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NOVATORIUS
Naujoji „Quicke Q-series“ sukurta šiuolaikinei žemdirbystei. Pasitelkdami inovacijas, 
įžvalgas ir pažangias konstrukcijas pristatome išmanius sprendimus, kurie suteiks 
jums pranašumą. Sukūrėme krautuvą, paruoštą rytdienai. Iš savo turimo televizoriaus,  
telefono ir automobilio reikalaujate išmanių funkcijų. Juk to paties galima tikėtis ir iš 
frontalinio krautuvo.
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The new Quicke Q-series is engineered for modern farming.
Through innovation, forward-thinking and design, we have 
provided smart solutions that will put you one step ahead. 
We have built a loader that is ready for tomorrow. You expect 
your TV, your phone and your car to be smart. Why expect 
less from your front loader?
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NOVATORIUS
Naujoji „Quicke Q-series“ sukurta šiuolaikinei žemdirbystei. Pasitelkdami inovacijas, 
įžvalgas ir pažangias konstrukcijas pristatome išmanius sprendimus, kurie suteiks jums 
pranašumą. Sukūrėme krautuvą, paruoštą rytdienai. Iš savo televizoriaus, telefono ir 
automobilio reikalaujate išmanių funkcijų. Juk to paties galima tikėtis ir iš frontalinio  
krautuvo.
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NAUJASIS  
SKAITMENINIS  
KRAUTUVAS
"Q-series" pristato skaitmeninę platformą krautuvų pasauliui: 
Q-companion. Viskas viename - efektyviam ir saugiam  
frontalinio krautuvo naudojiui.
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ATEITIS IŠAUŠO. 
JI VADINASI „Q-COMPANION“.
Šiuolaikiškas žemdirbys nuolatos ieško išmanesnių darbo sprendimų.
„Q-series“ krautuvas sukurtas visiškai prisiderinti prie jūsų trakto-
riaus. Ko gero, svarbiausia tai, kad „Q-series“ atnešė į krautuvų pasaulį 
skaitmeninę platformą: „Q-companion“. Universalus skaitmeninis 
sprendimas našiam ir saugiam darbui frontaliniu krautuvu.

„Q-Companion“ yra neprilygstamas oper-
atoriaus pagalbininkas, savo paprastame 
valdyti ekrane pateikiantis padargo padėtį, 
keliamą svorį ir aptarnavimo. Baigiantis 
darbo dienai galima eksportuoti savo darbo 
duomenis ir parsinešti juos į biurą. Trumpai 
sakant, „Q-companion“ perkelia darbą 
krautuvu į skaitmeninį amžių ir padeda dirbti 
išmaniau.

Pagrindinės funkcijos
„Q-companion“ pasižymi trimis  
pagrindinėmis funkcijomis: 

Krautuvo padėties stebėjimas. „ 
Q-companion“ suteikia galimybę nuolat 
stebėti krautuvo padėtį, kampą ir likusį 
kėlimo pajėgumą traktoriaus kabinoje 
įrengtame ekrane. ekrane, leis dirbti tik-
sliau ir saugiau.

Krovinio svėrimas. „Q-Companion“  
apskaičiuoja ir nurodo keliamą svorį įpras-
tinio kėlimo metu ir įrašo bendrą pakeltą 
svorį. Taip pat galite nustatyti tikslinį svorį 
ir eksportuoti svėrimo rezultatus pabaigę 
darbą. Leiskite „Q-Companion“ stebėti jūsų 
darbą.

Prisitaikantis priminimas atlikti priežiūrą.
Atsižvelgdamas į faktinį krautuvo naudo-
jimą „Q-Companion“ primins, kada metas 
sutepti ir patikrinti kaiščius, o tai dar labiau 
pailgina eksploatavimo trukmę ir leidžia 
atsipirkti investicijoms. „Q-Companion“ 
padės maksimaliai pailginti faktinį  
darbo laiką.

Paprastą naudoti „Q-companion“ pakanka 
prijungti prie bet kurio „Q-series“ krautu-
vo, be to, jis tinka visų tipų traktoriams ir 
valdymo sistemoms. Pradėti juo naudotis 
be galo paprasta – tereikia vadovautis 
ekrane pateikiama informacija.

Priešakyje
Žemdirbystei keičiantis „Q-compan-
ion“ padės visada būti priešakyje. Į 
krautuvus integruota pažangi jutiklių 
technologija paruošė „Q-series“ at-
eičiai. Mums svarbiausia jūsų našumas, 
tad galime užtikrinti, kad spalvotame 
ekrane matydami krautuvo padėtį,  
keliamą svorį ir priežiūros būseną dirb-
site išmaniau.
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„Q-COMPANION“ FUNKCIJOS IR YPATYBĖS

NAUJOJI Q-SERIES

Krautuvo padėties stebėjimas
Paprasta skalė agregato kampui ir krau-
tuvo aukščiui nurodyti. Gali būti rodomi 
tiek kampo ir aukščio, tiek viršutinės 
ir apatinės padėties atskaitos taškai. 
Kiekvieno agregato atskaitos taškus nus-
tato vartotojas. Tame pačiame rodinyje taip 
pat rodoma esama pakėlimo padėtis ir likęs 
kėlimo pajėgumas.

Krovinio svėrimas
Dirbdami sverkite krovinį be jokių trikdžių. 
Paprastos naudoti dinaminės krovinio 
svarstyklės, sveriančios kėlimo metu. Sis-
tema pateikia vaizdinę ir garsinę informaciją, 
kad visada pasiektumėte geriausių rezu-
ltatų. Jų tikslumas iki +/- 1 % maksimalaus 
svorio (esant standartinėms sąlygoms). 
Galima įrašyti iki 10 sukalibruotų priedų. Taip 
pat galima eksportuoti svėrimo rezultatus 
į išorinę USB atmintinę, kad duomenis būtų 
galima įrašyti ateičiai.

Priminimas atlikti priežiūrą
Adaptyvusis priminimas apie priežiūrą at-
sižvelgia į krautuvo, o ne traktoriaus, darbo 
valandas. Du atskiri priežiūros indikatoriai 
praneša, kada metas sutepti ir kada metas 
patikrinti kaiščius.

„LoaderLights™“ valdymas  
(jei sumontuota)
„LoaderLights™“ paprasta įjungti ir stebė-
ti funkcijos informaciją ekrane. Atskirą 
„LoaderLights™“ rinkinį pakanka tiesiog 
prijungti. Paprastas paruošimo ir kalibravi-
mo vadovas. Nustatymo ir kalibravimo 
procedūros nuosekliai paaiškinamos 
ekrane.

Diagnostika
Darbo valandos, kėlimo ciklai, hidraulinis 
slėgis ir kt.
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TECHNINIAI PARAMETRAI

EKRANAS
Dydis ir skiriamoji geba:  
3,5” QVGA, 320 x 240 pikselių

Ryškumas:  
400 cd/m²

Garsas Zirzeklis:   
(garsiniam įspėjimui)

HMI:  
4 mygtukai (su fiziniu atoveiksmiu)

Sąsaja:  
USB 2.0

Tvirtinimas Prisitraukiantis laikiklis: 
(pasirinktinai galimi alternatyvūs būdai)

DARBINĖ APLINKA 
Darbinė temperatūra:  
-40 - +85°C (kabinos komponentams: -30 - +70°C)

Apsauga nuo aplinkos poveikio: 
IP6K9K surinkto agregato (kabinos komponentų: IP54)

EMC atitiktis:  
SS-EN ISO 14982:2009

JUTIKLIAI
Slėgio jutiklio diapazonas 
0–420 bar

Kampo jutiklio diapazonas  
0–360°

MAITINIMAS
Įtampa:  
12V vardinė

Srovės stipris: 
400mA įprastai (be krautuvo šviesų)

NAUJOJI Q-SERIES
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SPRENDIMO 
TIEKĖJAS

NAUJOJI Q-SERIES

Visi siekiame frontaliniu krautuvu dirbti kuo našiau. „Quicke Q-series“ yra neprilygstamo našumo 
krautuvas, padedantis nedelsiant spręsti kylančias problemas. Geresnis matomumas, preciziškas 
valdymas ir išmanios inovacijos padės dirbti našiau. „Quicke“ kaip protingas, išmintingas draugas, 
pasiruošęs padėti nudribti kasdienius darbus.
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MAKSIMALIAI IŠNAUDOKITE SAVO 
DARBO VALANDAS
Naujoji „Quicke Q-series“ atskleidžia, kokią naudą teikia išmanūs inži-
neriniai sprendimai. Dėl nepriekaištingo matomumo, geresnių darbinių 
kampų ir itin paprastai keičiamų agregatų tai – pats funkcionaliausias ir 
lengviausias naudoti frontalinis krautuvas. 

NAUJOJI Q-SE-NAUJOJI Q-SERIES

Dirbant svarbiausia geras, aiškus  
matomumas iš vairuotojo sėdynės. 
„Quicke“ garsėja nepriekaištingu mat-
omumu. Kurdami „Q-series“ dėjome 
papildomas pastangas, kad dar labiau 
pagerintume matomumą iš traktoriaus 
kabinos. 

Sprendimą sudaro įvairūs išmanūs  
„Q-series“ sprendimai. Svarbiausia išskir-
tinai žema skersinio vamzdžio padėtis ir 
kaip įmanoma žemiau nuleisti frontalinio 
krautuvo keliai. Be to, „Quicke“ kaip visada 
būdinga: Jūsų matomumui nekliudo jokie 
vamzdžiai arba žarnos. Šie elementai gerai 
apsaugoti krautuvo svirčių viduje.

Taip suteikiamas geriausias rinkoje mato-
mumas iš operatoriaus darbo vietos.  
Viską aiškiau matysite ir tiksliau valdysite, 
tad dirbsite saugiau. 
 Apsilankykite pas artimiausią „Quicke“ 
pardavimo atstovą ir išbandykite patys. 
Atsisėdę į vairuotojo sėdynę. 

Naujoji „Quicke Q-series“ atskleidžia, kokią naudą teikia išmanūs inži-
neriniai sprendimai. Dėl nepriekaištingo matomumo, geresnių darbinių 
kampų ir itin paprastai keičiamų agregatų tai – pats funkcionaliausias ir 
lengviausias naudoti frontalinis krautuvas. 

MAKSIMALIAI IŠNAUDOKITE SAVO 
DARBO VALANDAS
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SVARBIAUSIA SMULKMENOS
„Quicke Q-series“ kiekviena smulkmena išsamiai apgalvota, kad ji teiktų kaip įmanoma daugiau ir pranašumų ir naudos.  
Galiausiai ji pagerina jūsų darbą visais atžvilgiais ir padeda nuveikti visus užsibrėžtus dienos darbus. 

PRECIZIŠKAS VALDYMAS, NAUDOJANT  
Q CENTRAL VOŽTUVĄ
Centrinis vožtuvas suteikia daugybę privalumų. 
Jo dėka krautuvą galima valdyti preciziškai ir su 
optimalia galia atlikti sunkias užduotis. Vožtuvo 
vieta suteikia optimalų matomumą operatoriui ir 
pasižymi neprilygstamu ilgaamžiškumu, nes visus 
komponentus saugo apsauginis gaubtas. 

KAIŠČIŲ GAUBTAI NELEIDŽIA IŠTEKĖTI TEPALUI
Šios apgalvotos smulkmenos padeda pasirūpinti 
„Q-series“ švara. Kiekvienas ašies kaištis turi 
gaubtą, kuris užtikrina, kad tepalas liktų savo 
vietoje, pavyzdžiui, plovimo su slėgiu metu, todėl 
variklio dangtis, priekinis langas ir Jūsų drabužiai 
visada bus švarūs!

SAUGIOS JUNGTYS LOCK & GO™ DĖKA
Jau išbandyta sujungimo ir atjungimo sistema „Lock 
& Go™“ taupo jūsų laiką ir užtikrina saugumą.  
Nėra jokių atsipalaidavusių dalių ir nereikia jokių 
įrankių. Jūs tiesiog prijungsite ir atjungsite krautuvą 
su minimaliomis įmanomomis pastangomis.
 

KOMPAKTIŠKAS PADARGO INDIKATORIUS 
Padėties indikatorius yra kompaktiškas, todėl jis 
niekam nekliudo. Jį lengva pritvirtinti ir nustatyti 
vieną iš trijų padėčių skirtingiems padargams, 
užtikrinant tikslų padargo kampą žemės atžvilgiu.

Q LINK – PRECIZIŠKA PARALELINĖ JUNGTIS
„Q Link“ yra patikima paralelinė jungtis Ji yra riesta 
ir aptaki, todėl suteikia puikų matomumą dirbant su 
rulonais arba paletėmis.

Q LOCK – HIDRAULINIS  
PADARGO UŽRAKINIMAS 
Patobulinto hidraulinio padargų užrakini-
mo dėka padargus keisti paprasta ir patogu. 
Naudodami integruotą į jungimo / išjungimo 
funkciją galite keisti padargus nepalikdami 
vairuotojo vietos. 

TAUPYKITE LAIKĄ SU SELECTO FIX
Dirbkite greičiau ir sklandžiau. Paprastu veiksmu 
galite lengvai prijungti padargo hidraulinę  
sistemą, net kai joje yra slėgio. 

VISADA TEISINGAI SU CLIC-ON™
Mūsų išmanus pusiau automatinis padargo 
užraktas užtikrina, kad visi padargai būtų  
tvirtinami viena ir visada teisingai. 
Maksimaliai supaprastina prikabinimą ir 
sutrumpina prastovų laiką. Taip pat atkreipkite 
dėmesį į tvirtą konstrukciją. 
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VAŽIUOKITE MINKŠČIAU SU 
„SOFTDRIVE“ SISTEMA

Kaip ji veikia
„SoftDrive“ saugo padargo krovinį, kad 
jis neišbyrėtų. Sumaniai ir saugiai įmon-
tuota skersiniame vamzdyje „SoftDrive“ 
sumažina krautuvui ir padargui tenkantį 
krūvį. Dėl to nenukenčia žarnos, vamzdžiai 
ar akumuliatoriai. Be to, jos dėka operato-
rius važiuoja minkščiau. „Q series“ sistema 
„SoftDrive“ sukurta užkirsti kelią dideliam 
alyvos sistemos slėgio svyravimui ir  
suteikti nepriekaištingą amortizavimą. 

• Kadangi ji įmontuota skersiniame  
 vamzdyje, dėl to negali pažeisti žarnų,  
 vamzdžių ar akumuliatorių.

• Paprastas prijungimas prie  
 „Q Central“  vožtuvo

•  Elektrinis įjungimo / išjungimo  
 jungik lis. 

NEPRILYGSTAMAS  
MATOMUMAS SU „Q VISION“

Vaizdo neužstoja jokie vamzdžiai arba 
žarnos. Niekur nesikaupia purvas arba 
šiukšlės net prie krautuvo pritvirtinus 
papildomų priedų. Akivaizdus „Q Vision“ 
pranašumas – krautuvo svirtyje apsaugo-
ti vamzdžiai ir žarnos. Net prie krautuvo 
pritvirtinus papildomų priedų, jis vis tiek 
išlieka aptakus. 

Ryškiai matomi priedų laikikliai
Naujosios „Q-series“ padargų laikikliai yra 
puikų matomumą suteikiančios opti-
malios konstrukcijos. Kompaktiškesnės 
formos dėka galima geriau matyti pa-
dargo galą. Tačiau jų sukimo atsparumas 
ir ilgaamžiškumas geresnis nei iki šiol. 

Kaip ir visų aukščiausios klasės „Quicke“ 
produktų atveju, padargai fiksuojami pu-
siau automatiškai – šią technologiją mes 
vadiname „Clic-on™“. Padargų laikikliai 
taip pat turi dvi svirtis padargui atjungti. 
Vieną – centre, kitą – šone, be to, jos 
saugiai integruotos į krautuvo konstruk-
ciją. Šoninis tvirtinimo įrenginys taip pat 
veikia kaip padargo užrakto indikatorius, 
suteikiantis puikų matomumą, kad lengvai 
matytumėte, jog padargas yra užrakintas.

Novatoriška amortizavimo sistema „SoftDrive“ sumažina apkrovą 
ne tik krautuvui ir porėmiams, bet ir operatoriui bei traktoriui. Nors to 
neįmanoma pamatyti, garantuojame, kad pajusite skirtumą. 

Unikalus „Quicke“ krautuvo dizainas suteikia geriausią matomumą 
dirbant. Mes jį vadiname „Q Vision“.
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TINKAMO KAMPO NUSTATYMAS
Unikali technologija „Q Level“ padeda nustatyti optimalius darbinius kampus, kad efektyviau naudotumėte  
kaušą. Praktiškai „Q Level“ suteikia galimybę kaušą pakreipiant 58° kampu apytiksliai 0,65–0,85 m aukštyje. 
Palyginus su ankstesniais modeliais, darbiniame aukštyje galima nustatyti didesnius kampus.  
Dėl to mažiau krovinio išbyra per kaušo priekį arba galą.

GERESNI KAMPAI, SUTEIKIANTYS PRANAŠUMĄ 
DIRBANT.
Naujoji „Q Level“ technologija sukurta naudo-
jant daugybę patobulinimų, pvz., optimizuotus 
padargo cilindrus. Kasimo kampai tapo dar didesni 
nei iki šiol. Tai puikus pavyzdys, kaip mūsų patirtis 
suteikia naudos klientams. 

DIDESNIS KASIMO KAMPAS NET NEDIDELIAME AUKŠTYJE 
„Q Level“ technologijos dėka kaušą galima pakreipti 58° kampu 0,65–0,85 m aukštyje.
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Unikali LCS vožtuvo programa buvo 
sukurta šiandienos ir rytojaus frontalinių 
krautuvų reikalavimams patenkinti, kas 
užtikrina tokį  valdymo lygį, kurio negali 
pasiūlyti joks kitas gamintojas.
Integruota multi jungtis, kuri taupo laiką ir 
tausoja aplinką.

Šiuolaikiškos konstrukcijos, nykščiu 
valdoma svirtelė, kuri dar labiau page-
rina ergonomines ir vairavimo savybes. 
Kiekviena iš šių inovacijų suteikia žymių 
privalumų tiek jums, tiek jūsų traktoriui. 
Kartu jos užtikrina visiškai naują darbo 
krautuvu kontrolę, paprastą valdymą, 
našumą ir saugumą.

LCS SUTEIKIA VISAPUSĘ 
KONTROLĘ

KURI VALDYMO SVIRTIS GERIAUSIAI ATITINKA JŪSŲ REIKALAVIMUS?
Galima rinktis vieną iš dviejų elektroninių valdymo svirčių – „ElectroDrive LCS™ Profess ional“ 
ir „EasyDrive LCS™“, kurios suteikia galimybę pritaikyti LCS™ savo reikmėms. Taip pat galima 
rinktis mechaninį, lynais valdomą „ErgoDrive LCS™“. Pasirinkite, kas labiausiai tinka jums ir 
jūsų traktoriui.

ElectroDrive
LCS™ Professional

 ●
ErgoDrive

LCS™
 ■

EasyDrive
LCS™
 ▼

Elektroninė valdymo svirtis 
valdoma nykščiu   ●  ▼
Mechaninė valdymo svirtis, 
valdoma lynais     ■
Foninis apšvietimas   ●  ▼
Visiškai proporcinis krautuvo 
nuleidimas ir pakėlimas  ●  ▼  ■
Visiškai proporcinis padargo 
valdymas  ●  ▼  ■
Plaukiojanti padėtis nuleidžiant 
žemyn   ●  ▼  ■
Fiksuotos padėties išlaikymas kreipiant  ●  ▼  ■
Nuleidimas su 
regeneracine funkcija  ●  ▼  ■
Pakreipimas su 
regeneracine funkcija  ●  ▼  ■
3-ioji hidraulinė funkcija*  ●  ▼  ■
4-oji hidraulinė funkcija*  ●  ▼  ■
Švelnus padargo 
judesio perjungimas į 
3-iąją hidraulinę funkciją  ●  ▼
Hidraulinis padargo užrakinimas*  ●  ▼  ■

GREITASIS MENIU
Amortizacija, į jungta/išjungta*  ●  ▼  ■
Sulėtintas režimas   ●
Kratymo funkcija   ●  ▼
Vaizdinė AAC funkcija      ●
Transportavimo režimas su 
smūgių slopintuvu*   ●  ▼  ■
Slėgio sumažinimo funkcija  ●  ▼  ■
3-ios hidraulinės funkcijos  
į jungimas/išjungimas*  ●
Užrakinta 3-ji hidraulinė funkcija*  ●
Nuolatinis 3-ios hidraulinės 
funkcijos srautas, galima konfigūruoti*  ●

4-os hidraulinės funkcijos 
į jungimo/išjungimo konfigūravimas  ●  ▼
Pagreitinta funkcija   ●

KONFIGŪRAVIMO MENIU
3-ios hidraulinės funkcijos nustatymas  ●
3-ios hidraulinės funkcijos nustatymas 

į jungimas/išjungimas, (+/-) kryptis ●
Programuojamas „Quick Selection“ 

(greitosios pasirinkties)  
mygtukas   ●
Reguliuojama kratymo funkcija 
9 pakopomis   ●
Sulėtinto režimo konfigūravimas 
3 pakopomis   ●
Sulėtinto kėlimo ir nuleidimo 
nustatymas   ●
Sulėtinto išvertimo ir kasimo 
nustatymas   ●
Ekrano kontrasto nustatymas  ●  ▼
Diagnostinis meniu   ●  ▼
Gamyklinis nustatymas  ●  ▼
Aptarnavimo meniu   ●  ▼

KITOS FUNKCIJOS
Jungtys, apsaugančios nuo 
išsiliejimo   ●  ▼  ■
Multi jungtis su integruota 
elektros jungtimi*   ●  ▼  ■
Integruotas akumuliatorius  ●  ▼
Gaubtas nuo dulkių   ●  ▼  ■
Vožtuvas, neturintis įtakos 
traktoriaus slėgio sistemai  ●  ▼  ■
Integruota vožtuvo pašildymo 
funkcija   ●  ▼  ■

Mūsų krautuvo valdymo sistema (LCS) yra tikras techninis proveržis. 
Ši viena sistema pasižymi šimtais privalumų, suteikdama jums  
nepriekaištingą kontrolę, tiesioginį atsaką bei galimybę patogiau 
vairuoti traktorių ir suteikia daugybę techninių inovacijų. 

* priklausomai nuo krautuvo komplektacijos
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PAGALBININKAS
„Quicke Q-series“ taps bičiuliu, kuriuo visada galite pasikliauti. Tvirtas darbinis arkliukas ir 
ištikimas pagalbininkas. Kadangi jis pasižymi neprilygstama eksploatavimo trukme, jis jus 
lydės ilgai bet kokiomis oro sąlygomis, be to, jis pasižymi puikiu kainos ir kokybės santykiu.
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Galinėms svirtims, "keliams" ir priekinėms 
dalims panaudojus lietus ir kaltus kompo-
nentus gerokai pailgėjo jo eksploatavimo 
trukmė. Tvirta plieninė konstrukcija jam 
suteikia tvirtybės, be to, mažiau dėvisi 
įvorės ir kaiščiai. Unikali dvigubos U profilio 
krautuvo svirčių konstrukcija užtikrina 
geriausią rinkoje atsparumą sukimui ir 
lenkimui. Tai garantuoja neprilygstamą 

SUKURTAS SUTEIKTI JUMS 
SIELOS RAMYBĘ.
Jėga, universalumas ir nepriekaištinga kokybė bei dėmesys  
smulkmenoms yra „Q-series“ vizitinė kortelė. Tai – frontalinis krautu-
vas, pajėgsiantis įveikti daugumą jam keliamų iššūkių.  
Patikėkite, šis krautuvas jums dirbs ilgai: pasitelkę genialią konstrukciją 
ir sumanius inžinerinius sprendimus nepaprastai pailginome jo  
eksploatavimo trukmę tiek jo pirmtakų, tiek konkurentų atžvilgiu. 

tvirtumą ir stabilumą. Dėl to galite nea-
bejoti, kad „Q-series“ krautuvas jums 
tarnaus daugybę metų. Darbus jis nudirbs 
greitai ir tiksliai. Patikimas partneris,  
padėsiantis lengviau atlikti darbus. delete 
this sentence
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LIETOS IR KALTOS DALYS
Galinės „Q-series“ krautuvo dalys yra kaltos, o 
"keliai" ir priekinės dalys – lietos.  Tai jai suteikia 
neprilygstamos jėgos ir tvirtumo.  Ši savybė 
suteikia galimybę kelti sunkesnį krovinį ir taupo 
jūsų laiką.

JĖGA IR TVIRTUMAS PRANOKSTANTIS KONKURENTUS
Pasitelkę visą aibę galingų ir tvirtų „Q-series“ ypatybių efektyviai išnaudosite savo darbo valandas.  
Patikėkite – jūs nustebsite. 

TVIRTUMAS IR ELEGANCIJA SU DVIGUBAIS 
„U-BEAMS“
„Quicke“ priekinių svirčių dvigubas „U-beam“ 
profilis suteikia krautuvui neprilygstamo  
tvirtumo, nors iš išorės jos atrodo elegantiškai  
mat visos suvirinimo siūlės yra iš vidinės pusės.

NEABEJOTINAS STABILUMAS
Priekinės krautuvo dalies skersinio vamzdžio ir 
krautuvo svirčių sutvirtinimai yra jau išmėginta 
dalis, nepamainoma visuose „Quicke“ krautuvu-
ose ir suteikianti jiems būdingą ilgą eksploatavi-
mo trukmę. Skersinio vamzdžio padėtis suteikia 
nepriekaištingą matomumą ir optimalią frontalin-
io krautuvo padėtį. 

OPTIMALUS GALIOS PASISKIRSTYMAS
Kompaktiški ir profiliuoti laikikliai siauresni ir 
įtaisyti arčiau fiksavimo kaiščio.  
Dėl to fiksavimo kaištis yra trumpesnis ir 
tvirtesnis, o platus U profilio sutvirtinimas 
suteikia maksimalų stabilumą atliekant sunkius 
šiuolaikinio ūkio darbus. 

ITIN TVIRTAS PORĖMIS 
„Quicke“ porėmis „Delta“ porėmis pasižymi 
itin tvirtomis savybėmis, nes jis turi daugybę 
frezuotų kontaktinių paviršių. Tokios dalys kaip 
60 mm pločio U profilio sutvirtinimas ir 40 mm 
fiksavimo kaištis suteikia krautuvui galimybę 
daugelį metų įveikti sudėtingus ir sunkius darbus. 

GERESNIS DELETE KAIŠČIŲ FIKSAVIMAS
Visi kaiščiai yra ir komplektuojami su „Quicke“ 
unikaliu kaiščio užraktu. Padargo laikiklis turi 
itin stiprius kaiščius tose vietose, kur apkrovos 
didžiausios. Ant vyrio sumontuota fiksavimo 
plokštelė su kompaktišku guminiu žiedu apsaugo 
nuo ašies judėjimo, užtikrina tepalo pasilikimą 
savo vietoje ir fiksuoja kaištį iš abiejų pusių. 

TVIRTOS ATRAMINĖS KOJOS 
Visiškai integruota tvirta konstrukcija, pasižy-
minti universaliomis padėtimis, suteikia galimybę 
greitai ir paprastai prijungti ir atjungti „Quicke“ 
krautuvą. Nėra jokių atsipalaidavusių dalių ir 
nereikia jokių įrankių. 

MAKSIMALI APKROVA IR PLATUS DARBINIŲ 
KAMPŲ DIAPAZONAS 
Tai viena iš svarbiausių „Quicke“ krautuvų savybių, 
užtikrinanti jiems žymųjį funkcionalumą ir našumą. 
Žinoma, konstrukcija lemia padargo našumą, tad 
įrangos funkcionalumas ir pajėgumas tampa dar 
optimalesnis. 
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Nuo 1949 metų sukūrėme ir išpuoselėjome frontalinių krautuvų gamybos meną. 
Šiandien esame įsteigę pažangiausių gamyklų visame pasaulyje. Kruopščiai išban-
dome kiekvieną savo gaminių smulkmeną, kad ji atitiktų šiuolaikinės žemdirbystės 
poreikius ir kad galėtume kurti geriausius krautuvus pasaulyje. Susipažinkite su 
mūsų krautuvų vadybininku Urban Rönnqvist.

„Didžiuojamės savo pažangiu 
mąstymu“

– Ištisus dešimtmečius trunkantis nuolat-
inis kūrimas. Tai – mūsų ilgos ir sėkmingos 
istorijos pamatas. Be to, jis lemia ir mūsų 
ateitį, – sako Urban Rönnqvist, vadovavęs 
ilgam, kruopščiam „Ålö“ kūrėjų darbui, ku-
rio rezultatas – naujoji „Quicke Q-series“. 
 „Ålö“ istorija prasidėjo nuo įmonės 
įkūrėjui Karlui-Ragnarui Åströmui gimu-
sios idėjos. Praėjusio šimtmečio penkta-
jame dešimtmetyje jis paveldėjo šeimos 
ūkį Branlande, netoli Umea, Švedijoje. 
Tuo metu krovimo ir iškrovimo darbai 
būdavo atliekami rankomis. 1947-aisiais 
Karlas-Ragnaras sukūrė pirmąjį Švedišką 
frontalinį krautuvą savo reikmėms.
 – Karlo-Ragnaro išradingumas vis 
dar gyvuoja įmonėje Ålö. Jis įrašytas į 
mūsų DNR. Būdami frontalinių krautuvų 
gamybos ir kūrimo lyderiai privalome 
nuolatos vykdyti tiek smulkesnius, tiek 
stambesnius patobulinimus. Didžiuojamės 
savo pažangiu mąstymu, – sako Urban 
Rönnqvist. 

 Šiandien esame rinkos lyderiai daugiau 
kaip 15-oje šalių ir neginčijami pasauliniai 
frontalinių krautuvų ir jų padargų lyderiai, 
turintys pažangiausias gamyklas Švedijo-
je, JAV, Prancūzijoje ir Kinijoje.
 Karl-Ragnar Åström, pats būdamas ūkin-
inkas, penktajame dešimtmetyje kurdamas 
pirmąjį „Quicke“ krautuvą buvo išsikėlęs 
vienintelį tikslą: Palengvinti ir racionalizuoti 
žemės ūkio darbus. Šis tikslas vis dar kelia-
mas šiandien. 
 – Papildę traktorių „Quicke“ krautu-
vu susipažįstate su visa krautuvų serija, 
sukurta atsižvelgiant vien į jūsų reikmes, 
serija, kuri puikiai pasirodė kelerių metų 
bandymuose, -- sako Urban Rönnqvist.

NAUJOJI Q-SERIES
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Išsilyginantis

FRONTALINIŲ KRAUTUVŲ SPECIFIKACIJOS
„Q-SERIES“ MODELIAI

TRAKTORIAUS DUOMENYS

Traktoriaus galia AG

Traktoriaus svoris (maks.)

Slėgis

Debitas

KRAUTUVO FIZINIAI DUOMENYS

Svirties plotis (C-C)

Svoris -- frontalinis krautuvas

KĖLIMO AUKŠTIS IR KAUŠO KAMPAS

Maksimalus kėlimo aukštis – matuojamas ties vertimo kaiščiu

Maksimalus kėlimo aukštis – po horizontaliu kaušu

Maksimalus išvertimo kampas esant maksimaliam aukščiui

Maksimalus „Q Level“ kampas

Maksimalus pakrovimo kampas prie žemės

KRAUTUVO GALIA

Kėlimo galia iki maksimalaus aukščio – 800 mm nuo kaiščio

Kėlimo galia iki 1,5 m (59 col) aukščio – 800 mm (31,5 col.) nuo kaiščio

Rovimo galia - 800 mm (31,5 col) nuo lanksto kaiščio

Rovimo galia žemės lygyje -- 800 mm (31,5) nuo kaiščio

PASIEKTIES DUOMENYS

Prošvaisa, kai kaušas pasviręs 45 laipsniais

KRAUTUVO PADĖTIS

Kasimo gylis

 Neišsilyginantis Q3

60-100

4000

195

50

1040

450

3,55

3,25

58

 

48

1 250

1 650

1 790

2 430

2580

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

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

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

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

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
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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

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

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

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

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

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

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

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
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SERVISAS 
„Quicke“ savininkas įsigyja ne tik geriausią pasaulyje frontalinį krautu-
vą, bet ir geriausią pasaulyje patikimumą ir aptarnavimą. Mūsų įsipa-
reigojimai nesibaigia jūsų pirkiniu – tai tik pradžia.

 

Jūsų „Quicke“ privalo dirbti našiai daugelį 
metų. Mes sukūrėme patikimą pasaulinę 
organizaciją, turinčią platų aptarnavimo 
tinklą, kurio dėka galite patogiai ir  
greitai rasti techninės priežiūros centrą, 
atsargines dalis ir profesionalų palaikymą 
bet kurioje pasaulio vietoje. Galite neabe-
joti, kad mūsų serviso standartai atitinka 
mūsų gaminių kokybę – visada siekiame, 
kad klientas būtų  
100 % patenkintas mūsų paslaugomis.  
Mus tenkina tik aukščiausia kokybė. 

Visas dėmesys klientui. Kad palaikytume 
savo klientus, sukūrėme procedūras, 
užtikrinančias, kad visi mūsų organizacijos 
departamentai dirbtų jūsų poreikių labui. 

Skubi pagalba internete. Kiaurą parą 
galite pasiekti internetinius atsarginių 
dalių katalogus, instrukcijas ir kitą svarbią 
informaciją.

Tankus atsarginių dalių platinimo tinklas. 
Atsargines dalis galite įsigyti iš mūsų filialų 
ir „Quicke“ atstovų visame pasaulyje. 

Visada šalia. Vienas tankiausių platinimo 
tinklų pasaulyje užtikrina, kad mes visada 
šalia, kad ir kur būtumėte. 

Techninė pagalba visame pasaulyje. 
„Quicke“ klientai visada sulaukia skubios 
techninės pagalbos. Mūsų atstovai visame 
pasaulyje gali padėti savo žiniomis ir  
kokybiškomis paslaugomis. 

Nuolatinis tobulėjimas. Jūsų atsiliepimai ir 
pasiūlymai kaupiami ir apdorojami  
centralizuotai. Į šią informaciją atsižvel-
giame kurdami naujus krautuvus,  
padargus ir porėmius. „Quicke“ gaminiai 
kuriami bendradarbiaujant su viso  
pasaulio klientais.

Raskite vietinį pardavimo atstovą  
svetainėje www.quicke.nu
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WORK SMARTER. 
NOT HARDER.
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NAUJOJI „Q–SERIES“

ILGESNĖ EKSPLOATAVIMO TRUKMĖ – Lietos dalys
NEPRIEKAIŠTINGAS MATOMUMAS – Patobulinta konstrukcija
GREITESNIS VEIKIMAS – Geresnė hidraulika
Q-COMPANION – Darbo su kroviniu
ECU IR JUTIKLIAI – Visiškai integruoti

TAI –  TIK PRADŽIA
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PART OF THE ÅLÖ GROUP 
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 Pa
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