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DE INNOVATOR  
DIE DE NORM STELT VOOR DE LANDBOUW  

– NU EN IN DE TOEKOMST

NIEUWE Q-SERIE
VERLENGDE LEVENSDUUR - giet- en smeedstalen onderdelen
UITSTEKEND ZICHT - Ontwerp met veel vrijzicht
EFFICIËNTE RESPONS – verbeterde hydraulica
Q-COMPANION - ondersteuningssysteem voor de bestuurder
DIGITALE LADER - volledig geïntegreerd
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WORK SMARTER. 
NOT HARDER.
De wereld verandert en het boerenbedrijf verandert mee. Wij zien die verandering als een uitdaging. 
Alles wat Quicke doet, tot aan de kleinste las, wordt gedaan met één ding in gedachten:  
maak de mens in de machine efficiënter door superieure kwaliteit en het inbouwen van slimme  
details in onze producten. 
We hebben bij Quicke meer dan zeven decennia tijd gehad om onze toonaangevende  
frontladers te perfectioneren. 

Ontmoet de nieuwe Quicke Q-serie: de eerste digitale lader ter wereld
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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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DE INNOVATOR
De nieuwe Quicke Q-serie is ontwikkeld voor het moderne boerenbedrijf. 
Dankzij innovaties, toekomstgericht denken en ontwerpen bieden we slimme 
oplossingen die u een voorsprong geven.  
We hebben een frontlader gefabriceerd die klaar is voor de toekomst.  
U verwacht van uw TV, telefoon en auto dat ze slim zijn. Waarom minder  
verwachten van uw frontlader?

NIEUWE Q-SERIE
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DE NIEUWE  
DIGITALE LADER
De Q-serie introduceert nu een digitaal platform voor uw 
frontlader: Q-Companion. Een alles-in-één digitale oplossing 
voor een veilige en effectieve bediening van uw frontlader.

NIEUWE Q-SERIE
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HAAL HET MAXIMALE UIT DE INVESTERING IN 
UW LADER – GEBRUIK Q-COMPANION.
Met ons unieke ondersteuningssysteem voor de bestuurder hebt u volledige controle over uw dagelijkse 
activiteiten. 
Het systeem bestaat uit een functie die uw lading kan wegen en deze weegt tijdens het heffen, een status-
monitor die u volledige controle biedt over de positie en lading van uw werktuig en onderhoudsherinnerin-
gen die u helpen om goed voor uw lader te zorgen en de levensduur van de lader te verlengen. 

Q-Companion is heel makkelijk in het 
gebruik en wordt geleverd met een be-
grijpelijke en voor zichzelf sprekende 
gebruikersinterface die het gebruik van uw 
systeem optimaliseert. Zowel uzelf als uw 
medewerkers zullen het gebruik van de  
Q-Companion snel leren en daarmee  
bespaart u tijd en geld. 

Statusmonitor
Dankzij de volledige controle over de 
positie van uw werktuig en de last zal de 
statusmonitor in Q-Companion u tijd 
besparen bij de verwerking van lasten.  
De noodzaak tot positiecorrecties zal ver-
minderen, omdat u bij uw eerste poging 
de juiste positie zult vinden en u in staat 
bent efficiënter te werken.
De statusmonitor maakt de lader ook 
handiger en ergonomischer waardoor 
er een lager risico is op werkgerelateerd 
letsel en vermoeidheid. Verder zal het 
meetinstrument voor de ladingbenutting 
u helpen de lader niet te overbelasten en 
het voertuig in alle situaties stabiel te 
houden. 

Weging van de lading
Met behulp van de Q-Companion laadt 
u altijd de juiste hoeveelheid materiaal. 
Het product is met name ontwikkeld 
en getest voor agrarische toepassingen, 
zoals scheppen en de verwerking van 
balen, kuilvoer en pallets. U kunt met 
de voor zichzelf sprekende interface tot 
tien verschillende werktuigen kalibreren 
en de instellingen ervoor opslaan.
Met de functie voor ladingweging in 
Q-Companion kunt u uw materiaal 
gelijktijdig wegen en heffen. Hiervoor 
hoeft u dus niet meer naar een weeg-
brug. De dynamische weegfunctie is 
zeer accuraat en biedt ondersteunings-
functies waardoor u altijd op de juiste 
manier weegt. 
Met Q-Companion kunt u uw gegevens 
ook exporteren naar de meegeleverde 
USB-stick, zodat u uw dagelijkse 
gegevens kunt meenemen naar uw 
kantoor voor toekomstige referentie. 
Dit is heel handig als u bijvoorbeeld 
uw productieresultaten wilt bijhouden 

of wanneer u deze gegevens nodig hebt 
voor uw statistieken of rapportages.  
U kunt ook gegevens overbrengen naar 
uw smartphone. 
 
Onderhoudsherinnering
Door het gebruik van onderhoudsher-
inneringen in Q-Companion beperkt 
u uitvaltijd en productieverlies voor 
uw apparatuur, voorkomt u onnodige 
reparaties en verlengt u de levensduur 
van uw lader.
Twee afzonderlijke onderhoudsindica-
toren informeren u wanneer het tijd is 
voor smering en controle van de schar-
nierpennen dankzij een slimme berek-
ening van de onderhoudsbehoeften op 
basis van het werkelijke ladergebruik.

NIEUWE Q-SERIE

 Weegmodus Positiemodus Onderhoudsmodus
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 Weegmodus Positiemodus Onderhoudsmodus

TECHNISCHE GEGEVENS

SCHERM
Afmetingen en resolutie:  
3,5” QVGA, 320 x 240 pixels

Helderheid:  
400 cd/m²

Audio Zoemer:   
(voor geluidsmelding)

HMI:  
4 drukknoppen (met voelbare feedback)

Interface:  
USB 2.0

Montage zuignap: 
(alternatieven op verzoek)

MILIEUTECHNISCH 
Bedieningstemperatuur:  
-40 - +85°C  
(componenten in cabine: -30 - +70°C)

Penetratiebescherming: 
IP6K9K indien gemonteerd  
(componenten in cabine: IP54)

EMC-conformiteit:  
SS-EN ISO 14982:2009

SENSOREN
Bereik druksensor: 
0-420 bar

Bereik hoeksensor:  
0-360°

VOEDING
Voltage:  
12 V nominaal

Huidig verbruik: 
400 mA gemiddeld (excl. laderverlichting)

NIEUWE Q-SERIE
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SLIMMER BOEREN

NIEUWE Q-SE-
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DE VOORDELEN VAN Q-COMPANION

1.  Bespaar tijd door te wegen tijdens 
het heffen!

2.  Houd op elk moment controle over 
de hoek van het werktuig.

3.  Door de positiecontrole kunt u uw 
werk efficiënter uitvoeren.

4.  Q-Companion maakt de lader 
handiger in het gebruik.

5.  Dankzij het meetinstrument voor 
de ladingbenutting zult uw lader niet 
overbelasten.

6.  Tot tien verschillende werktuigen 
eenvoudig kalibreren en de instel-
lingen ervoor opslaan.

7.  Exporteer uw gegevens naar de 
meegeleverde USB-stick, zodat u uw 
dagelijkse gegevens kunt meenemen 
naar uw kantoor.

8.  Helpt uitvaltijd en productieverlies 
van uw apparatuur te verminderen.

 9.  Vertelt u dankzij slimme bereken-
ing wanneer het tijd is voor smering 
en/of controle van de scharnierpen-
nen.

10.  Makkelijk te gebruiken en te  
begrijpen waardoor het tijdwinst 
oplevert.

10 VOORDELEN DIE UW WERKDAG 
VEREENVOUDIGEN
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DE PARTNER
Met de Quicke Q-serie hebt u een vriend waarop u altijd kunt vertrouwen.  
Een robuust werkpaard en een betrouwbare partner. Dankzij de zeer lange levensduur zal hij er 
lang voor u zijn, weer of geen weer – en veel waarde voor zijn geld bieden.
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DE PARTNER
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Met de introductie van giet- en smeed-
stalen onderdelen in de draaipunten en 
kniestukken is de potentiële levensduur 
aanzienlijk verbeterd. De zware staal-
constructie zorgt voor grotere sterkte en 
minder slijtage van de bussen en pennen. 
De unieke laderarmconstructie met dub-
bele U-profielen zorgt voor een lader met 
de beste torsiestijfheid en buigweerstand 
die momenteel op de markt is.  

GEBOUWD VOOR UW  
GEMOEDSRUST
Kracht, veelzijdigheid, superieure kwaliteit en aandacht voor detail 
vormen het kenmerk van de Q-serie. Dit is de frontlader die werkelijk 
elke uitdaging aankan. Geloof ons, deze lader is gemaakt voor een lange 
levensduur – dankzij het ingenieuze ontwerp en de slimme techniek zijn 
we er in geslaagd om de levensduur aanzienlijk te verlengen, zowel in 
vergelijking met zijn voorgangers als met welke concurrent dan ook. 

Dit betekent een onvergelijkbare arm-
sterkte 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 uw werk 
makkelijker zal maken. En heel misschien 
maakt u uw buurman een beetje jaloers.
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GIET- EN SMEEDSTALEN ONDERDELEN
De Q-serie heeft giet- en smeedstalen  
draaipunten en kniestukken.  Hierdoor wordt  
een superieure sterkte en duurzaamheid  
gegarandeerd.  U kunt meer heffen – en tijd 
besparen.

KRACHT EN DUURZAAMHEID DIE DE  
CONCURRENTIE OVERSCHADUWEN

Laat de nieuwe Quicke Q-serie ervoor zorgen dat u uw 
werktijd optimaal kunt benutten, dankzij een groot aantal 
duurzame functies.  
Geloof het gerust –  u zult versteld staan. 

STERKE EN SLIMME CONSTRUCTIE  
MET UNIEKE VORM
De laderarm van de Q-serie heeft een unieke 
vorm die een unieke sterkte combineert met 
excellent zicht.

ONWRIKBARE STABILITEIT
De versterkingen tussen de dwarsbalk aan de 
voorzijde van de lader en de laadarm zijn uitvoerig 
getest. Dit komt ten goede aan de bewezen  
levensduur van de Quicke-laders.  
De lage plaatsing van de dwarsbalk draagt  
bij aan een superieur zicht. 

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

SUPERSTERK SUBFRAME 
Quicke's Delta-subframe met exacte pasmat-
en is ontworpen voor het zware werk. Door 
details als de 60 mm brede U-steun en de 40 mm 
vergrendelpen kan de lader gedurende vele jaren 
moeilijke en zware klussen uitvoeren. 

STABIELE WEGZETSTEUNEN 
Dankzij het volledig geïntegreerde en robuuste 
ontwerp met flexibele posities kunt u uw 
Quicke-lader snel en eenvoudig af- en aankoppe-
len. Er is geen gereedschap nodig en er zijn geen 
losse onderdelen. 

VEILIGE KOPPELINGEN MET LOCK & GO™

Ons meer dan bewezen koppelings- en ontkoppe-
lingssysteem Lock & Go® bespaart u tijd zonder dat 
het ten koste gaat van de veiligheid. Hiervoor zijn 
geen afzonderlijke onderdelen of gereedschappen 
vereist. U koppelt en ontkoppelt de lader met een 
minimale inspanning.
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KRACHT EN DUURZAAMHEID DIE DE  
CONCURRENTIE OVERSCHADUWEN

VERBETERDE BORGING OP  
SCHARNIERPENNEN
Alle pennen zijn gegalvaniseerd en uitgerust met 
de unieke penborging van Quicke. De werktuig-
drager heeft met name extra sterke pennen op 
die plaatsen waar de belasting het grootst is.  
Een scharnierende borgplaat met een compacte 
rubberring voorkomt axiale speling, houdt het 
smeervet op zijn plaats en zekert de pen aan 
beide zijden. 

EFFICIËNTE RESPONS 
De kans op drukverlies is met 50% verbeterd 
vergeleken met het vorige model. U kunt dus 
vertrouwen op uw lader uit de Q-serie en rekenen 
op een excellente en snelle respons.

ALTIJD GOED MET CLIC-ON™
Onze slimme, semi-automatische werktuigborg-
ing zorgt ervoor dat werktuigen altijd maar op 
één manier kunnen worden bevestigd – de juiste 
manier. Maximaliseert eenvoud en minimaliseert 
stilstand. Let ook op de robuuste constructie. 

FUNCTIES

EXACTE CONTROLE MET CENTRAAL  
DISTRIBUTIEVENTIEL 
Ons centraal geplaatste ventiel heeft veel  
voordelen.  
De lader heeft hierdoor een nauwkeurige bediening 
en een optimale kracht voor zware taken. De locatie 
van het ventiel biedt de bestuurder een optimaal 
zicht en zorgt voor een verhoogde duurzaamheid, 
omdat alle componenten worden beschermd door 
een polymeer beschermkap. 

SCHARNIERPEN-AFDEKKAPJES HOUDEN  
HET VET TEGEN
Slimme details zorgen ervoor dat de Q-serie 
schoon blijft. Elke scharnierpen heeft een  
afdekkapje dat ervoor zorgt dat het smeervet  
op zijn plek blijft tijdens, bijvoorbeeld, een  
hogedrukreiniging. De lader en tractor blijven 
daardoor schoon.

COMPACTE KIEPHOEKINDICATOR 
De positie-indicator is compact zodat deze geen 
schade kan veroorzaken of zelf beschadigd kan 
raken. De indicator is eenvoudig in te stellen en 
kan in drie posities worden ingesteld voor de 
verschillende werktuigen, waardoor een grote 
precisie mogelijk is voor de bepaling van de werk-
tuighoek ten opzichte van de grond.

Q-LINK – NAUWKEURIGE PARALLELLE  
KOPPELING
Q-link biedt een effectieve parallelle koppeling. 
Het ontwerp is gebogen en afgeschuind voor een 
verbeterd zicht en een optimale verwerking van 
bijvoorbeeld pallets.

NIEUWE Q-SERIE

SLIMME UITLAAT 
De slangen in de laderarm worden goed bescher-
md naar buiten geleid aan de zijkant van de lader. 
Goed voor het zicht en voor de bescherming van 
de slangen.

Bij de Quicke Q-serie is elk detail goed doordacht om maximaal voordeel uit het gebruik te halen.  
Uiteindelijk zal elk aspect van uw werkzaamheden hierdoor verbeteren en zult u aan het einde van elke werkdag  
met een voldaan gevoel terugkijken op het vele werk dat u hebt verzet. 
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U wilt dat de tijd waarin u uw frontlader gebruikt zo productief mogelijk is.  
De Quicke Q-serie is een lader met superieure prestaties, die u helpt om alle voorkomende problemen op te 
lossen. Met verbeterd zicht, nauwkeurige bediening en slimme innovaties wordt de uitvoering van uw werk 
efficiënter. Als een deskundige, betrouwbare vriend, zal Quicke het dagelijks leven makkelijker maken.

DE OPLOSSING
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DE OPLOSSING



22 NIEUWE Q-SERIE

COMFORTABELER RIJDEN 
MET SOFTDRIVE

Hoe het werkt
SoftDrive is een laderveersysteem dat uw 
dagelijkse werk met de lader zal verbeter-
en. Omdat SoftDrive alles beschermt 
wat zich tussen de last van het werktuig 
en de bodem bevindt, kunt u efficiënter 
werken. SoftDrive vermindert niet alleen 
de spanning op de lader en het werktuig, 
maar ook op de tractor, de banden en 
zelfs op de bestuurder. Als SoftDrive is 
geactiveerd, kunt u sneller rijden, zelfs met 
volle last, waardoor u nog efficiënter bent. 

Dankzij de slimme locatie, beschermd in 
de dwarsbalk, wordt uw zicht niet eens 
belemmerd. Dit betekent ook dat er geen 

schade kan ontstaan aan de slangen, 
leidingen of accumulatoren. SoftDrive 
kan vanuit de tractorcabine elektronisch 
worden in- en uitgeschakeld, waardoor 
het makkelijk is in het gebruik, ook wan-
neer een grote nauwkeurigheid is vereist, 
bijvoorbeeld bij het werken met pallets of 
het stapelen van balen. 

De nieuwe SoftDrive heeft een ontwerp 
dat de hoge debieten in het oliesysteem 
reguleert, waardoor de beste schokab-
sorptie op de markt ontstaat. Er is gewoon 
geen betere ladervering op de markt dan 
de SoftDrive voor de Q-serie. 

Ons innovatieve veersysteem SoftDrive® vermindert de belasting van 
de lader en subframes en van de bestuurder en tractor.  
U ziet het niet, maar we verzekeren u dat u het voelt.
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58o

65cm

DE JUISTE HOEK ZOEKEN
Q-level biedt u optimale werkhoeken voor een verbeterd gebruik van uw werktuig. 
70 cm*. Op operationele hoogten is dit een verbetering van de vulhoeken, vergeleken met de vorige modellen.  
Hierdoor valt er minder over de voor- en achterzijde van de bak.

SPECIAAL VOOR U VERGROTE HOEKEN
Een aantal factoren heeft geleid tot het nieuwe Q-level, waaronder 
een doorgevoerde optimalisatie van de werktuigcilinders.  
De vulhoeken zijn beter dan ooit. Dankzij de combinatie van  
Q-level met de verbeterde werkhoeken kunt u meer materiaal 
meenemen en valt er minder uit de bak. Dit is een goed voorbeeld 
van de manier waarop we onze ontwerpexpertise omzetten naar 
voordelen voor de klant. 

*85 cm voor model Q8M

NIEUWE Q-SERIE
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Dimension Q-series

HAAL HET MAXIMUM UIT  
UW WERKTIJD 
De nieuwe Quicke Q-serie toont aan dat slimme techniek het verschil 
kan uitmaken. Dankzij het tot 30% verbeterde zicht, de verbeterde 
werkhoeken en soepele en eenvoudige wisseling van werktuigen zult 
u geen frontlader vinden met meer functionaliteit en inzetbaarheid. 

Onze oplossing bestaat uit een aantal 
slimme ontwerpen die ervoor zorgen dat 
de lader uit de Q-serie u bij uw dagelijkse 
werkzaamheden veel tijd bespaart. Wat is 
er belangrijker dan een goed, helder zicht 
vanaf de bestuurdersstoel? Quicke staat 
al vele jaren bekend om zijn uitstekende 
zicht. Met de Q-serie zijn we nog een stap 
verder gegaan om het zicht vanuit de trac-
torcabine te verbeteren. 

Q-vision
Dankzij Quicke’s unieke laderontwerp 
kunt u met het best mogelijke zicht werk-
en. We noemen het Q-vision. 
Geen leidingen of slangen die uw zicht be-
lemmeren. Er verzamelt zich geen modder 
of vuil; zelfs niet als u extra opties aansluit 
op uw lader. Dit zijn de duidelijke voordel-
en van Q-vision: alle leidingen en slangen 
zijn beschermd in de laderarm. Zelfs als u 
extra opties hebt geïnstalleerd op de lader, 
behoudt u dezelfde gladde belijning. Hier-
door hebt u ongekend zicht. U hebt meer 
overzicht en controle en in het algemeen 
een groter gevoel van veiligheid. 

Werktuigdragers met veel vrijzicht
De werktuigdragers van de nieuwe Q-se-
rie hebben een geoptimaliseerd ontwerp 
met veel vrijzicht. Dankzij minder zicht-
belemmerende materialen hebt u een goed 
zicht op de achterzijde van uw werktuig. 
Toch is de torsiesterkte en de duurzaam-
heid beter dan ooit. Zoals altijd bij de 
hoogwaardige producten van Quicke is 
de borging van het werktuig semi-au-
tomatisch; we noemen het Clic-on™. De 
werktuigdrager* heeft ook twee hendels 
om het werktuig te ontgrendelen. De ene 
is centraal gemonteerd en de andere aan 
de zijkant, maar wel goed beschermd 
binnen de constructie van de werktu-
igdrager. Het vergrendelingsapparaat 
aan de zijkant heeft een extra functie als 
werktuigvergrendelingsindicator. U hebt 
daar goed zicht op, zodat u makkelijk 
kunt zien of het werktuig zich in vergren-
delde positie bevindt.

Waarom bezoekt u niet uw dichtstbi-
jzijnde Quicke-dealer om het met eigen 
ogen te zien? Bij voorkeur vanaf de 
bestuurdersstoel. 

NIEUWE Q-SERIE

*van toepassing op Euro en Euro/SMS-werktuigdragers.
Al bekend om het excellente zicht, zijn we nog een stap verder gegaan om het nog verder te verbeteren.  
Met een verbetering van 30% ten opzichte van de vorige serie.



1425

Al vanaf 1949 maken we frontladers en voeren steeds verdergaande uitvindingen 
en perfectioneringen door. Momenteel beschikken we over de beste produc-
tiefaciliteiten ter wereld. We voeren uitvoerige tests uit op elk afzonderlijk 
onderdeel van onze producten om tegemoet te komen aan de eisen van het 
moderne boerenbedrijf en de beste laders te bouwen die er zijn.  
Maak kennis met onze Product Manager voor laders, Urban Rönnqvist.

”We denken graag vooruit”

– Doorlopende ontwikkeling, decennium 
na decennium. Dat is de kern van onze 
lange en succesvolle geschiedenis. Maar 
het wijst ook op onze toekomst, aldus 
Urban Rönnqvist, die toezicht hield op de 
langdurige, zorgvuldige werkzaamheden 
bij Ålö die geleid hebben tot de nieuwe 
Quicke Q-serie. 
 De geschiedenis achter Ålö begint met 
een idee van de oprichter van het bedrijf, 
Karl-Ragnar Åström. In het midden van 
de jaren 40 van de vorige eeuw erfde hij de 
familieboerderij in Brännland, iets buiten 
Umeå in Zweden. In die tijd werden alle 
laadwerkzaamheden handmatig uit-
gevoerd. In 1947 ontwierp Karl-Ragnar 
de eerste Zweedse frontlader voor eigen 
gebruik.
 – de inventieve geest van Karl-Ragnar 
waart nog steeds rond bij Ålö. Deze geest 
is onderdeel van ons DNA geworden. Als 
je voorop wilt lopen bij het ontwerpen en 
ontwikkelen, houdt dat in dat je voort-
durend op zoek bent naar verbeteringen, 
van klein tot groot. We denken graag 
vooruit, aldus Urban Rönnqvist. 

 Momenteel zijn we marktleider in meer 
dan 15 landen.  Als onbetwiste wereldle-
ider in frontladers en bijbehorende werk-
tuigen beschikken we over hypermoderne 
productiefaciliteiten in Zweden, de VS, 
Frankrijk en China.
 Karl-Ragnar Åström, zelf boer, had 
maar één doel voor ogen toen hij de eerste 
Quicke-lader maakte in de jaren 40 van de 
vorige eeuw: het werk van de boer faci-
literen en rationaliseren. Die doelstelling is 
tegenwoordig nog steeds van toepassing. 
 – Als u een tractor uitrust met een 
Quicke, moet u zich realiseren dat u gaat 
werken met een lader die volledig ontwor-
pen en afgestemd is op uw behoeften; een 
lader die al vele jaren op de proef gesteld is 
en getest, aldus Urban Rönnqvist.

NIEUWE Q-SERIE
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Q-LOCK – HYDRAULISCHE  
WERKTUIGBORGING 
Onze verbeterde hydraulische werktuigborg-
ing garandeert een eenvoudige en com-
fortabele wisseling van werktuigen. Met de 
ingebouwde aan/uit-functie kunt u werktuigen 
wisselen zonder uit uw bestuurdersstoel te 
komen. 

TIJD BESPAREN MET SELECTOFIXTM

Bespaar tijd en voorkom problemen. Met een 
simpele actie kunt u de hydraulica van het  
werktuig eenvoudig en probleemloos bevestigen,  
zelfs onder druk. 

OPTIES
Uw Quicke-lader wordt standaard geleverd met veel geïntegreerde functies. Als u nog meer wilt, bieden we een aantal opties  
die u kunt installeren op uw lader om uw efficiëntie nog verder te verbeteren.   

LOADERLIGHT
In het donker werken is niet langer een probleem. 
Met onze perfect aangepaste LED-verlichting met 
hoog lumenvermogen is zelfs werken in het donker 
makkelijk. 

KLEURAFSTEMMING
Wilt u een ander uiterlijk? U kunt een Quicke-lad-
er bestellen die is afgestemd op de kleur van 
uw tractor. Beschikbaar in bepaalde markten. 
Neem contact op met uw lokale dealer voor meer 
informatie. 

APC
Pure tijdwinst! Met deze slimme oplossing kunt u 
met één knopdruk de lader laten terugkeren naar 
een voorgeprogrammeerde werkhoek. Werkt met 
ErgoDrive en slangensets.

3E FUNCTIE
Met de 3e functie kunt u hydraulisch aang-
estuurde werktuigen bedienen, zoals balen-
grijpers, silogrijpers, koelvoergrijpers, enz. De 
koppelingen zijn handig geplaatst op de werk-
tuigdrager. Combineer met Selecto Fix voor een 
moeiteloze koppeling.

4E FUNCTIE
Deze optie biedt hydraulisch vermogen voor 
werktuigen die 2 afzonderlijke, dubbelwerkende 
functies vereisen. Voor gebruik van de 4e functie 
moet de 3e functie zijn geïnstalleerd. De koppe-
lingen bevinden zich vlak naast de koppelingen 
van de 3e functie.

NIEUWE Q-SERIE

LIVE 3
De optie Live 3 is een volledige 3e service-optie die 
gelijktijdige bediening van de werktuigcilinders en hy-
draulische aangestuurde werktuigen mogelijk maakt. 
Dit betekent tijdbesparing en verbeterde productivi-
teit. De functie bespaart tijd wanneer er bijvoorbeeld 
wordt gewerkt met veevoer en balen.  De koppelingen 
zijn handig geplaatst op de werktuigdrager. Combineer 
met Selecto Fix voor een moeiteloze koppeling 
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ElectroDrive
LCS® Professional

 ●
ErgoDrive

LCS®

 ■

EasyDrive
LCS®

 ▼

MET LCS® HEBT U DE LEIDING WELKE JOYSTICK BEANTWOORDT HET MEEST AAN UW EISEN?
De elektronische joystick is beschikbaar in twee verschillende uitvoeringen – de ElectroDrive 
LCS™ Professional en de EasyDrive LCS™. U kunt hierdoor uw LCS™ volledig aanpassen aan 
uw behoeften. Een alternatief hiervoor is de mechanische, kabelgeleide ErgoDrive LCS™  
die met één hendel wordt bediend.  

Elektronische joystick,  
duimgestuurd   ● ▼
Mechanische joystick,  
kabelbediend     ■
Scherm met achtergrondverlichting  ●  ▼
Volledig proportioneel heffen en  
zakken van de lader   ●  ▼  ■
Volledig proportioneel kantelen  
en vullen van de lader  ●  ▼  ■
Zweefstand bij zakbeweging  ●  ▼  ■
Zweefstand bij hefbeweging  ●  ▼  ■
Zakbeweging met regeneratieve  
functie   ●  ▼  ■
Hefbeweging met regeneratieve  
functie   ●  ▼  ■
3e hydraulische functie*  ●  ▼  ■
4e hydraulische functie*  ●  ▼  ■
Soepel schakelen tussen  
werktuigbeweging en  
3e hydraulische functie  ●  ▼
Hydraulische werktuigborging*  ●  ▼  ■

SNELMENU
Schokabsorptie, aan/uit*  ●  ▼  ■
Schildpadmodus   ●
Schudfunctie   ●  ▼
Visuele AAC-functie  ●
Transportmodus met  
schokabsorptie*   ●  ▼  ■
Drukverlichtingsfunctie  ●  ▼  ■
3e hydraulische functie aan/uit*  ●
Vergrendelde 3e hydraulische  
functie*   ●
Continu debiet 3e hydraulische  
functie, configureerbaar*  ●

Configuratie aan/uit van  
4e hydraulische functie*  ●  ▼
Haasfunctie   ●

CONFIGURATIEMENU
Instelling van 3e  
hydraulische functie  ●
Instelling van 3e hydraulische  
functie aan/uit, (+/-) richting  ●
Programmeerbare knop Quick  
Selection (Snelle selectie)  ●
Regelbare schudfunctie in  
9 stappen   ●
Configuratie van schildpadmodus  
in 3 stappen   ●
Instelling van schildpadsnelheid  
voor heffen en zakken  ●
Instelling van schildpadsnelheid  
voor kantelen en vullen  ●
Instelling van schermcontrast  ●  ▼
Diagnosemenu   ●  ▼
Fabrieksinstelling   ●  ▼
Servicemenu   ●  ▼

ANDERE FUNCTIES
Spelingsvrije platte snelkoppelingen  ●  ▼  ■
Multikoppeling met geïntegreerde  
elektrische aansluiting*  ●  ▼  ■
Geïntegreerde accumulator  ●  ▼
Stofkap   ●  ▼  ■
Ventiel dat geen invloed heeft op  
de systeemdruk van de tractor  ●  ▼  ■
Ingebouwde voorverwarmings 
functie in het ventiel   ●  ▼  ■

* afhankelijk van de configuratie van de lader

Ons ladercontrolesysteem (LCS®) is een technische doorbraak. Het is 
één systeem met honderden voordelen, waardoor u beschikt over een 
uitstekende controle, directe respons en verbeterde rijeigenschappen; 
het brengt veel technische innovaties samen in één systeem. 

NIEUWE Q-SERIE

Het unieke ventielprogramma van het 
LCS® is speciaal ontwikkeld voor de eisen 
en functies van de huidige en toekomstige 
frontladers, waardoor er een mate van 
controle mogelijk is die geen andere  
fabrikant kan bieden.
Een geïntegreerde multikoppeling be-
spaart tijd en beschermt ook het milieu.

Een modern ontworpen, duimbestuurde 
joystick zorgt voor een verdere verbetering 
van de ergonomie en rijeigenschappen.  
Elk van deze innovaties biedt aanzienlijke 
voordelen voor u en uw tractor. Samen 
tillen ze laderbediening, gebruiksvrien-
delijkheid, efficiëntie en veiligheid naar 
een volledig nieuw niveau.
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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

 Zonder  
parallelgeleiding

Met  
parallelgeleiding

Hp

kg

bar

l/m

mm

kg

m

m

°

° 

°

kg

kg

kg

kg

mm

mm

SPECIFICATIES FRONTLADER
MODELLEN Q-SERIE

TRACTORGEGEVENS

Tractorvermogen

Tractorgewicht (max)

Opgegeven druk

Opgegeven debiet

FYSIEKE GEGEVENS LADER

Armbreedte (C-C)

Gewicht – Frontlader

HEFHOOGTEN, 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 vóór scharnierpunt op max. hefhoogte

Hefvermogen 800 mm vóór scharnierpunt op 1,5 m hefhoogte

Uitbreekkracht op 800 mm vóór scharnierpunt

Uitbreekkracht op 800 mm vóór scharnierpunt op bodemhoogte.

TECHNISCHE GEGEVENS

Hoogte onder bak op 45 graden voorover

LADERPOSITIE

Graafdiepte

NIEUWE Q-SERIE
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Q 6S

120-220

7000

195

90

1040/1200

720

4,25

3,95

57

58

48

2 140

2 350

2 470

3 400

3 280

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

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

NIEUWE Q-SERIE
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ONZE DIENSTVERLENING  
Als eigenaar van een Quicke geniet u niet alleen van een frontlader 
van wereldklasse, maar ook van onze betrouwbaarheid en service van 
wereldklasse. Uw aankoop is niet het einde van onze verplichtingen aan 
u – het is pas het begin.

 

Uw Quicke moet voor lange tijd optimaal 
presteren. We hebben een sterke mondiale 
organisatie opgebouwd met een uitgebreid 
servicenetwerk, waardoor u makkelijk 
en snel toegang hebt tot servicepunten, 
reserveonderdelen en deskundige dien-
stverlening overal ter wereld. U kunt erop 
rekenen dat onze service en dienstverlen-
ing zich op hetzelfde niveau bevinden als 
onze producten – altijd strevend naar  
100 procent klanttevredenheid.  
Een tweede plek is voor ons niet goed 
genoeg.  

Uiterst klantgericht. Ter ondersteuning van 
u als klant hebben we procedures ontwik-
keld die ervoor zorgen dat alle afdelingen 
binnen onze organisatie gericht zijn op uw 
behoeften. 

Snelle online hulp. U hebt 24 uur per dag 
online toegang tot informatie over reser-
veonderdelen, handleidingen en andere 
belangrijke informatie.

Wijdvertakt netwerk voor reserveo-
nderdelen. Reserveonderdelen zijn 
verkrijgbaar bij onze eigen vestigingen 
en wereldwijd bij de grotere Quicke-ver-
tegenwoordigers. 

Overal dichtbij. Door ons wereldomspan-
nend distributienetwerk zijn we altijd bij u 
in de buurt. 

Wereldwijde technische dienstverlening. 
Als klant van Quicke hebt u altijd toegang 
tot snelle technische hulp. Wereldwijd 
bieden onze vertegenwoordigers deskundi-
ge en hoogwaardige service. 

Voortdurende verbetering. Uw mening en 
suggesties tot verbetering worden verzam-
eld en centraal verwerkt.  
Deze informatie dient als een waardevol-
le basis bij de verdere ontwikkeling van 
nieuwe laders, werktuigen en aanbouwdel-
en. De ontwikkeling van Quicke is het 
resultaat van een nauwe samenwerking met 
onze gebruikers over de hele wereld.

Zoek uw lokale dealer op www.quicke.nu

NIEUWE Q-SERIE
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WORK SMARTER. 
NOT HARDER.

NIEUWE Q-SERIE



34 NIEUWE Q-SERIE

NIEUWE Q-SERIE

VERLENGDE LEVENSDUUR –Gietstalen onderdelen
UITSTEKEND ZICHT – Verbeterd ontwerp
EFFICIËNTE RESPONS – Verbeterde hydraulica
Q-COMPANION – Ondersteuning bij lasthantering
ECU  (Electronic Control Unit) & SENSOREN – Volledig geïntegreerd



DIT IS PAS HET BEGIN



PART OF THE ÅLÖ GROUP
Ålö AB
Brännland 300, SE-901 37 Umeå
Tel.: +46 (0)90-170490
www.quicke.nu
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Sommige frontladers in deze brochure zijn uitgerust met diverse accessoires welke optioneel verkrijgbaar zijn. Bepaalde producten kunnen optionele extra apparaten zijn. Sommige producten zijn niet in alle landen leverbaar. Productspecificaties en prestatiegegevens kunnen afwijken, 
afhankelijk van het type tractor. Werken met voorladers en bijbehorende werktuigen is niet zonder risico. Er kan ernstig letsel aan mensen en schade aan materialen worden veroorzaakt als de werkzaamheden niet op correcte wijze worden uitgevoerd. Let goed op uw omgeving, gebruik 
uw gezond verstand en volg altijd de lokale wet- en regelgeving. Lees altijd aandachtig en volledig de meegeleverde handleidingen. Gebruik alleen originele onderdelen en accessoires. Het productassortiment van Quicke wordt voortdurend verder ontwikkeld, daarom behouden wij ons het 
recht voor technische gegevens, prijzen en uitvoeringen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.®, ™ Handelsmerken van Ålö AB.


