X-SERIE

X-SERIE

EEN VEELZIJDIG ASSORTIMENT FRONTLADERS
VOOR TRACTOREN TOT 120 PK
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WORK SMARTE
NOT HARDER.

DE FRONTLADER DIE HET VEEL MAKKELIJKER MAAKT OM UW
WINSTGEVENDHEID TE VERHOGEN
Quicke® produceert al zeven decennia lang frontladers van de hoogste kwaliteit.
Met de X-serie bieden wij u een alternatief om het gebruik van uw tractor te maximaliseren.
Een frontlader die op een unieke manier design, prestaties en lage kosten combineert.
Met slimme functies en uitgekiende details. Een lader die het meeste uit elke gram staal
haalt - en uw weg naar winstgevendheid baant.
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R.

De X-serie van Quicke® is ons assortiment
laders voor kleine tot middelgrote tractoren,
met de wereldberoemde voordelen
van Quicke, zoals een slim design en
marktleidende prestaties.
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UW DESIGN-VOORDELEN
Bij Quicke® zien we het ontwerp van de lader niet als einddoel, maar als een
middel om u concrete voordelen te bieden. Alles van tijdsbesparing tot een
grotere efficiëntie en veiligheid.
De logica hierachter is simpel en gebaseerd op
ervaring. Bij Quicke® zijn we al tientallen jaren
specialisten in het produceren van frontladers
en gerelateerde werktuigen. Dit is ons vak. Onze
focus op productontwikkeling heeft ons in staat
gesteld om verder en dieper te gaan en wereldwijd
dichter bij eigenaren van tractoren te komen dan
wie dan ook. En de resultaten hiervan ziet u in
ons ontwerp van de X-serie. Sterke, praktische
gebruikersvoordelen.

DESIGN

Een belangrijk element is het verbeteren van het
zicht.
We begrijpen hoe belangrijk het is om altijd het
best mogelijke zicht te hebben, zodat u zo efficiënt
en veilig mogelijk kunt werken. We weten ook dat
u optimale eenvoud wenst als het gaat om zaken
zoals service en onderhoud. Het feit dat dit allemaal
mooi en netjes in één design zit dat harmoniseert
met uw tractor is een bijkomend voordeel!
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KENMERKEN
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.

AANTREKKELIJK, ZICHTVERHOGEND 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.

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

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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UW KRACHTPATSER
De Quicke® X-serie is ontworpen als veelzijdige oplossing met een goede
hefcapaciteit en optimale hefhoogtes.
U zult de kracht van de X-serie op verschillende
manieren kunnen merken. Het compacte, stevige
scharnierhuis. De unieke, stabiele en gestroomlijnde
constructie van de laderarm.
De heavy-duty afmetingen en de superieure
constructie van het Delta subframe. Een ander
belangrijk deel van zijn kracht is ons unieke LCS®
hydraulisch systeem. De belastingsonafhankelijke
olieflow geeft u volledige controle, zelfs wanneer u
uitzonderlijk zware lasten hanteert.

Het feit dat de X-serie wendbaar en gemakkelijk
om mee te rijden is, komt natuurlijk door het
geoptimaliseerde gewicht van de lader. Deze
wendbaarheid wordt verder versterkt door
SoftDrive®, ons effectieve lastdempingssysteem.
Het resultaat is een innovatieve krachtpatser.
Betrouwbaarheid en hoge prestaties die het
gebruik van uw tractor zullen optimaliseren;
dag na dag, jaar na jaar.

STERKTE

X-SERIE
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OPTIES
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.

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.

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.

ALTIJD VOLLEDIGE CONTROLE Ons unieke
LCS hydraulisch kleppensysteem is wereldwijd de enige in zijn soort die specifiek is
ontworpen voor frontladers. Dit betekent
maximale controle voor u en excellente rijeigenschappen voor de X-serie.

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.

MC4 MULTIKOPPELING – MARKTLEIDEND
Wanneer u uw leven echt makkelijker wilt
maken, kies dan voor onze MC4 multikoppeling. Met dit praktische apparaat sluit u de
voedingskabel en alle hydraulische aansluitingen met één hendel op de lader aan.

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.

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
de koppelingen netjes naast het 3e functieventiel gemonteerd zijn.

SELECTO FIX TM *
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.
*SelectoFixTM is leverbaar als accessoire.
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FRONTLADERS MET PARALLELGELEIDING
X1S

X2S

WERKHOEKEN*
max. uitbreekhoek

°

46

42

max. kantelhoek

°

47

50

meter op scharnierpunt werktuigraam

m

2.90

3.10

meter onder vlak werktuig*

m

2.70

2.90

kg

1540

1800

kg

870

1090

kg

1400

1580

op 800 mm voor werktuigraam, op 1,5 m hefhoogte

kg

1170

1400

op 800 mm voor werktuigraam, op max hefhoogte

kg

960

1220

kg

1500

1910

kg

340

360

Ca. pk/kW**

30-60 / 22-44

40-70 / 29-52

kg

2800**

3000**

HEFHOOGTE

HEFKRACHT BIJ 195 BAR
1. op scharnierpunt, op bodemhoogte***
op scharnierpunt, op max hefhoogte ***
2. op 800 mm voor werktuigraam, op bodemhoogte

3. Uitbreekkracht op 800 mm voor werktuigraam
GEWICHT LADER
GROOTTE TRACTOR
MAX AANBEVOLEN TRACTORGEWICHT

* Afhankelijk van het werktuig.

** Naast motorvermogen wordt uw keuze van lader bepaald door het gewicht en de afmeting van de tractor.

***Exclusief werktuig.
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X3S

X4S

X5S

44

42

43

50

49

46

3.40

3.70

3.90

3.20

3.50

3.70

1950

2170

2370

1260

1360

1450

1660

1850

2080

1560

1710

1890

1520

1590

1680

1890

2280

2740

390

420

440

50-80 / 37-60

60-100 / 44-75

70-120 / 51-90

4000**

4500**

5200**
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FRONTLADERS ZONDER PARALLELGELEIDING
X1

X2

WERKHOEKEN*
max. uitbreekhoek

°

46

42

max. kantelhoek

°

47

50

meter op scharnierpunt werktuigraam

m

2,90

3,10

meter onder vlak werktuig*

m

2,70

2,90

kg

1910

2210

kg

1120

1380

HEFHOOGTE

HEFKRACHT BIJ 195 BAR
1. op scharnierpunt, op bodemhoogte***
op scharnierpunt, op max hefhoogte ***

kg

1250

1450

op 800 mm voor werktuigraam, op 1,5 m hefhoogte

kg

980

1210

op 800 mm voor werktuigraam, op max hefhoogte

kg

680

870

kg

1490

1880

kg

295

310

Ca. pk/kW**

30-60 / 22-44

40-70 / 29-52

kg

2800**

3000**

2. op 800 mm voor werktuigraam, op bodemhoogte

3. Uitbreekkracht op 800 mm voor werktuigraam
GEWICHT LADER
GROOTTE TRACTOR
MAX AANBEVOLEN TRACTORGEWICHT

* Afhankelijk van het werktuig.

** Naast motorvermogen wordt uw keuze van lader bepaald door het gewicht en de afmeting van de tractor.

***Exclusief werktuig.
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X3

X4

X5

44

42

43

50

49

46

3,40

3,70

3,90

3,20

3,50

3,70

2360

2580

2790

1550

1650

1740

1600

1770

1960

1370

1520

1670

970

1010

1080

1910

2300

2760

335

360

390

50-80 / 37-60

60-100 / 44-75

70-120 / 51-90

4000**

4500**

5200**
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Version April 2019
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.
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