk met minimale inspanning of 
vermoeidheid.

De handgreep, gecombineerd met de digitale ventielen bieden 
een ongekende nauwkeurigheid. 
De optionele Live3 functie biedt met de proportionele joystick 
onafhankelijk beheer van de werktuighydrauliek.

Quicke QE-command
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Elektrohydraulische multikoppeling

QCS is compleet met een nieuwe reeks 
van solide QC-multikoppelingen waarmee 
het koppelen, ontkoppelen – zelfs onder 
druk- snel en eenvoudig gaat. Het ontwerp 
heeft zich bewezen tijdens jaren van 
zware praktijktesten waardoor u verzekerd 
bent van jaren probleemloze werking.
De QC-multikoppelingen worden 
geleverd met standaard 4- of 6-voudige 
aansluitingen. De 6 voudige  aansluiting is 
voor gebruik met Live3.

De elektrische aansluiting is geïntegreerd 
in de QC-multikoppeling. De stofkap opent 
en sluit automatisch bij het bedienen 
van de handel. De laderslangen draaien 
met gemak -zelfs onder hoge druk- in 
de aansluitingen. Grotere koppeling-
afmetingen reduceren de tegendruk, 
verhogen de laadsnelheid en verlagen het 
brandstofgebruik. Enkelvoudige morsvrije 
(flat-face) koppelingen zijn eveneens 
leverbaar. 

Q-companion is te combineren met alle Quicke 
ladersystemen maar als u het combineert met

QE-command, wordt de uitkomst werkelijk      

Q-COMPANION - vereenvoudigt uw werk

Q-Companion® is het optimale ondersteunende systeem met veel 
ingebouwde functies, ontwikkeld om uw efficiëntie te verhogen:

• Het positie- weegdisplay stelt u in staat om uw werk nauwkeurig en veilig uit te voeren.
• De ingebouwde nauwkeurige weegfunctie bespaart tijd tijdens het dagelijkse werk.
• De registratiefunctie waardoor u met één druk op een knop al uw ladergegevens zoals 

wegingen, locatie, werktijden, enzovoorts naar de cloud stuurt om later op te slaan of 
verwerken.

• De onderhoud-herinneringsfunctie, gebaseerd op gebruikstijden van de lader minimaliseert 
onderhouds- en reparatietijd.

• (optioneel) ingebouwd LoaderLight verbeterd het zicht op het werk.
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Hoe wordt 1+1=3? 
Combineer de nieuwe 
QE-Command bediening met 
Q-Companion en doe nog meer!

QE-COMMAND GECOMBINEERD MET Q-COMPANION 
– DE LADERBESTURING REVOLUTIE!

Zo wordt 1+1=3! Het optimale Quicke lader-controlesysteem biedt baanbrekende functies:

• Q-motion: 2 in te stellen werktuig posities voor hoogte 
en werktuighoek. Perfect voor werk met pallets of bij het 
hanteren van balen. De lader stopt automatisch op de 
vooraf ingestelde hoogte en hoek.

• Q-range: beperk de hefhoogte, werktuighoek of beide. 
Voorkom het ongewenst raken van de bodem of bovenkant 
van het deurkozijn met ingestelde werktuigen of combineer 
met Q-Motion voor verdergaande automatisering.

• Q-ends: eindstop. Hef zware lasten met gemak en veilig  
tot een ingestelde hoogte.

• Tuimelschakelaar 3e: bedien de 3e functie met de 
proportionele tuimelschakelaar. Met deze fantastische 
voorziening stelt u de maximale snelheid in.

Alle instellingen worden voor elk werktuig opgeslagen zodat u 
ze kunt vergeten! Het intuïtieve menu wordt eenvoudig bediend 
met het scrollwieltje en de schakelaar op de onderkant terwijl u 
uw duim aan de joystick houdt. Optimale productiviteit!

Zweefstand, 
schudfunctie of  
programmeerbare 
functies

Proportionele 
tuimelschakelaar voor 
3e of 4e functie of Live3

SoftDrive 

Extra 
programmeerbare 
knoppen voor 
tractorfuncties

Hydraulische  
werktuigborging

Q-companion  
menu navigatie  
scroll wiel

Aan/uit en 
transportstand

Wegingen, automatisering van 
bewegingen en instellingen 
van lader en werktuigen

Q-companionQE-command

QUICKE CONTROL SYSTEM - ALS
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SMART OUTLET 
The hose routing inside the loader beam comes 
out well protected on the side of the loader. 
Good for visibility and good for protection of 
hoses.

HEAVY-DUTY PIVOT PINS
All pins are galvanized and  fitted with Quickes 
proven torque tab lock. The pivot pin between 
cast link and tilt cylinder is subject to very high 
loads and has a new designed torque lock as 
well as 3 grease points. Axial play is prevented 
by the inner rubber-steel washer which also 
helps keeping the grease inside the bearing.

EFFICIENT RESPONSE 
The hydraulic system has been substantially 
improved and boasts around half of the 
pressure drop compared to our previous 
loader range. The result is quick and excellent 
response, less heat buildup and a small, but still, 
saving on fuel. It also allows for a class-leading 
SoftDrive load dampening.

ERGONOMIC LOCKING HANDLE
Loaders with manual implement lock comes 
with our clever and safe Clic-on function that 
ensures reliable implement locking – every 
time. Use the classic handle or the side mounted 
handle at your discretion. Loaders with Q-lock, 
our hydraulic implement locking, uses the side 
handle as lock/unlock indicator.

EXACT CONTROL WITH CENTRAL  
DISTRIBUTION VALVE 
Our centrally-placed valve has many advantages. 
It gives the loader exact control and optimal 
force for heavy-duty tasks. The location of the 
valve gives optimal vision for the driver and offers 
outstanding durability, as all the components are 
being protected by a durable polymer cover. 

PIVOT PIN COVERS KEEPS  
THE GREASE INSIDE
Smart details makes the Q-series easy to keep 
clean. Every pivot pin has a cover that ensures 
the lubricating grease is contained when for  
instance pressure washing, thus keeps the 
loader and tractor clean.

IMPLEMENT ANGLE INDICATOR
The compact implement angle indicator is 
easily adjusted for different implements and 
offer settings settings for 1 implement or 2 
implements at the same time. Use it for easy 
implement angle reference relative to the 
ground.

Q -LINK – PRECISE PARALLEL LINKAGE
Mechanical self-levelling is a safe and convenient 
option. Our Q-link makes it all happen and is 
also a design feature incorporating curving and 
chamfering to follow the tractor bonnet design. 
As an added bonus it also helps to raise the lift 
capacity of the loader!

FEATURES
With Quicke® Q-series, every detail is closely thought through in order to deliver the best 
possible advantages and use. Ultimately, it will improve every aspect of your work, and let 
you finish up each work day with the rewarding feeling of getting things done. 

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.

ZWARE SCHARNIERPENNEN
Alle pennen zijn gegalvaniseerd en uitgerust met 
de unieke Quicke-penborging. De scharnierpen 
tussen de gietstalen verbin-ding 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.

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.

ERGONOMISCHE  
VERGRENDELINGSHENDEL
Laders met handmatige werktuigvergrendeling 
zijn toegerust met onze veilige Clic-on 
functie die zorgdraagt voor een veilige 
werktuigvergrendeling, keer op keer. Maak gebruik 
van de, opzij geplaatste klassieke handgreep 
naar keuze. Op laders met onze hydraulische 
werktuigvergrendeling Q-Lock is de handgreep de 
vergrendel/ontgrendel indicator.

NAUWKEURIGE BEDIENING MET  
CENTRAAL GEPLAATST VENTIEL
Ons centraal geplaatste ventiel heeft veel 
voordelen. De lader heeft hierdoor een nauw- 
keurige 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.

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.

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!

Zorg er met de nieuwe Quicke® Q-serie voor dat u uw werktijd optimaal benut, dankzij een groot aantal 
duurzame functies.  

 

Q-SERIE

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.

OPTIMALE KRACHTVERDELING
Het compacte en profielgeperste scharnier-
huis 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.

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. 

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. 

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.
 

KRACHT EN DUURZAAMHEID DIE DE CONCURRENTEN OVERSCHADUWEN

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. 

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

BESPAAR TIJD MET SELECTO FIXTM

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

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.

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.

3E FUNCTIE
Met de 3e functie kunt u hydraulisch 
aangedrevenwerktuigen 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 dubbelwer- 
kende 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.

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.   

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.

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.

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.

SoftDrive®

Ons superieure veersysteem SoftDrive® reduceert de spanning op de 
lader en aanbouwdelen, alsmede op de bestuurder en tractor.  
Met een geactiveerde SoftDrive® kunt u sneller rijden, zelfs met een 
volle lading, waardoor u efficiënter bent dan ooit tevoren.

VOORUIT DENKEN EN  
UITGEKIENDE EIGENSCHAPPEN

Comfortabeler rijden met SoftDrive®

Q-SERIE

OPTIES

Q-SERIEDIMENSION SERIE

SOFTDRIVE®
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. Soft-
Drive® vermindert niet alleen de belasting op de 
lader en de bevestiging, maar ook op de tractor, 
de banden en zelfs op u, de bestuurder.
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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 voor- en 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. 

Q-SERIE

*85cm bij model Q8M
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SPECIFICATIES FRONTLADER

Q-SERIE
DE FEITEN

MODELLEN Q-SERIE
TRACTORGEGEVENS

Tractor PTO PK-klasse
Tractorgewicht (max)
Opgegeven druk
Opgegeven debiet

FYSIEKE GEGEVENS LADER
Armbreedte (C-C)
Gewicht - Frontlader

HEFHOOGTEN EN VUL- EN KIEPHOEKEN
Maximale hefhoogte - gemeten bij de scharnierpen
Maximale hefhoogte - onder vlakke bak

Maximale kiephoek bij maximale hoogte
Maximale hoek Q-level
Maximale terugdraaihoek op bodemhoogte

LADERKRACHTEN
Hefvermogen 800 mm voor scharnierpunt op maximale hoogte
Hefvermogen 800 mm voor scharnierpunt op 1,5 m hefhoogte
Uitbreekkracht op 800 mm voor scharnierpunt

Uitbreekkracht op 800 mm voor scharnierpunt op bodemhoote

LADERPOSITIE
Graafdiepte

Hp
kg
bar
l/m

mm
kg

m
m

°
° 
°

kg
kg
kg

kg

mm

Q3M

60-100
4000
195
50

1040
520

3,55
3,25

58
58
48

1 850
1 870
1 960

2 870

160

Q3L

60-100
4000
195
50

1040
565

3,80
3,50

53
57
50

1 730
1 740
1 740

3 380

152

Q3S

60-100
4000
195
50

1040
520

3,55
3,25

58
58
48

1 550
1 570
1 630

2 390

160

 Q-COMPANION® 

NU BESCHIKBAAR

Q6

120-220
7000
195
90

1040
630

4,25
3,95

57
 

48

1 590
2 110
2 270

4 030

160

Q5

100-180
6000
195
80

1040
560

4,06
3,76

56
 

48

1 300
1 870
2 070

3 420

160

Q4

80-140
5 000
195
60

1040
515

3,79
3,49

58
 

48

1 290
1 720
1 850

3 420

160

Q3

60-100
4000
195
50

1040
450

3,55
3,25

58
 

48

1 250
1 650
1 790

2 430

160

ZONDER PARALLELGELEIDING

Q4S

80-140
5000
195
60

1040
575

3,79
3,49

58
58
48

1 920
1 940
1 990

3 360

160

Q8M

>160
9000
195
100

1200
830

 

4,96
4,66

53
58
47

2 590
2 810
3 630

4 510

170

Q 6M

120-220
7000
195
90

1040
720

4,25
3,95

57
58
48

2 470
2 700
2 840

4 540

160

Q4L

80-140
5000
195
60

1040
580

4,02
3,72

54
60
49

1 780
1 820
1 910

3 400

180

Q5S

100-180
6000
195
80

1040
620

4,06
3,76

57
58
48

1 980
2 100
2 290

3 370

160

Q5L

100-180
6000
195
80

1040
625

4,20
3,90

54
58
49

1 930
2 020
2 160

3 420

170

Q6S

120-220
7000
195
90

1040
720

4,25
3,95

57
58
48

2 140
2 350
2 470

3 400

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

160

Q8S

>160
9000
195
100

1200
830

 

4,96
4,66

53
58
47

2 260
2 460
3 190

4 510

170

Q7S

140-280
8000
195
100

1040
760

 

4,60
4,30

54
58
49

2 170
2 460
2 620

3 970

160

Q6L

120-220
7000
195
90

1040
750

 

4,55
4,25

53
59
52

1 980
2 110
2 230

4 000

200

Q4M

80-140
5000
195
60

1040
575

3,79
3,49

58
58
48

2 260
2 280
2 320

3 360

160

Q5M

100-180
6000
195
80

1040
620

4,06
3,76

57
58
48

2 300
2 440
2 640

3 910

160

Q7L

140-280
8000
195
100

1040
820

4,75
4,45

53
57
51

2000
2280
2430

4580

160

MET PARALLELGELEIDING

Alle specificaties zijn afhankelijk van de tractor en het werktuig. Naast motorvermogen zijn het gewicht en de afmetingen van de tractor bepalend bij uw keuze van  
de frontlader.
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DE FRONTLADER OM MET 
GEMAK UW  WINSTGEVENDHEID 
TE VERHOGEN
U voelt de sterkte van de X-serie op verschillende  
manieren; door het compacte, stevige  scharnierhuis 
en de unieke, stabiele en gestroomlijnde  constructie 
van de laderarm, de heavy-duty afmetingen en de 
superieure  constructie van het Delta subframe. 
Door de optimale gewichtsverdeling is rijden 
comfortabel en eenvoudig. 

De wendbaarheid is verder geoptimaliseerd met 
SoftDrive®, ons effectieve ladingdempingssysteem. 
Het resultaat is een kwalitatieve, functionele en 
betrouwbare lader voor licht tot medium werk voor 
dagelijks gebruik.

X-
SE

R
IE

Bij de X-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 het bevredigende gevoel dat u dingen voor elkaar heeft gekregen.  

KENMERKEN

AANTREKKELIJK, ZICHT- 
VERHOGEND ONTWERP 
Door het gebogen ontwerp van de laderbalk 
past de X-serie perfect bij de hedendaagse, 
moderne tractoren. De ‘knie’ is zo laag 
geplaatst dat er geweldig zicht is naar de 
zijkanten, ongeëvenaard op de markt.

ZICHT BOVEN ALLES 
Er zijn geen slangen of leidingen die het zicht 
blokkeren. Met de X-serie krijgt u het best 
mogelijke zicht, zelfs in het donker, omdat de 
lage plaatsing van de dwarsbalk de lampen van 
de tractor niet blokkeert.

BESCHERMKAP SLANGEN 
Nog een detail voor extra betrouwbaarheid - 
bescherming van de hydraulische slangen tegen 
onnodige slijtage.

PRAKTISCHE AUTOMATISCHE 
WERKTUIGVERGRENDELING 
Nog een slimme veiligheidsfunctie die ervoor 
zorgt dat het werktuig altijd correct bevestigd 
is en dat de borgpennen altijd vergrendeld 
zijn. Borgen gebeurt automatisch tijdens het 
achteruitrijden van de werktuigdrager. 

SNEL EN EENVOUDIG AAN- EN 
AFKOPPELEN 
Er is geen gereedschap nodig om uw X-serie 
frontlader af te koppelen. De stevige en 
geïntegreerde steunpoten vereenvoudigen het 
aan- en afkoppelen.

UNIEK CONCEPT OM VAN WERKTUIG TE 
WISSELEN 
De werktuigdrager kan bijna 180° voorwaarts 
gekanteld worden en biedt een optimale 
beheersing en vrij zicht vanuit de cabine op de 
werktuighaak. Eenvoudig en goed voor zowel 
veiligheid als productiviteit.

HET VET BLIJFT ALTIJD OP ZIJN PLAATS 
Alle pennen hebben een rubberen ring en een 
veerring, die axiale speling tegengaat, de  
pen aan beide zijden borgt en het vet op zijn 
plaats houdt.

OOK VOOR OUDERE TRACTOREN 
Wilt u uw oudere tractor een echte oppepper 
geven met de X-serie? Geen probleem. De lader 
kan worden geleverd met een scharnierhuis 
voor oudere generatie subframesystemen.

STERKTE EN LEVENSDUUR AANDACHT 
VOOR DETAILS
Uw X-serie heeft bussen op alle vitale  
punten en alle pennen zijn gegalvaniseerd.  
Dit zijn voorbeelden van details die voor 
service-vriendelijkheid en duurzaamheid 
zorgen.

RIJ ZO SNEL ALS U WENST, ZO GELIJKMATIG 
MOGELIJK 
Onze SoftDrive® lastdemping minimaliseert de 
belasting op de lader en het subframe, alsmede 
op de bestuurder en tractor.  
U activeert of deactiveert SoftDrive® met 
de goed toegankelijke kogelkraan aan de 
linkerkant van de lader.

VERHOOG UW GEBRUIK MET  
EEN 3E FUNCTIE 
U kunt de 3e functie-optie aan uw X-serie 
toevoegen waardoor u een nog veelzijdigere 
lader en tractor krijgt. Bijvoorbeeld door de 
grijpfunctie van werktuigen te gebruiken. Let 
op de beschermhoes die de slangen bij elkaar 
houdt en ze beschermt tegen vuil en slijtage.

SELECTO FIXTM  

Dit is een geweldige tijdsbesparende optie 
indien de frontlader een 3e functie heeft. Met 
een eenvoudige beweging worden de slangen 
gemakkelijk en zonder problemen van het 
werktuig gekoppeld, zelfs wanneer het systeem 
onder druk staat. Binnen enkele seconden kunt 
u doorgaan met uw werk. De verbindingen zijn 
gemakkelijk te reinigen, waardoor het risico dat 
er vuil in het hydraulische systeem van de tractor 
komt minimaal is.

WERELDLEIDENDE POEDERCOATING 
Uw lader van de X-serie is gepoedercoat met de 
modernste verf voor frontladers ter wereld, die 
de best mogelijke afwerking, roestbescherming 
en duurzaamheid biedt. De standaard kleur 
is Quicke zwart, maar andere kleuren zijn, 
afhankelijk van de markt, ook leverbaar.

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.  

X-SERIE

UITZONDERLIJK STERK SUBFRAME  
EN KOGELLAGERUNIT
De heavy-duty afmetingen van het subframe 
zijn gelijk aan die van onze wereldleidende 
Q-serie laders. Samen met het naar binnen 
gebogen ontwerp van het scharnierhuis geeft 
dit de X-serie lader een zeer grote torsiestijfheid 
en stabiliteit.
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X1

30-60
2 800
190
40

1040
295

2,9
2,7

47
46 

127

680
980

1 250

1 490

100

X2

40-70
3 000
195
45

1040
310

3,1
2,9

50
42 

124

870
1210
1 450

1 880

150

X3

50-80
4 000
195
45

1040
335

3,4
3,2

50
44

129

970
1370
1 600

1 910

150

X4

60-100
4 500
195
60

1040
360

3,7
3,5

49
42

130

1010
1520
1 770

2300

150

X5

70-120
5 200
195
60

1040
390

3,9
3,7

46
43

133

1080
1670
1 960

2760

150

X1S

30-60
2 800
190
40

1040
340

2,9
2,7

47
46 
48

960
1 170
1 400

1 500

100

X2S

40-70
3 000
195
45

1040
360

3,1
2,9

50
42 
47

1 220
1 400
1 580

1 910

150

X3S

50-80
4 000
195
45

1040
390

3,4
3,2

50
44
51

1 520
1 560
1 660

1 890

150

X4S

60-100
4 500
195
60

1040
420

3,7
3,5

49
42
51

1 590
1 710
1 850

2 280

150

X5S

70-120
5 200
195
60

1040
440

3,9
3,7

46
43
49

1 680
1 890
2 080

2 740

150

FRONTLADER ZONDER PARALLELGELEIDING

X-SERIE
DE FEITEN

Hp
kg
bar
l/m

mm
kg

m
m

°
° 
°

kg
kg
kg

kg

mm

FRONTLADER MET PARALLELGELEIDING
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Hp
kg
bar
l/m

mm
kg

m
m

°
° 
°

kg
kg
kg

kg

mm

MODELLEN X-SERIE
TRACTORGEGEVENS

Tractor PTO PK-klasse
Tractorgewicht (max)
Opgegeven druk
Opgegeven debiet

FYSIEKE GEGEVENS LADER
Armbreedte (C-C)
Gewicht - Frontlader

HEFHOOGTEN EN VUL- EN KIEPHOEKEN
Maximale hefhoogte - gemeten bij de scharnierpen
Maximale hefhoogte - onder vlakke bak

Maximale kiephoek bij maximale hoogte
Maximale hoek Q-level
Maximale terugdraaihoek op bodemhoogte

LADERKRACHTEN
Hefvermogen 800 mm voor scharnierpunt op maximale hoogte
Hefvermogen 800 mm voor scharnierpunt op 1,5 m hefhoogte
Uitbreekkracht op 800 mm voor scharnierpunt

Uitbreekkracht op 800 mm voor scharnierpunt op bodemhoote

LADERPOSITIE
Graafdiepte

MODELLEN X-SERIE
TRACTORGEGEVENS

Tractor PTO PK-klasse
Tractorgewicht (max)
Opgegeven druk
Opgegeven debiet

FYSIEKE GEGEVENS LADER
Armbreedte (C-C)
Gewicht - Frontlader

HEFHOOGTEN EN VUL- EN KIEPHOEKEN
Maximale hefhoogte - gemeten bij de scharnierpen
Maximale hefhoogte - onder vlakke bak

Maximale kiephoek bij maximale hoogte
Maximale hoek Q-level
Maximale terugdraaihoek op bodemhoogte

LADERKRACHTEN
Hefvermogen 800 mm voor scharnierpunt op maximale hoogte
Hefvermogen 800 mm voor scharnierpunt op 1,5 m hefhoogte
Uitbreekkracht op 800 mm voor scharnierpunt

Uitbreekkracht op 800 mm voor scharnierpunt op bodemhoote

LADERPOSITIE
Graafdiepte

Alle specificaties zijn afhankelijk van de tractor en het werktuig. Naast motorvermogen zijn het gewicht en de afmetingen van de tractor bepalend bij uw keuze van  
de frontlader.
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Q-Lock 

Kleurstelling

Live 3 

LoaderLight 

3E Functie 

4E Functie

SelectoFix 

SoftDrive

MC4 Multikoppeling 

 

 

 

BESCHIKBARE OPTIES IN EEN OOGOPSLAG
Hieronder een overzicht van de beschikbare opties voor de Q- en X-serie.

 Q-Serie 

 

 X-Serie 

 

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 samen- 
werking met gebruikers over de hele wereld.

Zoek uw lokale dealer op  
www. quicke.nu
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Sommige frontladers in deze brochure zijn voorzien van extra uitrusting. Bepaalde producten zijn optioneel verkrijgbaar. Niet alle producten zijn in elk land leverbaar. De 
opgegeven productspecificaties en prestatiegegevens kunnen variëren, afhankelijk van het model tractor. Werken met frontladers en bijbehorende werktuigen is niet zonder 
risico. Ernstig lichamelijk letsel en schade aan apparatuur kunnen optreden bij het niet correct uitvoeren van werkzaamheden. Let goed op uw omgeving, gebruik gezond 
verstand en voldoe aan de lokale wet- en regelgeving. Neem altijd aandachtig de meegeleverde handleiding door. Gebruik alleen originele reserveonderdelen en accessoires. 
Het productassortiment van Quicke is continu in ontwikkeling. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de specificaties, prijzen en uitvoeringen te wijzigen zonder 
enige verplichting van onze kant. ®, ™ handelsmerken van Ålö AB.

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 2021


