
NEW Q-SERIES
CHYTRÝ ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ

N
O

VÁ
 Ř

A
DA

 Q

NOVÁ ŘADA Q



INOVÁTOR,
KTERÝ STANOVUJE STANDARDY V  ZEMĚDĚLSTVÍ 

DNES I V BUDOUCNU



INOVÁTOR,
KTERÝ STANOVUJE STANDARDY V  ZEMĚDĚLSTVÍ 

DNES I V BUDOUCNU



4 NOVÁ ŘADA Q

Svět se mění a stejně tak i způsoby farmaření. Všichni vítáme nové myšlenky a změny. Díky  
chytřejším nástrojům je tato změna příležitostí přijmout výzvu a najít nové způsoby zlepšení  
vašeho podnikání. Vše, co společnost Quicke dělá, až po ten nejmenší svar, dělá s jedinou myšlenkou: 
Zlepšit výkonnost obsluhy stroje pomocí velmi vysoké kvality a šikovných drobností, které  
jsou nedílnou součástí našich výrobků. Ve společnosti Quicke jsme věnovali více než  
sedmdesát let zdokonalování naší vlajkové lodi mezi čelními nakladači. 
A nyní představujeme výsledek.

Seznamte se s novou řadou Q od společnosti Quicke

WORK SMARTER. 
NOT HARDER.
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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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INOVÁTOR
Nová řada Q společnosti Quicke byla navržena pro moderní farmaření.  
Díky inovacím, promyšlenému designu a celkovému konceptu nabízíme  
chytrá řešení, která vás posunou o krok před ostatní. Vytvořili jsme nakladač  
připravený pro budoucnost. Od svého televizoru, telefonu či automobilu  
očekáváte, že budou chytré. Proč očekávat méně od čelního nakladače?
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NOVÝ  DIGITÁLNÍ  
ČELNÍ NAKLADAČ
Co je nejdůležitější, řada Q nyní do světa nakladačů zavádí 
digitální platformu: Q-Companion. Komplexní digitální řešení 
pro efektivní a bezpečnou obsluhu čelního nakladače.

NOVÁ ŘADA Q



9

NOVÝ  DIGITÁLNÍ  
ČELNÍ NAKLADAČ

NOVÁ ŘADA Q



10 NOVÁ ŘADA Q

PŘICHÁZÍ BUDOUCNOST. 
JMENUJE SE Q-COMPANION.
Jako moderní farmář neustále hledáte chytřejší způsoby práce.  
Řada Q je navržena, aby se zcela harmonizovala s vaším traktorem.  
Co je nejdůležitější, řada Q nyní do světa nakladačů zavádí digitální 
prostředí: Q-Companion. Komplexní digitální řešení pro efektivní a 
bezpečnou obsluhu čelního nakladače.

Q-Companion je skutečný systém podpory 
řidiče, který nabízí novou úroveň spojením 
monitorování polohy nářadí, naloženého 
množství materiálu a potřeby údržby na 
jednom displeji se snadnou obsluhou. A na 
konci dne si data o práci můžete vyexporto-
vat a vzít si je s sebou do kanceláře.  
Q-Companion jednoduše přivádí práci s  
nakladačem do digitálního věku a pomáhá 
vám pracovat chytřeji.

Hlavní funkce

Q-Companion má tři hlavní funkce: 

Monitorování stavu nakladače.  
Q-Companion vám umožňuje kdykoliv 
monitorovat polohu, úhel a zbývající  nos-
nost vašeho nakladače na displeji uvnitř 
kabiny traktoru. Nástroje, které zvýší vaši 
přesnost a bezpečnost.

Vážení nákladu  
Q-Companion během normálního zvedání 
vypočítá a zobrazí hmotnost nákladu a ucho-
vává záznamy o celkově naloženém množst-
ví materiálu. Rovněž lze nastavit cílovou 
hmotnost a po skončení práce exportovat 
výsledky vážení. Nechte systém  
Q-Companion, aby pro vás sledoval vaši práci.

Připomínka adaptivní údržby 
Na základě skutečného používání vašeho 
nakladače vám systém Q-Companion 
připomene, až bude čas na promazání čepů 
a kontrolu šroubů, čímž dále prodlouží 
životnost a přinese vyšší hodnotu za vaše 
peníze. Maximalizujte využití své pracovní 
doby pomocí systému Q-Companion. 
 
Uživatelsky přívětivý systém  
Q-Companion je pro všechny nakladače 
řady Q zařízením typu plug-and-play a 
podporuje všechny typy traktorů a řídicích 
systémů. Začít je snadné, stačí postupovat 
podle podrobného průvodce na obrazovce.

V čele 
Farmaření se mění a se systémem 
Q-Companion budete v čele. Využitím 
nejmodernější technologie snímačů 
na našich nakladačích je nová řada Q 
připravena na budoucnost. Vaše efek-
tivita je naším vodítkem a můžeme vám 
zaručit, že budete pracovat chytřeji, 
budete znát polohu svého nakladače, 
hmotnost nákladu a stav svého  
nakladače – to vše jednoduše naleznete 
na barevném displeji.
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Q-COMPANION – FUNKCE A FAKTA

Monitorování stavu nakladače
Uživatelsky přívětivý ukazatel zobrazující 
úhel nářadí a výšku nakladače. Zobrazit 
lze horní a dolní referenční bod pro úhel i 
výšku. Referenční body jsou nastavitelné 
uživatelem a uloženy pro každé jednot-
livé nářadí. Stejné zobrazení ukazuje také 
aktuální a zbývající nosnost.

Zvažte náklad během práce bez jakýchkoliv 
přerušení. Dynamické vážení se snadnou 
obsluhou, které po celou dobu životnosti 
váží náklad. Tento systém poskytuje intu-
itivní vizuální a akustickou zpětnou vazbu, 
která soustavně umožňuje dosahovat 
nejlepšího možného výsledku.  
Přesnost až +/- 1 % celkové nosnosti (za 
daných podmínek). Uložit lze až  
10 kalibrovaných nářadí. Rovněž můžete 
exportovat výsledky vážení na externí 
paměťové médium USB, takže si svá data 
můžete uložit pro budoucí referenci.

Připomínka údržby
Připomínky adaptivní údržby nakladače, 
které vychází ze skutečného používání 
nakladače, nikoliv traktoru. Dva individuál-
ní ukazatele údržby vám řeknou, až bude 
čas na promazání a čas na kontrolu šroubů.

Ovládání světel LoaderLight™  
(jsou-li instalována)
Pohodlná aktivace a informace o stavu 
světel LoaderLight™ na displeji.  
Zjednodušená instalace typu „plug and 
play“ sady světel LoaderLight™.  
Jednoduché nastavení a kalibrace. Ihned 
můžete začít. Všechny postupy nastavení 
a kalibrace mají vizuálního podrobného 
průvodce na displeji.

Provozní hodiny, počet cyklů nakládání, 
hydraulické tlaky a další informace.



COMPANION ™

13NOVÁ ŘADA Q

TECHNICKÉ PODROBNOSTI

DISPLEJ
Velikost a rozlišení:  
3,5" QVGA, 320 × 240 bodů

Jas:  
400 cd/m²

Zvuk:
Bzučák pro akustické upozornění

HMI:  
4 tlačítka (s hmatovou zpětnou vazbou)

Rozhraní:  
USB 2.0

Držák:
Přísavka (alternativní uložení na přání)

PROSTŘEDÍ 
Provozní teplota:  
-40 až +85 °C (součásti v kabině: -30 až +70 °C)

Třída krytí: 
IP6K9K celá sestava (součásti v kabině: IP54)

Shoda s požadavky na elektromagnetickou  
kompatibilitu:  
SS-EN ISO 14982:2009

SNÍMAČE
Rozsah snímače tlaku: 
0 až 420 bar

Rozsah snímače úhlu:  
0 až 360°

NAPÁJENÍ
Napětí:  
12 V jmenovité

Odběr proudu: 
400 mA typický (bez světel LoaderLight)
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SKUTEČNÉ ŘEŠENÍ

Řada Quicke Q představuje nakladač s vynikajícím výkonem, který vám 
pomůže vyřešit veškeré manipulační problémy. Nakladač Quicke je tu, 
stejně jako chytrý a spolehlivý přítel proto, aby váš den usnadnil.
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MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ VAŠÍ  
PRACOVNÍ DOBY
Nová řada Quicke Q ukazuje, jak obrovský rozdíl přináší chytrá  
konstrukce. Díky mimořádnému výhledu, lepším pracovním úhlům 
a extrémně snadné výměně nářadí prostě nenajdete funkčnější a 
užitečnější čelní nakladač. 

Co by mohlo být při práci důležitější, než 
dobrý a jasný výhled ze sedadla obsluhy? 
Výrobky značky Quicke jsou známé pro 
vynikající výhled. U řady Q jsme zašli 
ještě dál a ještě více jsme zlepšili výhled z 
traktoru. 

Toto řešení vzniklo mnoha chytrými úpra-
vami, které najdete u řady Q. Nejdůležitější 
jsou jedinečné spodní umístění příčné 
výztuhy a snížené lomení ramen výložní-
ku. A jak je u nakladačů Quicke zvykem: 
Ve výhledu vám nepřekáží žádné trubky, 
či hadice. Jsou totiž dokonale chráněny 
rameny nakladače.

To poskytuje nejlepší výhled ze sedadla 
obsluhy na trhu. Budete mít lepší přehled a 
kontrolu, což přináší i vyšší bezpečnost. 
 Proč nenavštívit nejbližšího prodejce 
značky Quicke, abyste se přesvědčili na 
vlastní oči? A to nejlépe ze sedadla obsluhy. 
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VŠE JE V DETAILECH
Každý detail řady Quicke Q je dopodrobna promyšlen, aby přinesl co nejlepší výhody a zážitky z obsluhy. Konečně zlepšuje všechny aspekty  
vaší práce a umožní vám dlouhý pracovní den končit s dobrým pocitem zdárně odvedené práce. 

PŘESNÉ OVLÁDÁNÍ POMOCÍ CENTRÁLNÍHO 
VENTILU Q
Náš uprostřed umístěný ventil přináší řadu výhod. 
Poskytuje nakladači přesnou kontrolu pohybu a 
optimální sílu pro velmi náročné práce. Umístění 
ventilu zaručuje optimální výhled řidiči a nabízí mi-
mořádnou odolnost, protože jsou všechny součásti 
chráněny ochranným krytem. 

KRYTY OTOČNÝCH ČEPŮ ZABRAŇUJÍ  
UNIKÁNÍ MAZIVA
Chytré detaily usnadňují zajištění čistoty řady Q. 
Každý otočný čep má kryt, který drží mazivo ve 
vyhrazeném prostoru, např. během mytí tlakovou 
vodou, čímž zajišťuje čistotu kapoty, čelního skla i 
vašeho oděvu.

BEZPEČNÉ PŘÍPOJENÍ DÍKY SYSTÉMU  
LOCK & GO™
Náš vysoce osvědčený systém připojení a odpojení 
Lock & Go™ vám ušetří čas, aniž by došlo k jakému-
koliv narušení bezpečnosti. Žádné volné díly, žádná 
potřeba nářadí. Nakladač jednoduše připojíte a 
odpojíte s minimálním možným úsilím.
 

KOMPAKTNÍ INDIKÁTOR NÁŘADÍ 
Indikátor polohy nářadí je kompaktní, takže 
nezpůsobí žádné škody a nedojde ani k jeho 
poškození. Snadno se instaluje a lze jej nastavit 
do tří poloh pro různá nářadí, aby byla zajištěna 
naprostá přesnost úhlu nářadí vůči zemi.

Q LINK – PŘESNÝ PARALELOGRAM
Q Link zaručuje účinný paralelní pohyb. Má zaoblený 
a zkosený design, což zlepšuje výhled pro dokonalou 
manipulaci s balíky slámy či paletami.

Q LOCK – HYDRAULICKÉ ZAJIŠTĚNÍ NÁŘADÍ 
Naše vylepšené hydraulické zajištění nářadí 
se stará o jednoduchou a pohodlnou výměnu 
nářadí. Pomocí integrované funkce zapnutí/
vypnutí můžete nářadí měnit bez nutnosti 
sesedat ze sedadla obsluhy. 

UŠETŘETE ČAS POMOCÍ SELECTO FIX
Získejte čas a vyhněte se problémům.  
Jednoduchým pohybem můžete snadno připojit 
hydrauliku nářadí bez jakýchkoliv problémů,  
a to i pod tlakem. 

VŽDY SPRÁVNĚ DÍKY ŘEŠENÍ CLIC-ON™
Naše chytré poloautomatické upínání nářadí za-
jišťuje připojení nářadí jediným způsobem – tedy 
správně. Maximální jednoduchost a minimální 
prostoje. Všimněte si rovněž odolného provedení. 
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HLADŠÍ JÍZDA DÍKY 
SOFTDRIVE

Jak to funguje:
SoftDrive chrání vše mezi nákladem 
v nářadí a zemí. Díky svému chytrému 
umístění je SoftDrive sám chráněn uvnitř 
příčné výztuhy a snižuje působení sil na 
nakladač a příslušenství.  
To znamená nulové poškození hadic, 
trubek a akumulátorů. Rovněž však přináší 
hladší řízení pro obsluhu. SoftDrive pro 
řadu Q byl zkonstruován tak, aby zvládal 
vysoké průtoky v olejovém systému 
zajišťující vynikající tlumení.  

• Díky ochraně příčnou výztuhou nehrozí 
nebezpečí pro hadice, trubky či aku-
mulátory

• Snadné připojení ke středovému  
ventilu Q

• Elektrický vypínač. 

VYNIKAJÍCÍ VÝHLED DÍKY  
Q VISION

Výhledu nebrání žádné trubky, nebo ha-
dice. Nehromadí se zde žádné nečistoty a
špína, a to ani když je na nakladači výbava 
na přání. To jsou jasné výhody Q Vision, kde 
jsou všechny trubky a hadice chráněny 
ramenem nakladače. I když na nakladač 
namontujete doplňkové vybavení, stále 
budete mít stejně dokonalý výhled. 

Nosič nářadí s vynikajícím výhledem.
Nosič nářadí nové řady Q byl konstrukčně 
optimalizován pro vynikající výhled. Díky 
menšímu množství překážek budete mít 
jasný výhled na zadní stranu svého nářadí. 
Torzní pevnost a odolnost jsou však vyšší 
než kdy dříve. A jako u všech prémiových 

výrobků značky Quicke je zajištění nářadí 
poloautomatické, tzv. Clic-on™. Nosič 
nářadí má rovněž dvě páky pro odjištění. 
Jednu uprostřed a jednu po straně, ale 
přesto dobře chráněnou v konstruk-
ci nosiče nářadí. Postranní zajišťovací 
páka rovněž poskytuje další funkci jako 
indikátor zajištění nářadí, takže máte 
naprostý přehled a jasně vidíte, že je nářadí 
v zajištěné poloze.

Náš inovativní systém tlumení SoftDrive snižuje působení rázů na  
nakladač a montážní rámy, ale i na řidiče a traktor. Sice to neuvidíte,  
ale můžeme vám zaručit, že to ucítíte. 

Jedinečné provedení nakladače Quicke umožňuje pracovat s  
perfektním výhledem. Říkáme mu Q Vision.
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NALEZENÍ VHODNÉHO ÚHLU
Náš jedinečně vytvořený systém Q Level vám poskytuje optimální pracovní úhly pro lepší možnost využití lopaty. 
Prakticky to znamená, že systém Q Level umožňuje zaklopit lopatu do úhlu 58° ve výšce okolo 0,65–0,85 m. 
V pracovních výškách to vede ke zlepšení úhlu zaklopení v porovnání s předchozími modely. To má za následek 
menší vysýpání materiálu ze lžíce vpředu či vzadu.

OPTIMALIZACE A ZVĚTŠENÍ ÚHLŮ PRO VÁŠ 
PROSPĚCH
Nový systém Q Level díky celé řadě faktorů včet-
ně optimalizace válců rotace nářadí.  
Lepší úhly zaklápění než kdy dříve. To je dobrý 
příklad toho, jak měníme naše odborné znalosti v 
oblasti designu na výhody pro zákazníky. 

VELKÝ ÚHEL ZAKLÁPĚNÍ I PŘI NÍZKÝCH VÝŠKÁCH ZVEDÁNÍ 
Díky systému Q Level můžete lopatu zaklopit do úhlu 58° ve výšce 0,65 až 0,85 m.
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Elektronický multifunkční ovladač, 
ovládání palcem   ●  ▼
Mechanický multifunkční ovladač, 
ovládán bowdeny     ■
Podsvícený displej   ●  ▼
Plně proporcionální zvedání 
a spouštění nakladače  ●   ▼   ■ 
Plně proporcionální vyklápění 
a zaklápění nářadí     ●   ▼   ■  
Plovoucí poloha při 
klesání   ●   ▼   ■
Plovoucí poloha při vyklápění  ●   ▼   ■  
Spouštění s   
funkcí regenerace     ●   ▼   ■  
Vyklápění s 
funkcí regenerace     ●   ▼   ■
3. hydraulická funkce*  ●   ▼   ■
4. hydraulická funkce*  ●   ▼   ■  
Hladká změna ovládání 
pohybu nářadí a 
3. hydraulické funkce  ●   ▼
Hydraulické zajištění nářadí*  ●   ▼   ■ 
     
RYCHLÁ NABÍDKA
Tlumič rázů, zap./vyp.*  ●   ▼   ■ 
Režim želvy   ●
Funkce vyklepávání   ●   ▼  
Vizuální funkce AAC      ●
Přepravní režim 
s tlumičem rázů*   ●   ▼   ■
Funkce uvolnění tlaku  ●   ▼   ■
Zap./vyp. 3. hydraulická funkce*  ●
Zajištění 3. hydraulické funkce*  ● 
3.hydraulická funkce  ● 
s kontinuálním  průtokem*  

ElectroDrive
LCS™ Professional

 ●
ErgoDrive

LCS™
 ■

EasyDrive
LCS™
 ▼

NOVÁ ŘADA Q

DÍKY LCS MÁTE VŠE POD 
KONTROLOU

KTERÝ MULTIFUNKČNÍ OVLADAČ NEJLÉPE SPLŇUJE VAŠE POŽADAVKY?
Elektronický multifunkční ovladač je dostupný ve dvou různých provedeních: ElectroDrive LCS™ 
Professional a EasyDrive LCS™, které vám umožňují přizpůsobit systém LCS™ zcela vašim osob-
ním potřebám. Případně můžete použít mechanické jednopákové ovládání  
ErgoDrive LCS™ s ovládáním bowdeny. Vyberete si, co vám a vašemu traktoru vyhovuje nejvíce.

ElectroDrive
LCS™ Professional

 ●
ErgoDrive

 

 ■

EasyDrive
LCS™
 ▼

Náš systém Loader Control System (LCS) je technickým milníkem. 
Jedná se o jeden systém se stovkami výhod, který vám poskytuje  
mimořádnou kontrolu, přímou odezvu, jedinečnou citlivost a spojuje 
řadu technických inovací v jediném systému. 

* v závislosti na konfiguraci nakladače

Jedinečný program ventilu LCS byl vyvinut 
dle požadavků a funkcí čelních nakladačů 
dneška a zítřka a poskytuje úroveň ov-
ládání, kterou nenabízí žádný jiný výrobce.
Integrované společné zapojování rychlo-
spojek šetří čas a rovněž přispívá k ochraně 
životního prostředí.

Moderní design multifunkčního ovladače s 
ovládáním palcem dále zlepšuje ergonomii 
a jízdní vlastnosti. Každá z těchto inovací 
poskytuje výrazné výhody pro vás i váš 
traktor. Společně přináší zcela novou 
úroveň ovládání čelního nakladače, přívě-
tivost pro uživatele, účinnost a bezpečnost.

Zap./vyp. 4.   
hydraulické funkce*   ●  ▼    
 Režim zajíce   ●   

NABÍDKA KONFIGURACE
Nastavení 3. hydraulické funkce  ●  
Nastavení zap./vyp., směru (+/-)  
3. hydraulické funkce  ● 
Programovatelné 
tlačítko rychlé volby    ●
Nastavitelná funkce vyklepávání 
v 9 krocích   ●
Konfigurace režimu želva 
ve 3 krocích   ●
Nastavení rychlosti zvedání a  
spouštění ve funkci želvy  ●
Nastavení rychlosti vyklápění a 
zaklápění ve  funkci želvy  ●  
Nastavení kontrastu displeje  ●  ▼    
Nabídka diagnostiky  ●  ▼    
Nastavení z výroby   ●  ▼    
Servisní menu   ●  ▼    
 
DALŠÍ FUNKCE
Rychlospojky s plochým čelem 
bez odkapu   ●   ▼      ■  
Společné zapojování rychlospojek  
s integrovaným elektrickým konektorem  ●   ▼   ■  
Integrovaný akumulátor  ●   ▼  
Protiprachový kryt     ●   ▼   ■  
Ventil, který neovlivňuje  
systémový tlak traktoru  ●   ▼   ■ 
Integrovaná funkce předehřevu 
v hydraulickém rozvaděči  ●   ▼   ■ 
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Nakladač Quicke Q vám bude vždy přítelem, na kterého se můžete spolehnout. 
Silný dříč a spolehlivý společník. S mimořádnou životností tu pro vás bude 
dlouho, v horku, dešti – a za vaše peníze vám přinese skvělou hodnotu.

SPOLEČNÍK
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S uvedením litých a kovaných částí – v zad-
ní části výložníku, lomení ramen a na špičce 
výložníku – se životnost značně prod-
loužila. Vysoce odolná ocelová konstrukce 
zvyšuje pevnost a snižuje rychlost  
opotřebení pouzder a čepů. Jedinečná 
konstrukce ramen nakladače s profilem 
písmen U, které jsou navíc unikátně zesíleny 
tvarovým prolisem, poskytuje nejlepší 

VYTVOŘEN PRO VÁŠ  
KLID A POHODU
Výkon, všestrannost, vynikající kvalita a smysl pro detail jsou  
známkou řady Q. Toto je čelní nakladač, který zvládne každou výzvu, 
před kterou ho postavíte. Věřte nám, tento nakladač tu bude dlouho – 
díky důmyslnému designu a chytré konstrukci jsme dokázali výrazně  
prodloužit jeho životnost a to ve srovnání jak s předchozími modely, 
tak s konkurencí. 

odolnost v krutu a ohybu na trhu. To zna-
mená bezkonkurenční pevnost a stabilitu 
výložníku. Můžete si tak být jisti, že s řadou 
Q budete mít nakladač, který vydrží dlouhá 
léta. Práci odvede rychle a přesně.  
Spolehlivý partner, který usnadní vaši prá-
ci.  A možná způsobí, že váš soused bude 
závistivě pokukovat vaším směrem.
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LITÉ A KOVANÉ SOUČÁSTI
Řada Q má kované díly zadní části ramen a lité díly 
lomení ramen a špičky výložníku.  To jí poskytuje 
mimořádnou pevnost a odolnost.  Umožňuje tak 
zvednout více – a šetří čas.

PEVNOST A ODOLNOST, KTERÉ ZASTÍNÍ KONKURENCI
Pomocí nové řady Quicke Q s celou řadou výkonných a odolných funkcí maximálně využijete svoji pracovní 
dobu. Věřte nám – zapůsobí na vás. 

PEVNÉ A CHYTRÉ ŘEŠENÍ DÍKY UNIKÁTNÍMU 
PROFILU U
Dvojitý profil U ramen nakladačů Quicke 
poskytuje nakladači jedinečnou pevnost. Unikátní 
tvarované prolisy ještě více zpevňují konstrukci 
jednotlivých částí výložníku.

NEOCHVĚJNÁ STABILITA
Vyztužení mezi příčným nosníkem v přední části 
nakladače a ramenem nakladače představují  
odzkoušený a otestovaný detail, který je důležitý 
pro nakladače Quicke a jejich osvědčenou 
dlouhodobou životnost. Umístění příčné výztuhy 
přispívá k vynikajícímu výhledu a optimálnímu 
umístění čelního nakladače. 

OPTIMÁLNÍ ROZLOŽENÍ SÍLY
Kompaktní profilovaný výlisek upínací kapsy je 
užší a blíže k zajišťovacímu čepu. To znamená, že 
zajišťovací čep může být krátký a pevný, zatímco 
kovaná široká výztuha tvaru U poskytuje  
maximální stabilitu při náročných pracích  
nakladače současných moderních farmářů. 

VYSOCE PEVNÝ MONTÁŽNÍ RÁM 
Montážní rám Quicke Delta je mimořádně odolný 
a má řadu přesně obrobených styčných ploch. 
Detaily, jako je 60 mm široká kovaná výztuha 
tvaru U a 40mm zajišťovací čep, umožňují  
nakladači zvládat náročné a těžké práce  
po spoustu let. 

LEPŠÍ ZAJIŠTĚNÍ U OTOČNÝCH ČEPŮ
Všechny čepy jsou pozinkované a disponují 
jedinečným zajištěním čepu nakladačů Quicke. 
Nosič nářadí je osazen mimořádně pevnými čepy 
v místech, kde působí extrémně vysoké tlaky. 
Zajišťovací krytka s kompaktním pryžovým  
kroužkem zabraňuje axiální vůli, drží mazivo na 
svém místě a zajišťuje čep na obou stranách. 

VELMI PEVNÉ PODPĚRNÉ NOHY 
Zcela integrovaný vysoce odolný design s nas-
tavitelnými polohami zajišťuje rychlé a snadné 
připojení a odpojení vašeho nakladače Quicke. 
Není potřeba žádné nářadí a nevyskytují se zde 
žádné volné díly. 

PLNÉ ZATÍŽENÍ PŘI VELKÝCH PRACOVNÍCH 
ÚHLECH 
Právě to má velký přínos pro dokumentovanou 
vysokou úroveň použitelnosti a produktivity 
nakladačů Quicke. Samozřejmě, konstrukce je v 
souladu s výkonem originálního nářadí, což dále 
optimalizuje využití a nosnost zařízení. 
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Od roku 1949 objevujeme a měníme způsob tvorby čelních nakladačů. Dnes 
máme nejmodernější výrobní linky a závody na celém světě. Tvrdě testujeme 
každičký detail nakladače, abychom splnili požadavky moderního zeměděl-
ství a zkonstruovali ten nejlepší nakladač. Seznamte se s naším produktovým 
manažerem pro nakladače, Urbanem Rönnqvistem.

„Jsme velmi hrdí na to, jak nadčasově 
vymýšlíme naše nakladače“

Soustavný rozvoj, již po desítky let. To 
je klíč k naší dlouhé a úspěšné historii. A 
rovněž poukazuje na naši budoucnost, říká 
Urban Rönnqvist, který dohlížel na dlouhou 
a pečlivou práci vývojářů v Ålö, jež vedla ke 
vzniku nové řady Quicke Q. 
Na počátku historie Ålö byl nápad zakla-
datele společnosti Karl-Ragnara Åströma. 
V polovině 40. let minulého století zdědil 
rodinou farmu v Brännlandu, kousek od 
švédského města Umeå. V té době se vše 
nakládalo a skládalo ručně. V roce 1947 
Karl-Ragnar pro vlastní potřeby navrhl 
první švédský čelní nakladač.
Vynalézavý duch Karl-Ragnara žije stále 
v Ålö. Je součástí naší DNA. Být v čele 
designu a vývoje znamená, že se od nás 
neustále očekávají zlepšení, ať již malá,  
či velká. „Jsme velmi hrdí na to, jak nadča- 
sově konstruujeme naše nakladače“ říká 
Urban Rönnqvist. 

Dnes jsme jedničkou na trhu ve více než  
15 zemích a nespornou světovou jednič- 
kou na poli čelních nakladačů a souvise-
jících nářadí s nejmodernějšími výrobními 
zařízeními ve Švédsku, USA, Francii a Číně.
Karl-Ragnar Åström, který byl sám 
farmářem, si ve 40. letech po vytvoření 
prvního nakladače Quicke stanovil jediný 
prostý cíl: Zjednodušit a zhospodárnit práci 
farmářů. Tento cíl platí i dnes. 
„Když svůj traktor rozšíříte o Quicke, měli 
byste vědět, že přicházíte do styku s řadou 
nakladačů, která je navržena zcela pro 
vaše potřeby, s řadou, která byla  
spoustu let zkoušena a testována,“ říká 
Urban Rönnqvist.
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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

SPECIFIKACE ČELNÍHO NAKLADAČE
MODELY ŘADY Q

ÚDAJE O TRAKTORU

Výkon traktoru

Hmotnost traktoru (max.)

Jmenovitý tlak

Jmenovitý průtok

ROZMĚR A HMOTNOST NAKLADAČE

Rozteč výložníku

Hmotnost – čelní nakladač

DOSAHY A PRACOVNÍ ÚHLY

Zvedací výška v oku výložníku

Zvedací výška pod pracovním nářadím v horizontální poloze

Max. úhel vyklápění při maximální výšce

Max. úhel systému Q Level

Max. úhel zaklápění v úrovni terénu

NOSNOSTI NAKLADAČE

Nosnost 800 mm od oka výložníku v max. výšce

Nosnost 800 mm od oka výložníku ve výšce 1,5 m

Trhací síla při zvedání nakladače 800 mm od oka výložníku

Trhací síla při zaklápění nářadí 800 mm od oka výložníku v úrovni 

terénu

ÚDAJE O DOSAHU

Světlá výška s lopatou sklopenou pod úhlem 45°

TĚŽEBNÍ HLOUBKA

S lopatou v horizontální rovině

S paralelogramem Bez paralelogramu 
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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

NOVÁ ŘADA Q
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PODPORA 
Jako majitel výrobku Quicke získáváte nejen prvotřídní nakladač, ale 
také prvotřídní spolehlivost a služby. Vaším nákupem náš závazek  
vůči vám nekončí – ale pouze začíná.

 

Váš výrobek Quicke musí fungovat co 
nejdéle a co nejlépe. Vytvořili jsme silnou 
globální organizaci s komplexní servisní 
sítí, která vám poskytuje snadný a rychlý 
přístup k servisním místům, náhradním 
dílům a také fundovanou podporu – ať 
již působíte kdekoliv na světě. Můžete si 
být jistí, že náš servis a podpora splňují 
stejné standardy jako naše výrobky. Vždy 
usilujeme o 100% spokojenost zákazníků. 
Druhé místo pro nás není přijatelné. 

Naprosté zaměření na zákazníka. Abychom 
vás, naše zákazníky, podpořili, vytvořili 
jsme systém, který zajišťuje, že všechna 
oddělení v naší organizaci se soustředí na 
vaše požadavky. 

Rychlá online pomoc. Budete mít 
nepřetržitý online přístup ke katalogu 
náhradních dílů, návodům k obsluze a 
dalším důležitým informacím.

Jednotná síť náhradních dílů. Náhradní díly 
jsou dostupné nejen od našich dceřiných 
společností, ale i od velkých zástupců 
společnosti Quicke po celém světě. 

Blízkost. Naše prvotřídní distribuční síť 
zaručuje, že vám budeme na blízku, ať již 
jste kdekoliv. 

Globální technická podpora. Jako zákazník 
společnosti Quicke máte vždy přístup k 
rychlé technické podpoře. Naši zástupci po 
celém světě poskytují fundované a vysoce 
kvalitní služby. 

Soustavný pokrok. Vaše názory a podněty 
na zlepšení jsou shromažďovány a centrál-
ně zpracovávány. Tyto informace jsou pro 
nás cennou základnou při vývoji nových 
nakladačů, nářadí a montážních rámů. 
Vývoj výrobků Quicke je výsledkem úzké 
spolupráce s uživateli po celém světě.

Najděte svého prodejce na webu  
www.quicke.nu
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WORK SMARTER. 
NOT HARDER.

NOVÁ ŘADA QNOVÁ ŘADA QNOVÁ ŘADA Q
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TO JE  JEN ZAČÁTEK

NOVÁ ŘADA Q

DELŠÍ ŽIVOTNOST – lité a kované části
VYNIKAJÍCÍ VÝHLED – lepší design
EFEKTIVNÍ ODEZVA – lepší hydraulika
Q-COMPANION – podpora manipulace s nákladem
ŘÍDICÍ JEDNOTKA A SNÍMAČE – plně integrované



TO JE  JEN ZAČÁTEK

NOVÁ ŘADA Q
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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


