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’n frontlader 
om trots op te zijn!
Een goed gevoel: het blijvend besef dat u de goede keus maakte! Je merkt 
het op elk gebied: bij Quicke wordt geluisterd naar uw wensen. Daarnaast 
wordt elke lader ontworpen om exact te passen bij uw tractor, met 
aandacht voor eenvoudig onderhoud.  

Kortom: kwaliteit en prestaties gericht op verhoging van uw productiviteit. 
Met aandacht voor elk detail om de mogelijkheden van uw tractor te 
optimaliseren met als resultaat: tijdwinst voor u! Een win-win situatie: 
voor uw tractor, uw winstgevendheid, maar vooral voor uw gemak.

Quicke Dimension is onze 
nieuwste serie frontladers 
met het wereldberoemde 
unieke ontwerp en 
exclusieve detaillering: 
de marktleider!
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1 | KNIEPLAAT.

4 | OPTIMALE KRACHTEN-
SPREIDING.

5 | EXTRA ZWARE 
AANBOUWCONSOLE.

2 | EXTRA STERKTE WAAR NODIG. 3 | ONWRIKBAAR STABIEL EN DUURZAAM.

7 | STABIELE WEGZETSTEUNEN.

6 | STERK EN SLIM IN ELK DETAIL.

strength
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Hierdoor merkt u de buitengewone prestaties bij uw werk 
en haalt u het beste uit uw tractor: elke dag, jaar na jaar. 
Hiervoor blijven we voortdurend onze producten ontwik-
kelen, met als resultaat een wereldleidende en uitgekien-
de lader die op alle gebieden zichzelf terugverdient! Met 

– voor u – als resultaat, dagelijks een tevreden terugblik 
op uw werk. Met een superkwaliteit die elk jaar duidelij-
ker wordt. Kortom: een lader met een lange levensduur 
die zichzelf terugverdient; een belangrijk deel van het 
bijzondere Quicke gevoel.

ZWARE LASTEN MET 
GROTE KIEPHOEKEN. Dit 
levert een grote bijdrage 
aan Quicke’s befaamde hoge 
niveau van bruikbaarheid en 
productiviteit. Gecombineerd 
met de mogelijkheden van 
het werktuig wordt het 
gebruik en de capaciteit van 
uw tractor-lader combinatie 
geoptimaliseerd.

1 | KNIEPLAAT. Doorsnede van de 
laderarm over de knieplaat. Het dub-
bele C-profiel van de lader is ter plaatse 
versterkt met een schetsplaat. 

2 | EXTRA STERKTE WAAR  NODIG. 
Torsiestijfheid en structurele sterkte zijn 
synoniemen voor deze marktleider. Extra 
sterkte wordt verkregen door de unieke 
dubbele U-profielen van de laderarmen 
waarbij het strakke uiterlijk behouden 
blijft doordat alle lassen naar de binnen-
zijde van de lader gericht zijn.

3 | ONWRIKBAAR STABIEL EN DUUR-
ZAAM. De verstevingingsplaten tussen 
dwarsbuis en laderarm zijn typische 
Quicke details die een lange levensduur 
van de lader garanderen. Door de lage 
plaatsing van de dwarsbuis hebt u een 
onbelemmerd zicht op de werktuigen.

4 | OPTIMALE KRACHTEN- 
SPREIDING. Het compact, in-profiel 
geperst scharnierhuis is smaller bij de 
vergrendelpen. Hierdoor is deze pen kor-
ter en sterker. Het brede U-profiel garan-
deert maximale stabiliteit bij het zware 
laderwerk op de moderne boerderij.

5 | EXTRA ZWARE AANBOUW-
CONSOLE. Quicke’s Delta aanbouw-
console met buitengewoon zware 
afmetingen en veel aanrakingsvlakken is 
een voorbeeld van precisie-engineering. 
Details zoals het 60 mm brede U-vormige 
steunvlak en de 40 mm vergrendelpen 
stellen u in staat het beschikbare vermo-
gen van uw tractor volledig te benutten.

6 | STERK EN SLIM IN ELK DETAIL. 
Alle scharnierpennen zijn gegalvaniseerd 
en uitgerust met Quicke’s unieke ver-
grendeling tegen meedraaien. De pennen 
in de werktuigdrager, waar de grootste 
krachten optreden, zijn extra sterk. Door 
de veerring en compacte rubber ring 
wordt axiale speling voorkomen en blijft 
het smeervet in de lagers.

7 | STABIELE WEGZETSTEUNEN. De 
zware stabiele constructie met doordacht 
ontwerp maakt aan- en afkoppelen van 
uw frontlader eenvoudig. Er is geen 
gereedschap nodig en er zijn geen losse 
bevestigingspennen.

Uw kracht
Iets sterk maken is eenvoudig. Om krachten 
te optimaliseren tot in het kleinste detail 
van een ontwerp is een uitdaging.

strength
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SELECTO FIX

Exclusieve details, 
speciaal voor u!
Vereenvoudig uw werk, bespaar tijd, optimaliseer 
comfort en veiligheid. Dit zijn al 60 jaar de leidende 
criteria bij Quicke.

Onvermoeibaar blijven we werken aan de perfecte front-
lader voor u en uw collega’s overal ter wereld. We houden 
ons op de hoogte van – en geven soms leiding aan – de 
snelle technische ontwikkelingen van de moderne en ster-
kere tractoren. Er is geen frontlader met zoveel slimme 

functies en vernieuwende technische oplossingen als 
Quicke. De frontlader waarbij nieuwe ideeën normaal zijn. 
Tot in het kleinste detail doordacht om de grootst moge-
lijke voordelen te leveren. Voor uw tractor, uw bedrijf, en 
voor u!

1 | PRODUCTIVITEITSVERHOGENDE WERKTUIGWISSEL.

4 | COMPACTE 
KIEPHOEKAANWIJZER.

6 | Q LOCK – HYDRAULISCHE WERKTUIG-
VERGRENDELING.

2 | UITERST COMFORTABELE 
SOFTDRIVE.

3 | LOCK & GO GARANDEERT UW 
VEILIGHEID.

7 | SELECTO FIX. 8 | EENVOUDIG SMEREN-SPECIAAL. 9 | Q-COMPACT VENTIEL MET 
VEELZIJDIGE VOORDELEN.

5 | Q LINK PRECISIE 
PARALLELGELEIDING.

details
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1 | PRODUCTIVITEITSVERHOGENDE 
WERKTUIGWISSEL. Ontdek onze unie-
ke visie op het wisselen van een werktuig. 
Door de mogelijkheid tot 180° draaien 
van de werktuigdrager ziet u duidelijk de 
oppikhaak vanuit uw cabine, waardoor 
maximaal zicht wordt gegarandeerd.

2 | UITERST COMFORTABELE 
 SOFTDRIVE. Ga waar u wilt met het 
grootste comfort. Het vernieuwend 
schokabsorberend systeem is nu geïnte-
greerd in het LCS waardoor de krachten 
op de lader, console, tractor en chauffeur 
worden verminderd. SoftDrive wordt op 
de LCS bediend met een elektrische aan–
uit schakelaar.

3 | LOCK & GO GARANDEERT UW 
VEILIGHEID. Probeer een makkelijker 
aan- en afkoppelsysteem te vinden dan 
Lock & Go. Deze uitvinding bespaart u 
tijd zonder compromissen over veilig-
heid. Losse onderdelen of gereedschap-
pen zijn niet nodig. Koppel aan of af met 
minimale inspanning.

4 | COMPACTE KIEPHOEKAAN-
WIJZER. De kiephoekaanwijzer is 
compact waardoor het niet in de weg 
zit, schade veroorzaakt of beschadigd 
kan raken. Makkelijk verstelbaar in drie 
posities voor verschillende werktuigen 
zodat altijd de juiste hoek tussen bodem 
en werktuig wordt aangegeven.

5 | Q LINK PRECISIE PARALLEL-
GELEIDING. Q Link is de naam van deze 
effectieve parallelgeleiding. De palletvork 
is altijd parallel; van bodem tot maximum 
hefhoogte. De sterke parallelprofielen 
vergemakkelijken het werken met –
bijvoorbeeld– strobalen of pallets. Ook 
bij het werken met een grondbak hebt u 
veel gemak van de parallelgeleiding.

6 | Q LOCK – HYDRAULISCHE 
WERKTUIGVERGRENDELING. 
Eenvoudig werktuigen wisselen vanaf 
de chauffeurstoel. Q-Lock wordt 
bediend via de derde functie. Met 
een extra veiligheidsschakelaar in de 
cabine kiest u tussen derde functie en 
werktuigvergrendeling.

7 | SELECTO FIX. Win tijd en vermijd 
problemen. Dit is een prima hulpmiddel 
als de lader is uitgevoerd met extra derde 
of vierde functie. Met een eenvoudige 
handeling koppelt u –zelfs onder 
druk– de hydrauliekslangen aan zonder 
problemen.

8 | EENVOUDIG SMEREN-SPECIAAL 
voor u. Elke scharnierpen is uitgerust 
met afsluitbare kapjes zodat het vet in de 
lagers blijft bij schoonspuiten. Uw motor-
kap, voorruit en kleding blijven schoon!

9 | Q-COMPACT VENTIEL MET 
VEELZIJDIGE VOORDELEN. Het 
centraal geplaatste distributieventiel 
heeft veel uitgekiende eigenschappen. 
Het levert precisiecontrole en optimale 
kracht voor zwaar werk. Het ventiel zit 
volledig in het zicht van de chauffeur. 
De veiligheidskap geeft bescherming 
aan alle onderdelen. Details zoals 
meedraaiende snelkoppelingen van de 
ozonbestendige slangen verhogen de 
levensduur.

10 | VEILIGHEID MET CLIC-ON. Onze 
automatische werktuigvergrendeling met 
geïntegreerde veiligheid verzekert dat 
werktuigen slechts op één –de correcte– 
manier kunnen worden bevestigd 
met een maximum aan zekerheid en 
minimaal tijdverlies. Let ook op de stijve 
constructie.

10 | VEILIGHEID 
MET CLIC-ON.

details
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design

1 | BESCHERMHOES.

4 | ALTIJD EN OVERAL VOORDEEL.

2 | PERFECT PASSENDE KLEUR. 3 | OPTIMAAL ZICHT DOOR UNIEK 
ONTWERP.

8 | DE HELE DAG GEMAK DOOR 
ONTWERP.

5 | WERELDLEIDER IN 
POEDERCOATING.

7 | GEMAKKELIJK TRACTOR 
ONDERHOUD.

6 | BESPAAR TIJD MET LIVE3.
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design
Jaarlijks besteden we duizenden uren aan ontwikkeling 
en ontwerp, van scharnierpennen tot laderarmen. We 
hebben slechts één doel voor ogen: onze oplossingen 
moeten uw werk efficiënter, veiliger en ergonomisch 
verantwoord maken. Onze dank zijn de vele positieve 

reacties van tractorbestuurders uit de hele wereld. 
Het geeft ons de prettige zekerheid dat geen enkele 
frontlader ter wereld zo doordacht en getest is. We zijn 
niet tevreden tot u tevreden bent. Daarom betekent voor 
ons een ontwerp meer dan vormen en lijnen.

Doeltreffend ontwerp 
door persoonlijke aandacht
Voor ons bij Quicke betekent ontwerpen niet alleen vormen 
en lijnen. Het ontwerpen van een frontlader betekent 
bij ons vooral een manier om u te voorzien van het best 
mogelijke gereedschap. 

1 | BESCHERMHOES. De hoes 
beschermt de hydraulische slangen 
tegen vuil, slijtage, zonlicht, enz. Ze 
houdt tevens de slangen bij elkaar ter 
verbetering van het zicht vanuit de 
cabine. Nu als standaard op elke Quicke 
Dimension lader.

2 | PERFECT PASSENDE KLEUR. 
Aantrekkelijk en praktisch. Q-Link 
is de perfecte parallelgeleiding. De 
parallelprofielen zijn leverbaar in de kleur 
van uw tractor. Deze optie is beschikbaar 
voor de meeste merken. Standaard is 
Q-Link uitgevoerd in zilvergrijs.

3 | OPTIMAAL ZICHT DOOR UNIEK 
ONTWERP. Geen leidingen of slangen 
in het zicht. Geen vuil of rommel dat 
kan ophopen, ook bij gebruik van extra 
accessoires. Dit zijn de overduidelijke 
voordelen van een lader met Q-Link waar 
alle leidingen en slangen zijn weggewerkt 
in de laderarm.

4 | ALTIJD EN OVERAL VOORDEEL. 
Traditioneel is bij Quicke de dwarsbalk 
ver naar voren geplaatst. Dit geeft 
diverse voordelen. Het biedt meer 
ruimte voor de fronthef en een beter 
uitzicht op het werktuig. De lader 
wordt hierdoor verder naar achteren 
gemonteerd. Dit verbetert de stabiliteit 
en rijeigenschappen van de tractor.

5 | WERELDLEIDER IN POEDER-
COATING. Het resultaat van Quicke’s 
verkoopsuccessen wordt geherinvesteerd 
in moderne fabrieken. In de modernste 
frontlader fabriek ter wereld worden de 
laderarmen vóór montage in kleur ge-
spoten waardoor een perfecte afwerking 
wordt gegarandeerd. De slijt- en slagvaste 
poedercoating heeft een bijzonder hoge 
weerstand tegen roestvorming.

6 | BESPAAR TIJD MET LIVE3. 
Productiviteitsverhogende optie voor 
de Electro Drive LCS Professional. Deze 
functie bespaart tijd bij het werken 
met veevoeder, inkuiling, hooi- en 
stro balen, hydraulische laadbakken en 
hydraulische opties op de palletvork. 
Maakt het mogelijk om het werktuig te 
openen/sluiten en gelijktijdig te legen/
kantelen. Live3 wordt op het aanwezige 
voorladersysteem gemonteerd. 

7 | GEMAKKELIJK TRACTOR 
ONDERHOUD. Een duidelijk voorbeeld 
van de praktische voordelen van 
het uitgekiende Quicke-ontwerp. 
Het verticale frame en compacte 
scharnierhuis laat veel ruimte voor het 
dagelijks onderhoud van uw tractor.

8 | DE HELE DAG GEMAK DOOR 
ONTWERP. U moet dag en nacht goed 
uitzicht hebben. Daarom heeft Quicke 
een dwarsbalk die het licht van de 
koplampen niet belemmert. Elk uur van 
de dag een beter zicht op uw lading. Een 
voorbeeld van doordenken bij Quicke.

BETER ZICHT MET LOADERLIGHT. 
LoaderLight is een accessoire die speciaal 
is ontwikkeld voor uw voorlader. Deze 
LED-verlichting wordt onder de knieplaat 
gemonteerd om het gebied rondom de 
voorladerarm te verlichten. Een perfect 
werktuig voor uw werk tijdens jaargetij-
den wanneer het vroeg donker is.
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55-56˚

90 cm

Q-Level –productiviteit 
gezien vanuit een nieuwe hoek
Optimale werkhoeken voor verbeterd bakgebruik: 
efficiënter gebruik en minder gemors met Q Level: 
de laatste Quicke ontwikkeling.

Hoe verbeteren we het gebruiksgemak van uw lader 
en tractor? Dat is de vraag die we ons doorlopend 
stellen. Het zoeken naar antwoorden op die vraag 
bracht Quicke tot zijn leidende marktpositie. Q Level 
is de nieuwste ontwikkeling waardoor het gebruik van 
werktuigen geoptimaliseerd wordt.

In de praktijk betekent het dat de vulhoek met Q Level 
wordt verhoogd tot 55-56° bij een werkhoogte van 
90 cm.* Bij normale werkhoogte is de vulhoek 10% 
groter in vergelijking met eerdere modellen. Hierdoor is 
er minder gemors over voor- of achterkant van de bak.

1 | GROTERE VULHOEK bij lagere werkhoogte geeft 
schoner werk.

2 | FABRICAGEVERBETERINGEN WAARVAN ONZE 
GEBRUIKERS VOORDEEL HEBBEN. Q Level Level werd 
mogelijk door een aantal factoren waaronder optimalisatie 
van de hydraulische cilinders. Dit is een voorbeeld hoe onze 
specialistische kennis wordt omgezet in klantvoordeel.

OPTIMAAL BAKONTWERP. Q Level werd mogelijk door een 
aantal factoren, inclusief verbeteringen van de werktuigcilinders 
en fabricagetechnieken. Dit is een goed voorbeeld van het 
doorlopend zoeken naar verhoging van uw comfort.

* afhankelijk van ladertype.

1 | GROTERE VULHOEK. 2 | FABRICAGEVERBETERINGEN 
WAARVAN ONZE GEBRUIKERS 
VOORDEEL HEBBEN.

GROTERE VULHOEK ZELFS BIJ LAGE 
WERKHOOGTE. Met Q Level vult u de 
bak onder een hoek tot 55-56° op een 
hoogte van 90 cm.*
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Een technische doorbraak 
voor onovertroffen 
gebruiksvriendelijkheid
Het Loader Control System versterkt de wereldleiderspositie 
van Ålö als fabrikant van hoogwaardige frontladers. LCSTM is een 
combinatie van vele technische innovaties, samengebracht in 
één systeem. 

•  EEN SPECIAAL ONTWIKKELD VENTIEL. Het unieke 
LCSTM ventielprogramma is special ontworpen voor de eisen 
en functies van de frontladers van vandaag en morgen. 
Het hierdoor verkregen bedieningsgemak wordt nergens 
geëvenaard.  

•  DE GEÏNTEGREERDE MULTI-KOPPELING* is tijdbesparend 
en milieuvriendelijk.

•  DE NIEUWE ERGONOMISCHE DUIM-JOYSTICK verbetert 
bedieningsgemak en rijeigenschappen.

Elk van deze nieuwe ontwikkelingen levert belangrijke 
voordelen op voor u en uw tractor. Gecombineerd tillen ze 
laderbeheersing, gebruiksvriendelijkheid, efficiëntheid en 
veiligheid naar nieuwe hoogten.

Welkom bij LCSTM. Welkom in de toekomst.
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Technische gegevens
Maximale oliedruk:  250 bar
Maximum retourdruk:  20 bar
Aanbevolen maximale oliestroom- 
hoeveelheid van open centre pomp:  120 l/min
Aanbevolen maximale oliestroom- 
hoeveelheid van load sensing pomp:  150 l/min
Ingestelde oliestroomhoeveelheid naar lader:   Max 90 l/min
Ingestelde ventieldruk: 23 bar

Één systeem. 
Honderden voordelen.

Optimalisatie van controle 
en rijeigenschappen
De kern van het unieke LCSTM ventielprogramma is dat 
het – als enige ventiel ter wereld – speciaal ontworpen is 
voor de specifieke functies en eisen van frontladers. Deze 
vastberaden benadering geeft u veel voordelen: ultieme 
beheers- en rijeigenschappen door optimaal aangepaste 
oliestroomkarakteristieken; voor elke gelegenheid en ongeacht 
het laadgewicht. De ventielen zijn bovendien energiezuinig en 
daardoor brandstofbesparend.

De voordelen op een rij:
•  Totale controle van zware lasten door de lastonafhankelijke 

oliestroom. Hierdoor is de ladersnelheid altijd hetzelfde, 
ongeacht het laadgewicht.

•  Makkelijk uitvoeren van gelijktijdige functies zoals zakken en 
kiepen.

•  Het Ålö LCSTM open centre (OC) ventiel heeft dezelfde 
eigenschappen als het Ålö LCSTM load sensing (LS) ventiel. 
Beide ventielen zijn gebaseerd op hetzelfde LS principe.

•  Energiebesparende lagedruk herwinning.
•  De cilinders blijven altijd gevuld met olie. Het systeem 

reageert onmiddellijk en er komt geen lucht in de cilinders.
•  Zowel het daal- als uitkiepcircuit hebben een zweefstand. 

Naast verbeterde rijeigenschappen vereenvoudigt dit het 
aan- en afkoppelen van de lader en het werktuig.

•  Door het compacte ontwerp is het mogelijk om het ventiel uit 
het zicht van de chauffeur te monteren.

Snel en makkelijk hanteerbaar 
met geïntegreerde elektronische 
aansluiting
De nieuwe Flat-Face multi-koppeling met geïntegreerde 
elektronische aansluiting is het hart van het LCSTM. Door zijn 
ingenieuze constructie bespaart het tijd en milieu. Het compacte 
ontwerp met draaiende slangkoppelingen is met één hand te 
bedienen. De uitvoering van de multi-koppeling maakt het aan- en 
afkoppelen onder druk mogelijk. Alle aansluitingen zijn lekvrije, 
makkelijk schoon te maken en onderhoudsvriendelijke Flat-Face 
koppelingen.

Veel voordelen:
•  Zowel de ventielen als slangkoppelingen zijn Flat-Face.
•  De multi-koppeling wordt makkelijk aangesloten met een 

enkele handgreep met sluiting.
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Ingestelde oliestroomhoeveelheid naar lader:   Max 90 l/min
Ingestelde ventieldruk: 23 bar

Één systeem. 
Honderden voordelen.

Optimalisatie van controle 
en rijeigenschappen
De kern van het unieke LCSTM ventielprogramma is dat 
het – als enige ventiel ter wereld – speciaal ontworpen is 
voor de specifieke functies en eisen van frontladers. Deze 
vastberaden benadering geeft u veel voordelen: ultieme 
beheers- en rijeigenschappen door optimaal aangepaste 
oliestroomkarakteristieken; voor elke gelegenheid en ongeacht 
het laadgewicht. De ventielen zijn bovendien energiezuinig en 
daardoor brandstofbesparend.

De voordelen op een rij:
•  Totale controle van zware lasten door de lastonafhankelijke 

oliestroom. Hierdoor is de ladersnelheid altijd hetzelfde, 
ongeacht het laadgewicht.

•  Makkelijk uitvoeren van gelijktijdige functies zoals zakken en 
kiepen.

•  Het Ålö LCSTM open centre (OC) ventiel heeft dezelfde 
eigenschappen als het Ålö LCSTM load sensing (LS) ventiel. 
Beide ventielen zijn gebaseerd op hetzelfde LS principe.

•  Energiebesparende lagedruk herwinning.
•  De cilinders blijven altijd gevuld met olie. Het systeem 

reageert onmiddellijk en er komt geen lucht in de cilinders.
•  Zowel het daal- als uitkiepcircuit hebben een zweefstand. 

Naast verbeterde rijeigenschappen vereenvoudigt dit het 
aan- en afkoppelen van de lader en het werktuig.

•  Door het compacte ontwerp is het mogelijk om het ventiel uit 
het zicht van de chauffeur te monteren.

Snel en makkelijk hanteerbaar 
met geïntegreerde elektronische 
aansluiting
De nieuwe Flat-Face multi-koppeling met geïntegreerde 
elektronische aansluiting is het hart van het LCSTM. Door zijn 
ingenieuze constructie bespaart het tijd en milieu. Het compacte 
ontwerp met draaiende slangkoppelingen is met één hand te 
bedienen. De uitvoering van de multi-koppeling maakt het aan- en 
afkoppelen onder druk mogelijk. Alle aansluitingen zijn lekvrije, 
makkelijk schoon te maken en onderhoudsvriendelijke Flat-Face 
koppelingen.

Veel voordelen:
•  Zowel de ventielen als slangkoppelingen zijn Flat-Face.
•  De multi-koppeling wordt makkelijk aangesloten met een 

enkele handgreep met sluiting.
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Welke joystick voldoet  
aan uw eisen?
De elektronische joystick of de kabelbediende handgreep: 
u kiest wat het best geschikt is voor u en uw tractor. 
Hiernaast staat een overzicht van de mogelijkheden van elke 
bediening.

ElectroDrive 
LCSTM Professional

●

EasyDrive 
LCSTM

▼

ErgoDrive 
LCSTM

■

* afhankelijk van lader-samenstelling

Elekronisch, duimgestuurd 
gebruiksgemak 
De ElectroDrive LCSTM Professional; de ergonomische 
duimgestuurde joystick die rijeigenschappen verbetert is het 
beste op het gebied van gebruikersgemak. U zult ervaren dat 
het beduidend verbeterde beheer een ontspannen manier van 
werken biedt met minimale lichaamsbelasting. De joystick heeft 
een ‘zwanenhals’ montage waardoor het voor de chauffeur 
mogelijk is om de bediening in een optimale positie te plaatsen. 
De ergonomische vormgeving van de joystick en de buigzame 
montage minimaliseren trillingen en ongewenste bewegingen 
bij het rijden over ongelijk of ruw terrein. Een ander belangrijk 
voordeel is het overzichtelijke beeldscherm met snelmenu van 
alle laderfuncties.

De voordelen:
• Nieuwe unieke bediening van de elektronische joystick. Kies 

tussen bediening van uw lader met uw duim, of tussen duim 
en wijsvinger.

• Optimaal ergonomisch gevormde handgreep. Een groot 
gemak bij langdurig werk.

• Gebruiksvriendelijk scherm met achtergrondverlichting. 
Overdag en ’s nachts duidelijk zichtbare informatie.

• Keuze uit twee modellen van elektronische joystick: de 
EasyDrive LCSTM, en de ElectroDrive LCS Professional. 
Hiermee is het mogelijk uw LCSTM te programmeren naar uw 
wensen.

• Het alternatief is de mechanische, kabelbediende ErgoDrive 
LCSTM met handgreep.

Jo
ys

tic
ks

Elektronische duim-joystick ● ▼

Mechanische joystick, kabelbediend ■

Displayverlichting ● ▼

Proportioneel heffen en zakken ● ▼ ■

Proportioneel kantelen en openen van werktuig ● ▼ ■

Zweefstand instelling op daalfunctie ● ▼ ■

Zweefstand instelling op kiepfunctie ● ▼ ■

Continue olienivellering ● ▼ ■

Kiepfunctie bij hergebruik ● ▼ ■

Derde functie * ● ▼ ■

Vierde functie * ● ▼ ■

Gemakkelijk schakelen tussen kiep- en derde functie ● ▼

Hydraulische werktuigvergrendeling* ● ▼ ■

Snelmenu

Schokdemper aan/uit ● ▼ ■

“Schildpad” stand (slakkengang) ●

Schudfunctie ● ▼

Visuele vlakstelling ●

Schokdemper bij transport* ● ▼ ■

Systeem drukloos maken ● ▼ ■

Derde functie aan/uit schakelaar* ●

Continue derde functie* ●

Traploos instelbare oliestroom-hoeveelheid 
derde functie*

●

Vierde functie aan/uit schakelaar* ● ▼

“Haas” stand (snelgang) ●

Instellingen menu

Instellingen derde functie ●

Instellingen derde functie aan/uit (+/-) richting ●

Snelkeuze knop instelling ●

Schudfunctie instelbaar in 9 stappen ●

Slakkengang instelbaar in 3 stappen ●

Slakkengang heffen en zakken instelbaar ●

Slakkengang kiepen en scheppen instelbaar ●

Displayverlichting contrast instelbaar ● ▼

Diagnose menu ● ▼

Fabrieksinstellingen ● ▼

Service menu ● ▼

Andere eigenschappen

“Flat-Face” lekvrije snelkoppelingen ● ▼ ■

Multi-snelkoppeling met geïntegreerde 
elektrische aansluiting*

● ▼ ■

Geïntegreerde lage-druk herwinning ● ▼

Stofkap ● ▼ ■

Open centre en load sensing ventielen ● ▼ ■

Load sensing ventiel met verwarmingsoptie ● ▼ ■
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Frontladers met 
parallelgeleiding

Q26 Q36 Q38 Q39 Q46 Q48 Q49
Vul- en kiephoeken*, 
min. vulhoek4 

max. kiephoek5

 
41° 
63°

 
44° 
58°

 
44° 
58°

 
44° 
58°

 
43° 
60°

 
43° 
60°

 
44° 
55°

Hefhoogte, 
m. op scharnierpunt werktuigraam 
m. aan onderkant werktuig 
in horizont. stand6 *

 
3,20 m 
2,90 m

 
3,50 m 
3,20 m

 
3,50 m 
3,20 m

 
3,65 m 
3,35 m

 
3,75 m 
3,45 m

 
3,75 m 
3,45 m

 
3,90 m 
3,60 m

Hefvermogen bij 195 bar 
1.  op scharnierpunt 

op bodemhoogte*** 
op scharnierpunt 
op max. hefhoogte***

 
1 890 kg 
 
1 490 kg

 
1 920 kg 
 
1 520 kg

 
2 270 kg 
 
1 800 kg

 
1 750 kg 
 
1 520 kg

 
2 400 kg 
 
1 900 kg

 
2 770 kg 
 
2 210 kg

 
2 220 kg 
 
1 890 kg

2.  800 mm vóór scharnierpunt 
op bodemhoogte 
 800 mm vóór scharnierpunt 
op 1,5 m hefhoogte 
 800 mm vóór scharnierpunt 
op max. hefhoogte

1 500 kg 
 
1 370 kg 
 
1 280 kg

1 530 kg 
 
1 440 kg 
 
1 310 kg

1 840 kg 
 
1 740 kg 
 
1 590 kg

1 380 kg 
 
1 360 kg 
 
1 310 kg

1 910 kg 
 
1 800 kg 
 
1 630 kg

2 250 kg 
 
2 110 kg 
 
1 920 kg

1 800 kg 
 
1 720 kg 
 
1 600 kg

3.  Uitbreekkracht op 800 mm 
vóór scharnierpunt

2 310 kg 2 380 kg 2 380 kg 2 330 kg 2 770 kg 2 770 kg 2 830 kg

Lader gewicht 505 kg 521 kg 521 kg 544 kg 585 kg 585 kg 595 kg

Tractorvermogen Ca. 50-70 pk, 37-52 kW** Ca. 50-80 pk, 37-60 kW** Ca. 50-80 pk, 37-60 kW** Ca. 50-80 pk, 37-60 kW** Ca. 60-100 pk, 45-75 kW** Ca. 60-100 pk, 45-75 kW** Ca. 60-100 pk, 45-75 kW**

Tractorgewicht tot ca. 3 000 kg 4 000 kg 4 000 kg 4 000 kg 4 500 kg 4 500 kg 4 500 kg

*afhankelijk van het type werktuig.       **het type lader dat u kiest is mede afhankelijk van het gewicht en grootte van uw tractor.       ***exclusief werktuig.
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1 Hefvermogen op scharnierpunt werktuigraam

Hefvermogen op 80 cm voor het werktuigraam

Uitbreekkracht op 80 cm voor het werktuigraam
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Frontladers met 
parallelgeleiding

Q26 Q36 Q38 Q39 Q46 Q48 Q49
Vul- en kiephoeken*, 
min. vulhoek4 

max. kiephoek5

 
41° 
63°

 
44° 
58°

 
44° 
58°

 
44° 
58°

 
43° 
60°

 
43° 
60°

 
44° 
55°

Hefhoogte, 
m. op scharnierpunt werktuigraam 
m. aan onderkant werktuig 
in horizont. stand6 *

 
3,20 m 
2,90 m

 
3,50 m 
3,20 m

 
3,50 m 
3,20 m

 
3,65 m 
3,35 m

 
3,75 m 
3,45 m

 
3,75 m 
3,45 m

 
3,90 m 
3,60 m

Hefvermogen bij 195 bar 
1.  op scharnierpunt 

op bodemhoogte*** 
op scharnierpunt 
op max. hefhoogte***

 
1 890 kg 
 
1 490 kg

 
1 920 kg 
 
1 520 kg

 
2 270 kg 
 
1 800 kg

 
1 750 kg 
 
1 520 kg

 
2 400 kg 
 
1 900 kg

 
2 770 kg 
 
2 210 kg

 
2 220 kg 
 
1 890 kg

2.  800 mm vóór scharnierpunt 
op bodemhoogte 
 800 mm vóór scharnierpunt 
op 1,5 m hefhoogte 
 800 mm vóór scharnierpunt 
op max. hefhoogte

1 500 kg 
 
1 370 kg 
 
1 280 kg

1 530 kg 
 
1 440 kg 
 
1 310 kg

1 840 kg 
 
1 740 kg 
 
1 590 kg

1 380 kg 
 
1 360 kg 
 
1 310 kg

1 910 kg 
 
1 800 kg 
 
1 630 kg

2 250 kg 
 
2 110 kg 
 
1 920 kg

1 800 kg 
 
1 720 kg 
 
1 600 kg

3.  Uitbreekkracht op 800 mm 
vóór scharnierpunt

2 310 kg 2 380 kg 2 380 kg 2 330 kg 2 770 kg 2 770 kg 2 830 kg

Lader gewicht 505 kg 521 kg 521 kg 544 kg 585 kg 585 kg 595 kg

Tractorvermogen Ca. 50-70 pk, 37-52 kW** Ca. 50-80 pk, 37-60 kW** Ca. 50-80 pk, 37-60 kW** Ca. 50-80 pk, 37-60 kW** Ca. 60-100 pk, 45-75 kW** Ca. 60-100 pk, 45-75 kW** Ca. 60-100 pk, 45-75 kW**

Tractorgewicht tot ca. 3 000 kg 4 000 kg 4 000 kg 4 000 kg 4 500 kg 4 500 kg 4 500 kg

*afhankelijk van het type werktuig.       **het type lader dat u kiest is mede afhankelijk van het gewicht en grootte van uw tractor.       ***exclusief werktuig.
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1 Hefvermogen op scharnierpunt werktuigraam

Hefvermogen op 80 cm voor het werktuigraam

Uitbreekkracht op 80 cm voor het werktuigraam
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Q26 Q36 Q38 Q39 Q46 Q48 Q49
Vul- en kiephoeken*, 
min. vulhoek4 

max. kiephoek5

 
41° 
63°

 
44° 
58°

 
44° 
58°

 
44° 
58°

 
43° 
60°

 
43° 
60°

 
44° 
55°

Hefhoogte, 
m. op scharnierpunt werktuigraam 
m. aan onderkant werktuig 
in horizont. stand6 *

 
3,20 m 
2,90 m

 
3,50 m 
3,20 m

 
3,50 m 
3,20 m

 
3,65 m 
3,35 m

 
3,75 m 
3,45 m

 
3,75 m 
3,45 m

 
3,90 m 
3,60 m

Hefvermogen bij 195 bar 
1.  op scharnierpunt 

op bodemhoogte*** 
op scharnierpunt 
op max. hefhoogte***

 
1 890 kg 
 
1 490 kg

 
1 920 kg 
 
1 520 kg

 
2 270 kg 
 
1 800 kg

 
1 750 kg 
 
1 520 kg

 
2 400 kg 
 
1 900 kg

 
2 770 kg 
 
2 210 kg

 
2 220 kg 
 
1 890 kg

2.  800 mm vóór scharnierpunt 
op bodemhoogte 
 800 mm vóór scharnierpunt 
op 1,5 m hefhoogte 
 800 mm vóór scharnierpunt 
op max. hefhoogte

1 500 kg 
 
1 370 kg 
 
1 280 kg

1 530 kg 
 
1 440 kg 
 
1 310 kg

1 840 kg 
 
1 740 kg 
 
1 590 kg

1 380 kg 
 
1 360 kg 
 
1 310 kg

1 910 kg 
 
1 800 kg 
 
1 630 kg

2 250 kg 
 
2 110 kg 
 
1 920 kg

1 800 kg 
 
1 720 kg 
 
1 600 kg

3.  Uitbreekkracht op 800 mm 
vóór scharnierpunt

2 310 kg 2 380 kg 2 380 kg 2 330 kg 2 770 kg 2 770 kg 2 830 kg

Lader gewicht 505 kg 521 kg 521 kg 544 kg 585 kg 585 kg 595 kg

Tractorvermogen Ca. 50-70 pk, 37-52 kW** Ca. 50-80 pk, 37-60 kW** Ca. 50-80 pk, 37-60 kW** Ca. 50-80 pk, 37-60 kW** Ca. 60-100 pk, 45-75 kW** Ca. 60-100 pk, 45-75 kW** Ca. 60-100 pk, 45-75 kW**

Tractorgewicht tot ca. 3 000 kg 4 000 kg 4 000 kg 4 000 kg 4 500 kg 4 500 kg 4 500 kg
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Q56 Q58 Q66 Q68 Q76 Q78
Vul- en kiephoeken*, 
min. vulhoek4 

max. kiephoek5

 
45° 
55°

 
45° 
55°

 
45° 
52°

 
45° 
52°

 
44° 
52°

 
44° 
52°

Hefhoogte, 
m. op scharnierpunt werktuigraam 
m. aan onderkant werktuig 
in horizont. stand6 *

 
4,00 m 
3,70 m

 
4,00 m 
3,70 m

 
4,25 m 
3,95 m

 
4,25 m 
3,95 m

 
4,50 m 
4,20 m

 
4,50 m 
4,20 m

Hefvermogen bij 195 bar 
1.  op scharnierpunt 

op bodemhoogte*** 
op scharnierpunt 
op max. hefhoogte***

 
2 520 kg 
 
2 060 kg

 
2 890 kg 
 
2 370 kg

 
2 790 kg 
 
2 440 kg

 
3 170 kg 
 
2 780 kg

 
2 990 kg 
 
2 490 kg

 
3 380 kg 
 
2 820 kg

2.  800 mm vóór scharnierpunt 
op bodemhoogte 
 800 mm vóór scharnierpunt 
op 1,5 m hefhoogte 
 800 mm vóór scharnierpunt 
op max. hefhoogte

2 070 kg 
 
1 930 kg 
 
1 720 kg

2 410 kg 
 
2 250 kg 
 
2 010 kg

2 330 kg 
 
2 250 kg 
 
2 120 kg

2 680 kg 
 
2 590 kg 
 
2 450 kg

2 540 kg 
 
2 370 kg 
 
2 120 kg

2 900 kg 
 
2 700 kg 
 
2 430 kg

3.  Uitbreekkracht op 800 mm 
vóór scharnierpunt

2 810 kg 3 850 kg 3 360 kg 4 470 kg 3 870 kg 4 480 kg

Lader gewicht 621 kg 621 kg 721 kg 721 kg 760 kg 760 kg

Tractorvermogen Ca. 80-120 pk, 60-90 kW** Ca. 80-120 pk, 60-90 kW** Ca. 100-150 pk, 75-112 kW** Ca. 100-150 pk, 75-112 kW** Ca. 120-190 pk, 90-142 kW** Ca. 120-190 pk, 90-142 kW**

Tractorgewicht tot ca. 5 200 kg 5 200 kg 6 000 kg 6 000 kg 7 000 kg 7 000 kg

*afhankelijk van het type werktuig.       **het type lader dat u kiest is mede afhankelijk van het gewicht en grootte van uw tractor.       ***exclusief werktuig.
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Frontladers met 
parallelgeleiding

800 mm

5

4

6

3

2

1 Hefvermogen op scharnierpunt werktuigraam

Hefvermogen op 80 cm voor het werktuigraam

Uitbreekkracht op 80 cm voor het werktuigraam
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Q56 Q58 Q66 Q68 Q76 Q78
Vul- en kiephoeken*, 
min. vulhoek4 

max. kiephoek5

 
45° 
55°

 
45° 
55°

 
45° 
52°

 
45° 
52°

 
44° 
52°

 
44° 
52°

Hefhoogte, 
m. op scharnierpunt werktuigraam 
m. aan onderkant werktuig 
in horizont. stand6 *

 
4,00 m 
3,70 m

 
4,00 m 
3,70 m

 
4,25 m 
3,95 m

 
4,25 m 
3,95 m

 
4,50 m 
4,20 m

 
4,50 m 
4,20 m

Hefvermogen bij 195 bar 
1.  op scharnierpunt 

op bodemhoogte*** 
op scharnierpunt 
op max. hefhoogte***

 
2 520 kg 
 
2 060 kg

 
2 890 kg 
 
2 370 kg

 
2 790 kg 
 
2 440 kg

 
3 170 kg 
 
2 780 kg

 
2 990 kg 
 
2 490 kg

 
3 380 kg 
 
2 820 kg

2.  800 mm vóór scharnierpunt 
op bodemhoogte 
 800 mm vóór scharnierpunt 
op 1,5 m hefhoogte 
 800 mm vóór scharnierpunt 
op max. hefhoogte

2 070 kg 
 
1 930 kg 
 
1 720 kg

2 410 kg 
 
2 250 kg 
 
2 010 kg

2 330 kg 
 
2 250 kg 
 
2 120 kg

2 680 kg 
 
2 590 kg 
 
2 450 kg

2 540 kg 
 
2 370 kg 
 
2 120 kg

2 900 kg 
 
2 700 kg 
 
2 430 kg

3.  Uitbreekkracht op 800 mm 
vóór scharnierpunt

2 810 kg 3 850 kg 3 360 kg 4 470 kg 3 870 kg 4 480 kg

Lader gewicht 621 kg 621 kg 721 kg 721 kg 760 kg 760 kg

Tractorvermogen Ca. 80-120 pk, 60-90 kW** Ca. 80-120 pk, 60-90 kW** Ca. 100-150 pk, 75-112 kW** Ca. 100-150 pk, 75-112 kW** Ca. 120-190 pk, 90-142 kW** Ca. 120-190 pk, 90-142 kW**

Tractorgewicht tot ca. 5 200 kg 5 200 kg 6 000 kg 6 000 kg 7 000 kg 7 000 kg

*afhankelijk van het type werktuig.       **het type lader dat u kiest is mede afhankelijk van het gewicht en grootte van uw tractor.       ***exclusief werktuig.
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Frontladers met 
parallelgeleiding

800 mm
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1 Hefvermogen op scharnierpunt werktuigraam

Hefvermogen op 80 cm voor het werktuigraam

Uitbreekkracht op 80 cm voor het werktuigraam
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Q56 Q58 Q66 Q68 Q76 Q78
Vul- en kiephoeken*, 
min. vulhoek4 

max. kiephoek5

 
45° 
55°

 
45° 
55°

 
45° 
52°

 
45° 
52°

 
44° 
52°

 
44° 
52°

Hefhoogte, 
m. op scharnierpunt werktuigraam 
m. aan onderkant werktuig 
in horizont. stand6 *

 
4,00 m 
3,70 m

 
4,00 m 
3,70 m

 
4,25 m 
3,95 m

 
4,25 m 
3,95 m

 
4,50 m 
4,20 m

 
4,50 m 
4,20 m

Hefvermogen bij 195 bar 
1.  op scharnierpunt 

op bodemhoogte*** 
op scharnierpunt 
op max. hefhoogte***

 
2 520 kg 
 
2 060 kg

 
2 890 kg 
 
2 370 kg

 
2 790 kg 
 
2 440 kg

 
3 170 kg 
 
2 780 kg

 
2 990 kg 
 
2 490 kg

 
3 380 kg 
 
2 820 kg

2.  800 mm vóór scharnierpunt 
op bodemhoogte 
 800 mm vóór scharnierpunt 
op 1,5 m hefhoogte 
 800 mm vóór scharnierpunt 
op max. hefhoogte

2 070 kg 
 
1 930 kg 
 
1 720 kg

2 410 kg 
 
2 250 kg 
 
2 010 kg

2 330 kg 
 
2 250 kg 
 
2 120 kg

2 680 kg 
 
2 590 kg 
 
2 450 kg

2 540 kg 
 
2 370 kg 
 
2 120 kg

2 900 kg 
 
2 700 kg 
 
2 430 kg

3.  Uitbreekkracht op 800 mm 
vóór scharnierpunt

2 810 kg 3 850 kg 3 360 kg 4 470 kg 3 870 kg 4 480 kg

Lader gewicht 621 kg 621 kg 721 kg 721 kg 760 kg 760 kg

Tractorvermogen Ca. 80-120 pk, 60-90 kW** Ca. 80-120 pk, 60-90 kW** Ca. 100-150 pk, 75-112 kW** Ca. 100-150 pk, 75-112 kW** Ca. 120-190 pk, 90-142 kW** Ca. 120-190 pk, 90-142 kW**

Tractorgewicht tot ca. 5 200 kg 5 200 kg 6 000 kg 6 000 kg 7 000 kg 7 000 kg
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Q88 Q98
Vul- en kiephoeken*, 
min. vulhoek4 

max. kiephoek5

 
44° 
49°

 
42° 
50°

Hefhoogte, 
m. op scharnierpunt werktuigraam 
m. aan onderkant werktuig 
in horizont. stand6 *

 
4,95 m 
4,65 m

 
4,95 m 
4,65 m

Hefvermogen bij 195 bar 
1.  op scharnierpunt 

op bodemhoogte*** 
op scharnierpunt 
op max. hefhoogte***

 
3 930 kg 
 
3 070 kg

 
4 210 kg 
 
2 880 kg

2.  800 mm vóór scharnierpunt 
op bodemhoogte 
 800 mm vóór scharnierpunt 
op 1,5 m hefhoogte 
 800 mm vóór scharnierpunt 
op max. hefhoogte

3 340 kg 
 
3 050 kg 
 
2 770 kg

3 610 kg 
 
3 210 kg 
 
2 600 kg

3.  Uitbreekkracht op 800 mm 
vóór scharnierpunt

4 460 kg 4 450 kg

Lader gewicht 838 kg 935 kg

Tractorvermogen >150 pk, >112 kW** >200 pk, >149 kW**

Tractorgewicht tot ca. 9 000 kg 13 000 kg

*afhankelijk van het type werktuig.       **het type lader dat u kiest is mede afhankelijk van het gewicht en grootte van uw tractor.       ***exclusief werktuig.

Frontladers met 
parallelgeleiding

800 mm

5

4
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2

1 Hefvermogen op scharnierpunt werktuigraam

Hefvermogen op 80 cm voor het werktuigraam

Uitbreekkracht op 80 cm voor het werktuigraam
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Q88 Q98
Vul- en kiephoeken*, 
min. vulhoek4 

max. kiephoek5

 
44° 
49°

 
42° 
50°

Hefhoogte, 
m. op scharnierpunt werktuigraam 
m. aan onderkant werktuig 
in horizont. stand6 *

 
4,95 m 
4,65 m

 
4,95 m 
4,65 m

Hefvermogen bij 195 bar 
1.  op scharnierpunt 

op bodemhoogte*** 
op scharnierpunt 
op max. hefhoogte***

 
3 930 kg 
 
3 070 kg

 
4 210 kg 
 
2 880 kg

2.  800 mm vóór scharnierpunt 
op bodemhoogte 
 800 mm vóór scharnierpunt 
op 1,5 m hefhoogte 
 800 mm vóór scharnierpunt 
op max. hefhoogte

3 340 kg 
 
3 050 kg 
 
2 770 kg

3 610 kg 
 
3 210 kg 
 
2 600 kg

3.  Uitbreekkracht op 800 mm 
vóór scharnierpunt

4 460 kg 4 450 kg

Lader gewicht 838 kg 935 kg

Tractorvermogen >150 pk, >112 kW** >200 pk, >149 kW**

Tractorgewicht tot ca. 9 000 kg 13 000 kg

*afhankelijk van het type werktuig.       **het type lader dat u kiest is mede afhankelijk van het gewicht en grootte van uw tractor.       ***exclusief werktuig.

Frontladers met 
parallelgeleiding

800 mm
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1 Hefvermogen op scharnierpunt werktuigraam

Hefvermogen op 80 cm voor het werktuigraam

Uitbreekkracht op 80 cm voor het werktuigraam
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       Q21 Q31 Q33 Q41 Q51 Q61
Vul- en kiephoeken* 
min. vulhoek4   41° 44° 44° 43° 46° 45° 
max. kiephoek5  64° 58° 58° 60° 56° 52°

Hefhoogte 
m. op scharnierpunt werktuigraam 3,20 m 3,50 m 3,50 m 3,75 m 4,00 m 4,25 m 
m. aan onderkant werktuig 
in horizont. stand6 * 2,90 m 3,20 m 3,20 m 3,45 m 3,70 m 3,95 m

Hefvermogen bij 195 bar 
1. op scharnierpunt op bodemhoogte*** 2 280 kg 2 310 kg 2 690 kg 2 810 kg 2 920 kg 3 220 kg 
 op scharnierpunt op max. hefhoogte*** 1 730 kg 1 760 kg 2 060 kg 2 150 kg 2 310 kg 2 710 kg

2. 800 mm vóór scharnierpunt 
 op bodemhoogte 1 360 kg 1 390 kg 1 660 kg 1 730 kg 1 860 kg 2 130 kg 
 800 mm vóór scharnierpunt 
 op 1,5 m hefhoogte 1 230 kg 1 250 kg 1 500 kg 1 560 kg 1 680 kg 1 980 kg 
 800 mm vóór scharnierpunt 
 op max. hefhoogte 1 190 kg 1 220 kg 1 450 kg 1 500 kg 1 640 kg 1 970 kg

3.  Uitbreekkracht op 800 mm 
vóór scharnierpunt 2 350 kg 2 410 kg 2 410 kg 2 800 kg 2 840 kg 3 360 kg

Lader gewicht  436 kg 450 kg 450 kg 515 kg 554 kg 628 kg

Tractorvermogen, ca 50-70 pk 50-80 pk 50-80 pk 60-100 pk 80-120 pk 100-150 pk 
       37-52 kW** 37-60 kW** 37-60 kW** 45-75 kW** 60-90 kW** 75-112 kW**

Tractorgewicht tot ca. 3 000 kg 4 000 kg 4 000 kg 4 500 kg 5 200 kg 6 000 kg

Frontladers zonder 
parallelgeleiding

2121



Speciaal 
Ontwikkelde 
Werktuigen

Werktuigen voor voorladers





Altijd het 
juiste werktuig
Het is eenvoudig: bij gebruik van onze originele werktuigen 
ervaart u altijd plezier in het werk en duurzaamheid. U hebt altijd 
het gevoel dat u het juiste gereedschap hebt voor het werk. Uw 
werk wordt uitgevoerd met de hoogste efficiëntheid. Dankzij 
onze superieure kwaliteit zal het plezier van het gebruik van onze 
werktuigen langdurig zijn, net als de voordelen. Kies daarom voor 
origninele werktuigen om het maximum uit uw lader te halen.

24



Altijd het 
juiste werktuig
Het is eenvoudig: bij gebruik van onze originele werktuigen 
ervaart u altijd plezier in het werk en duurzaamheid. U hebt altijd 
het gevoel dat u het juiste gereedschap hebt voor het werk. Uw 
werk wordt uitgevoerd met de hoogste efficiëntheid. Dankzij 
onze superieure kwaliteit zal het plezier van het gebruik van onze 
werktuigen langdurig zijn, net als de voordelen. Kies daarom voor 
origninele werktuigen om het maximum uit uw lader te halen.

WERKTUIGEN VOOR BALEN 5 - 7

SILAGE WERKTUIGEN 10 - 12

VORKEN EN ACCESSOIRES 13

HEFWERKTUIGEN 14 - 15

BAKKEN 16 - 23

INHOUD
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Spaar tijd. Selecto Fix is een prima hulpmiddel als 
de frontlader is uitgerust met een extra derde of 
vierde functie. Met een eenvoudige handeling en 
zonder problemen wordt de werktuighydrauliek 
aangekoppeld, zelfs als het systeem onder druk 
staat.

Uw keuze 
van aankoppel
systemen 
Met onze voorladers heeft u niet alleen de grootste 
keuze uit werktuigen, u hebt ook de keuze uit diverse 
aankoppelsystemen, geschikt voor – bijna alle – type laders.

B: SMS
Aankoppelsysteem voor Quicke en Trima 
voorladers met combibevestiging, en overige 
voorladers met SMSaankoppelsysteem, bijv. 
Kellve, Vreten en Howard.

Selecto Fix*

A: Euro
Aankoppelsysteem voor alle Quicke, Trima, en 
andere laders met Euro aankoppelsysteem.

C: Ålö type 3
Past op oudere volhydraulische voorladers.

Sommige werktuigen passen ook op laders met 
smal en breed BMsysteem.

* Selecto Fix is als optioneel 
accessoire leverbaar.

Spaar tijd
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SELECTO FIX

Spaar tijd. Selecto Fix is een prima hulpmiddel als 
de frontlader is uitgerust met een extra derde of 
vierde functie. Met een eenvoudige handeling en 
zonder problemen wordt de werktuighydrauliek 
aangekoppeld, zelfs als het systeem onder druk 
staat.

Uw keuze 
van aankoppel
systemen 
Met onze voorladers heeft u niet alleen de grootste 
keuze uit werktuigen, u hebt ook de keuze uit diverse 
aankoppelsystemen, geschikt voor – bijna alle – type laders.

B: SMS
Aankoppelsysteem voor Quicke en Trima 
voorladers met combibevestiging, en overige 
voorladers met SMSaankoppelsysteem, bijv. 
Kellve, Vreten en Howard.

Selecto Fix*

A: Euro
Aankoppelsysteem voor alle Quicke, Trima, en 
andere laders met Euro aankoppelsysteem.

C: Ålö type 3
Past op oudere volhydraulische voorladers.

Sommige werktuigen passen ook op laders met 
smal en breed BMsysteem.

* Selecto Fix is als optioneel 
accessoire leverbaar.

Spaar tijd
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Quadrogrip®

ONVERSLAANBARE HANTERING VAN GEWIKKELDE 
GROTE EN KLEINE BALEN

Quadrogrip is het perfecte werktuig voor het transporteren 
en stapelen van grote gewikkelde vierkante en ronde balen. 
De grijparmen zijn gemonteerd aan 350 mm. brede schuif
panelen die uiterst stabiel langs het hoofdframe bewegen. 
Bij het stapelen is het mogelijk om de linker of rechterarm te 
blokkeren, wat het werk een stuk gemakkelijker maakt. De 
demonteerbare geleiderails zijn vervaardigd van zelfsme
rende hoogkwalitatieve polyethyleen. De geleidevlakken 
staan vertikaal zodat vuil niet kan hechten. Dit resulteert in 
een nagenoeg wrijvingsloze en geluidloze beweging met een 
minimale slijtage en een lange levensduur.

QUADROGRIP 200

Totale breedte, cm 235
Baalafmeting, cm 60200
Armlengte, cm 130
Gewicht, kg 433 

WERKTUIGEN VOOR BALEN

Flexibal®

DRIE WERKTUIGEN IN ÉÉN

Flexibal is een sterk en veelzijdig werktuig. De 125 mm. ronde 
draaibare buizen zijn gemonteerd op twee zware tanden. 
De stalen buizen kunnen hydraulisch zijwaarts bewegen. Bij 
het oppakken worden de buizen voorzichtig onder de baal 
geschoven. Door de lange en dikke buizen wordt de druk op 
baal gelijkmatig verdeeld. Voor het oppakken van hooi en 
strobalen kunnen de buizen gemakkelijk en snel gedemon
teerd worden. Met gedemonteerde buizen, kan de Flexibal 
bovendien gebruikt worden als palletvork (max. 1000 kg).

Als accessoire kan de Flexibal worden uitgerust met een ver
stelbare balensteun die aan de achterkant van het werktuig 
bevestigd wordt. Hierdoor kunnen grotere balen worden 
getild en geeft het de mogelijkheid om balen te kantelen.

Voor uw veiligheid raden we de balensteun aan bij montage 
op een lader zonder parallelgeleiding of op tractoren zonder 
cabine.

KIES HET BESTE WERKTUIG 

Onze werktuigen staan bekend om hun zware lagers in de 
werktuigarmen, de grote aanrakingsvlakken die voor een 
optimale lastverdeling zorgen, en de afwezigheid van scherpe 
hoeken. We doen geen concessies: kwaliteit staat voorop.

FLEXIBAL

Maximale baalafmeting 180
Gewicht balensteun, kg 45
Gewicht, kg 195
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Flexigrip™

VEILIG EN EFFECTIEF WERKEN MET RONDE BALEN

Het stapelen van ronde balen recht op elkaar vermindert 
de kans van lucht en vochtindringing. De klemarmen zijn 
opgehangen aan zware scharnierpennen met uitwisselbare 
lagerbussen. De rechter of linkerarm kan worden 
vastgezet, maar er blijft enige bewegingsuitslag mogelijk. 
Hierdoor is het makkelijker de balen te stapelen zonder 
schade aan plastic folie of de baal. De armen zijn bovendien 
zodanig ontworpen dat terugtrekken eenvoudig is met 
als voordeel dat de balen strakker tegen elkaar gestapeld 
kunnen worden. De unieke rondgebogen armen, gemaakt 
van 90 mm. dikke buizen, zorgen ervoor dat de klem wijd 
open kan, waardoor de balen met grote zorgvuldigheid 
zowel plat liggend als rollend opgepakt kunnen worden. Let 
vooral op de lange, gebogen buizen gemaakt uit één stuk, 
zonder scherpe hoeken of lasverbindingen. De verlengde 
buizen aan de bovenzijde zijn een Quicke specialiteit die een 
beduidend betere steun geven wanneer de baal horizontaal 
in de klem hangt.

Unigrip™

BEWEZEN VOORDELEN EN LICHT IN GEWICHT

De Unigrip is een beproefd en getest ontwerp met een laag 
eigen gewicht. Hiermee kunnen dezelfde werkzaamheden 
worden uitgevoerd als met de Flexigrip. De keuze 
tussen deze twee balenklemmen is afhankelijk van de 
werkzaamheden en individuele voorkeur van de gebruiker. 
De Unigrip klem is ook geschikt voor balen met een kleinere 
doorsnede. De armen verdelen de druk op de baal over 
een groter aanrakingsoppervlak, zodat de balen nog 
voorzichtiger worden vastgeklemd. De buizen van de armen 
hebben een kromming met een grote diameter. De Unigrip 
heeft dikke buizen en geen scherpe hoeken zodat de plastic 
wikkel niet wordt beschadigd.

Silosplit®

SNIJ BALEN GEMAKKELIJK EN GOEDKOOP IN DOORMIDDEN

Tot nu toe was het doormidden snijden van balen zwaar 
werk en duur. Als u een frontlader hebt met dubbelwerkende 
bakcilinders is dit nu verleden tijd. De Quicke Silosplit neemt 
nu het werk van u over.

Met de Silosplit kunt u zowel de balen snijden als 
transporteren. Breng de baal met de Silosplit naar een 
geschikte plaats waar de baal tegen de grond wordt gedrukt. 
Zowel stro als silage balen vallen in twee delen uiteen; 
eenvoudig en soepel zonder extra benodigde hydraulische 
functies. Hierna is het eenvoudig om het voer verder te 
verwerken. De Silosplit wordt geleverd met een handige 
mesbeschermer.

FLEXIGRIP 160 200

Baalafmeting 
vantot, cm

120160 150200

Gewicht, kg 262 287

UNIGRIP 130 160

Baalafmeting 
vantot, cm

90130 120160

Gewicht, kg 200 240

SILOSPLIT

Breedte, cm 120
Lengte, cm 170
Gewicht, kg 110

WERKTUIGEN VOOR BALEN
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Flexigrip™

VEILIG EN EFFECTIEF WERKEN MET RONDE BALEN

Het stapelen van ronde balen recht op elkaar vermindert 
de kans van lucht en vochtindringing. De klemarmen zijn 
opgehangen aan zware scharnierpennen met uitwisselbare 
lagerbussen. De rechter of linkerarm kan worden 
vastgezet, maar er blijft enige bewegingsuitslag mogelijk. 
Hierdoor is het makkelijker de balen te stapelen zonder 
schade aan plastic folie of de baal. De armen zijn bovendien 
zodanig ontworpen dat terugtrekken eenvoudig is met 
als voordeel dat de balen strakker tegen elkaar gestapeld 
kunnen worden. De unieke rondgebogen armen, gemaakt 
van 90 mm. dikke buizen, zorgen ervoor dat de klem wijd 
open kan, waardoor de balen met grote zorgvuldigheid 
zowel plat liggend als rollend opgepakt kunnen worden. Let 
vooral op de lange, gebogen buizen gemaakt uit één stuk, 
zonder scherpe hoeken of lasverbindingen. De verlengde 
buizen aan de bovenzijde zijn een Quicke specialiteit die een 
beduidend betere steun geven wanneer de baal horizontaal 
in de klem hangt.

Unigrip™

BEWEZEN VOORDELEN EN LICHT IN GEWICHT

De Unigrip is een beproefd en getest ontwerp met een laag 
eigen gewicht. Hiermee kunnen dezelfde werkzaamheden 
worden uitgevoerd als met de Flexigrip. De keuze 
tussen deze twee balenklemmen is afhankelijk van de 
werkzaamheden en individuele voorkeur van de gebruiker. 
De Unigrip klem is ook geschikt voor balen met een kleinere 
doorsnede. De armen verdelen de druk op de baal over 
een groter aanrakingsoppervlak, zodat de balen nog 
voorzichtiger worden vastgeklemd. De buizen van de armen 
hebben een kromming met een grote diameter. De Unigrip 
heeft dikke buizen en geen scherpe hoeken zodat de plastic 
wikkel niet wordt beschadigd.

Silosplit®

SNIJ BALEN GEMAKKELIJK EN GOEDKOOP IN DOORMIDDEN

Tot nu toe was het doormidden snijden van balen zwaar 
werk en duur. Als u een frontlader hebt met dubbelwerkende 
bakcilinders is dit nu verleden tijd. De Quicke Silosplit neemt 
nu het werk van u over.

Met de Silosplit kunt u zowel de balen snijden als 
transporteren. Breng de baal met de Silosplit naar een 
geschikte plaats waar de baal tegen de grond wordt gedrukt. 
Zowel stro als silage balen vallen in twee delen uiteen; 
eenvoudig en soepel zonder extra benodigde hydraulische 
functies. Hierna is het eenvoudig om het voer verder te 
verwerken. De Silosplit wordt geleverd met een handige 
mesbeschermer.

FLEXIGRIP 160 200

Baalafmeting 
vantot, cm

120160 150200

Gewicht, kg 262 287

UNIGRIP 130 160

Baalafmeting 
vantot, cm

90130 120160

Gewicht, kg 200 240

SILOSPLIT

Breedte, cm 120
Lengte, cm 170
Gewicht, kg 110

WERKTUIGEN VOOR BALEN
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Balenprikker
EENVOUDIG EN EFFECTIEF

De balenprikker is speciaal geschikt voor het hanteren van 
ronde balen. De lange tand verzekert veilig transport van de 
baal. De korte tand voorkomt kantelen en draaien tijdens het 
stapelen.

Vierkante 
balenvork – standaard
VOOR RONDE EN VIERKANTE BALEN

De balenvork is een eenvoudig maar robuust werktuig voor 
zowel ronde als rechthoekige balen. De tanden kunnen in 
de tandenbalk worden gemonteerd op een afstand van 
80 of 130 cm. Optioneel kan de vork worden uitgerust 
met een verticale Uvormige steun om de bovenste baal 
meer stabiliteit te geven. Voor uw veiligheid raden we deze 
optionele balensteun aan bij montage op een lader zonder 
parallelgeleiding of op tractoren zonder cabine.

Grootbalenvork 
–zekerheid
VOOR VEILIG EN EFFICIËNT WERKEN

De vierkante balenvork heeft opklapbare tanden die mak
kelijker, en vooral veiliger zijn. U kunt de tanden verticaal 
omhoog zetten en vergrendelen voor veiligheid tijdens 
transport op de openbare weg. Tevens geschiedt het hante
ren van balen veiliger en efficiënter. Bij het lossen worden de 
pakken met de voorzijde van het hoofdframe aangeduwd. 
Bij lossen op maximumhoogte, wordt het bovenste pak op 
zijn plaats geduwd door het bovenframe van het werktuig 
zonder dat er extra tanden nodig zijn die in het pak gedrukt 
worden Door dit bovenframe kunnen geen pakken achter
over vallen bij het achteruit wegrijden.

De grootbalenvork wordt geleverd in 2 uitvoeringen. Het 190 
cm. brede frame is geschikt voor grote en lange balen. Het 
140 cm. brede frame wordt standaard geleverd met 2 tanden 
met uitbreidingsmogelijkheid tot 5 tanden.

Optioneel is een verhogingsset leverbaar (om meerdere 
pakken tegelijk te tillen) of een zakkenheffer voor big bags. 
(maximale belasting van de haak: 750 tot 1250 kg, afhankelijk 
van de hoogte).

BALENPRIKKER

Breedte, cm 115
Tandlengte, cm 125
Gewicht, kg 60

VIERKANTE BALENVORK – STANDAARD

Breedte, cm 140
Aantal tanden, standaard 2
Tandlengte, cm 82 of 125
Extra balensteun, 
gewicht, kg

42

Gewicht, kg 78

GROOTBALENVORK – ZEKERHEID 140 190

Breedte, cm 140 190
Aantal tanden, standaard 2 5
Tandlengte, cm 125 125
Gewicht, kg 133 168

WERKTUIGEN VOOR BALEN
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Powergrab™

POWERGRAB™ – UW WENSEN – ONZE INSPIRATIE

Dit ontwerp komt voort uit uw wensen. Een krachtig universeel inzetbaar 
werktuig met hoge productiviteit. Geschikt voor silage en ander veeleisend 
grijp en grondwerk.

Powergrab is voornamelijk ontworpen voor silage werk; daarnaast is het 
geschikt voor diverse andere grijp en grondwerkzaamheden op de boerderij 
en bij loonwerk.

Bij het vullen met silage wordt de Powergrab onder een hoek van 45° in het 
voer gedrukt, wat de maximale vulling geeft bij het sluiten van de grijper. De 
speciale vorm van de tanden, in combinatie met de neerwaartse beweging 
zorgt voor een mooi en strak uitgehaald blok. Dit voorkomt indringing van 
lucht en daardoor broei in de kuil. De conische vorm van de bak vereenvou
digt het vullen en lossen. Mede door de grote openingshoek van de grijper is 
kuilvoer tot tegen de wanden van de kuil opschepbaar.

POWERGRAB 185 210 240 260

Breedte, cm 185 210 240 260
Diepte, cm 82 82 82 82
Inhoud, m3 1,0 1,15 1,30 1,40
Gewicht, kg 540 650 690 780

Sterk en effectief

SILAGE WERKTUIGEN
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Powergrab™

POWERGRAB™ – UW WENSEN – ONZE INSPIRATIE

Dit ontwerp komt voort uit uw wensen. Een krachtig universeel inzetbaar 
werktuig met hoge productiviteit. Geschikt voor silage en ander veeleisend 
grijp en grondwerk.

Powergrab is voornamelijk ontworpen voor silage werk; daarnaast is het 
geschikt voor diverse andere grijp en grondwerkzaamheden op de boerderij 
en bij loonwerk.

Bij het vullen met silage wordt de Powergrab onder een hoek van 45° in het 
voer gedrukt, wat de maximale vulling geeft bij het sluiten van de grijper. De 
speciale vorm van de tanden, in combinatie met de neerwaartse beweging 
zorgt voor een mooi en strak uitgehaald blok. Dit voorkomt indringing van 
lucht en daardoor broei in de kuil. De conische vorm van de bak vereenvou
digt het vullen en lossen. Mede door de grote openingshoek van de grijper is 
kuilvoer tot tegen de wanden van de kuil opschepbaar.

POWERGRAB 185 210 240 260

Breedte, cm 185 210 240 260
Diepte, cm 82 82 82 82
Inhoud, m3 1,0 1,15 1,30 1,40
Gewicht, kg 540 650 690 780

Sterk en effectief

SILAGE WERKTUIGEN
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Silocut®

VEELZIJDIG EN UITERST BETROUWBAAR

Dankzij de gehard stalen messen in voor en zijsnijbladen 
laat de Silocut een scherpe snede in de silo achter. Hierdoor 
wordt rotting door indringing van vocht en lucht voorkomen, 
wat essentieel is voor de kwaliteit van het kuilvoer. Let in het 
bijzonder op de schuin geplaatste en rond gebogen zijmes
sen welke tegen (langs) de zijwanden van de bak snijden. 
Deze unieke snijmethode verzekert u van maximaal vermo
gen bij het kuil“happen” en snijdt het kuilvoerblok volledig 
vrij van de kuil. 

Stijve doosconstructie met extra sterke tanden.

Het snijraam is vervaardigd uit gehard staal voor duurzaam
heid en lange levensduur. De tanden zijn van de hoogste 
kwaliteit.

Het volledig gesloten raam voorkomt verlies van silage.

Silocut 190 en 230 zijn ook beschikbaar voor laders met 
grote BM werktuigdrager.

Silocut 190 en 230 zijn uitgevoerd met een middenmes.

SILOCUT 120 150 190 230

Werkbreedte, cm 120 150 190 230 
Opening, cm 77 77 77 77
Max. blokafmeting, cm 120x78x77 150x78x77 190x78x77 230x78x77
Max. blokinhoud. m3 0,72 0,90 1,14 1,38
Aantal tanden 9 12 15 18
Gewicht, kg 420 490 625 720

SILOGRAB 130 150 170 190 210 230 250

Breedte, cm 130 150 170 190 210 230 250
Diepte, cm 85 85 85 85 85 85 85
Inhoud, m3 0,69 0,79 0,90 1,01 1,11 1,22 1,33
Aantal tanden in de grijper 7+7 8+8 9+9 10+10 11+11 12+12 13+13
Gewicht, kg 254 274 304 325 365 380 408

Silograb®

UITERST STERK EN VEELZIJDIG

De Silograb is een uiterst veelzijdig werktuig. De dicht op el
kaar gemonteerde tanden voorkomen gemors van kuilvoer. 
De tanden zijn bevestigd in een speciaal gehard kokerprofiel 
(ca. 6 x groter dan de standaardprofielen) dat niet tordeert of 
vervormt onder zware belasting. De boventanden bewegen 
cirkelvormig door het materiaal, waardoor u met minimale 
kracht een strak blok uitsnijdt. Dit garandeert minimale 
slijtage en een lange levensduur van de tanden. Het kuilvoer 
wordt tijdens het transport tegen de achterwand gedrukt, 
waardoor, zelfs bij rijden over ruw terrein geen voer uit de 
klem valt.

Alle modellen hebben twee hydraulische cilinders. De grotere 
modellen hebben cilinders met 15% meer kracht. De Silograb 
210 t/m 230 modellen zijn bovendien uitgerust met een 
gaasscherm in de bovenklem.

SILAGE WERKTUIGEN
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MULTIBENNE 130 150 170 190 210 230 250

Breedte, cm 130  150 170 190 210 230 250
Diepte, cm 80 80 80 80 80 80 80
Inhoud, m3 0,66 0,76 0,86 0,96 1,07 1,17 1,27
Aantal tanden in de grijper 7 8 9 10 11 12 13
Gewicht, kg 280 304 360 386 423 447 477

MAXI GRAPPLE 210 210T 240 240T 260 260T

Breedte, cm 210 210 240 240 260 260
Diepte, cm 81 81 86 86 86 86
Tandlengte, cm – 24 – 24 – 24
Gewicht, kg 605 620 640 655 710 730

Multibenne™

HET PERFECTE ”ALLROUND” WERKTUIG

Voor een voerwagen die geladen wordt met verschillende 
voersoorten is de Multibenne de beste keuze. De wensen 
en eisen waaraan we extra aandacht hebben besteed zijn: 
het moet perfect aangepast zijn voor het werk – namelijk 
kuilvoerverwerking. De zijkanten zijn daarom taps gemaakt 
wat het in het kuilvoer snijden vergemakkelijkt. Als het 
werktuig achterover wordt gekiept blijft het voer door de 
zijwanden en de hoge achterkant zonder knoeien in de bak. 
Door de ondiepe bodem die met een gladde ronding overgaat 
in de achterwand gaat het vullen gemakkelijk en wordt de 
bak volledig gevuld. Het zwaartepunt ligt hierdoor kort bij de 
tractor, en bij het laden van hoge wagens steekt de voorkant 
van de bak niet ver over de wand. De dichte bodemplaat en 
de dicht op elkaar gemonteerde tanden van de bovenklem 
voorkomen voerverlies tijden het laden. De Multibenne is 
ontworpen volgens dezelfde strenge kwaliteitsnormen als 
de Silograb en kan vele soorten voer maar ook mest verwer
ken. Het gevolg is dat u minder vaak van werktuig hoeft te 
wisselen

Maxi Grapple™

GROTE CAPACITEIT EN INZETBAARHEID

Deze bak is gebaseerd op de verzwaarde HD grondbak. De 
grijparm is bevestigd aan de achterkant van de grondbak 
wat de robuustheid van het werktuig ten goede komt. De 
beweegbare, uit kokerprofiel geperste bovengrijper is voor
zien van sterke scharnierpunten, drievoudige lagerbussen en 
dikke scharnierpennen wat een stabiele bevestiging garan
deert. Het deel met de Hardox boventanden is met bouten 
bevestigd aan de arm. Spanningen en torsiekrachten worden 
daarmee door de gehele werktuigconstructie opgevangen. 
De tanden (Tprofiel) zijn vastgeschroefd aan de bodem van 
de bak. De optionele gaasbescherming, gemonteerd in de bo
vengrijper, voorkomt morsen op de tractor. De Maxi Grapple 
wordt hoofdzakelijk gebruikt in de USA en Canada voor het 
verwerken van ronde balen (dit is mogelijk door de opening 
van de grijper tot 2 mtr.), los hooi, takken en stronken, los kuil
voer, mest en allerlei grondwerk. Tanden, gaasbescherming 
en bovengrijper kunnen eenvoudig gedemonteerd worden bij 
enkel gebruik van de grondbak.

SILAGE WERKTUIGEN
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MULTIBENNE 130 150 170 190 210 230 250

Breedte, cm 130  150 170 190 210 230 250
Diepte, cm 80 80 80 80 80 80 80
Inhoud, m3 0,66 0,76 0,86 0,96 1,07 1,17 1,27
Aantal tanden in de grijper 7 8 9 10 11 12 13
Gewicht, kg 280 304 360 386 423 447 477

MAXI GRAPPLE 210 210T 240 240T 260 260T

Breedte, cm 210 210 240 240 260 260
Diepte, cm 81 81 86 86 86 86
Tandlengte, cm – 24 – 24 – 24
Gewicht, kg 605 620 640 655 710 730

Multibenne™

HET PERFECTE ”ALLROUND” WERKTUIG

Voor een voerwagen die geladen wordt met verschillende 
voersoorten is de Multibenne de beste keuze. De wensen 
en eisen waaraan we extra aandacht hebben besteed zijn: 
het moet perfect aangepast zijn voor het werk – namelijk 
kuilvoerverwerking. De zijkanten zijn daarom taps gemaakt 
wat het in het kuilvoer snijden vergemakkelijkt. Als het 
werktuig achterover wordt gekiept blijft het voer door de 
zijwanden en de hoge achterkant zonder knoeien in de bak. 
Door de ondiepe bodem die met een gladde ronding overgaat 
in de achterwand gaat het vullen gemakkelijk en wordt de 
bak volledig gevuld. Het zwaartepunt ligt hierdoor kort bij de 
tractor, en bij het laden van hoge wagens steekt de voorkant 
van de bak niet ver over de wand. De dichte bodemplaat en 
de dicht op elkaar gemonteerde tanden van de bovenklem 
voorkomen voerverlies tijden het laden. De Multibenne is 
ontworpen volgens dezelfde strenge kwaliteitsnormen als 
de Silograb en kan vele soorten voer maar ook mest verwer
ken. Het gevolg is dat u minder vaak van werktuig hoeft te 
wisselen

Maxi Grapple™

GROTE CAPACITEIT EN INZETBAARHEID

Deze bak is gebaseerd op de verzwaarde HD grondbak. De 
grijparm is bevestigd aan de achterkant van de grondbak 
wat de robuustheid van het werktuig ten goede komt. De 
beweegbare, uit kokerprofiel geperste bovengrijper is voor
zien van sterke scharnierpunten, drievoudige lagerbussen en 
dikke scharnierpennen wat een stabiele bevestiging garan
deert. Het deel met de Hardox boventanden is met bouten 
bevestigd aan de arm. Spanningen en torsiekrachten worden 
daarmee door de gehele werktuigconstructie opgevangen. 
De tanden (Tprofiel) zijn vastgeschroefd aan de bodem van 
de bak. De optionele gaasbescherming, gemonteerd in de bo
vengrijper, voorkomt morsen op de tractor. De Maxi Grapple 
wordt hoofdzakelijk gebruikt in de USA en Canada voor het 
verwerken van ronde balen (dit is mogelijk door de opening 
van de grijper tot 2 mtr.), los hooi, takken en stronken, los kuil
voer, mest en allerlei grondwerk. Tanden, gaasbescherming 
en bovengrijper kunnen eenvoudig gedemonteerd worden bij 
enkel gebruik van de grondbak.

SILAGE WERKTUIGEN
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Stenenvork
PRODUCTIVITEITSVERHOGEND EN ONDERHOUDSVRIENDELIJK

”Oppakken en wegwezen”. Het hoogstaand ontwerp maakt het mogelijk om 
de vork te vullen zonder dat eerder geladen stenen uit de vork vallen. Aan 
de voorkant zijn geharde Hardox stalen tanden gemonteerd. Na langdurig 
gebruik kunnen deze eenvoudig worden vervangen. 

De dwarsbalken (50 x 100 mm) zorgen voor stabiliteit van de 30 mm. dikke 
tanden. Ook de  achterkant van de vork is hoger dan bij voorgaande modellen.

Mestvork
STABIELER EN SLIJTVASTER DAN DE MEESTE ANDEREN

Drie voordelen die het verschil maken: onze mestvork is uitgevoerd met een 
speciaal versterkt kokerprofiel dat niet vervormt of verdraait tijdens het 
werk. De tanden zijn bevestigd voordat het werktuig wordt geverfd – de 
bevestiging is daardoor metaal op metaal. De tanden zijn vastgeschroefd 
met een zeer hoog draaimoment. Samengevat: u koopt een werktuig met 
een langere levensduur.

Contragewicht
DE MAKKELIJKE MANIER VAN STABILISEREN

Het contragewicht is een uiterst bruikbare uitrusting. Aan de 
achterkant van de tractor moet altijd hetzelfde gewicht zijn 
als aan de frontladerkant. Met de losse aankoppelstang kan 
het contragewicht altijd snel aan en losgekoppeld worden. 
Het contragewicht draagt bij tot:

• Betere stabiliteit en gewichtsverdeling

• Minder belasting op de voorwielen en vooras

•  Beter contact met de grond waardoor een betere tractie

3-puntsophanging
MEER MOGELIJKHEDEN

De werktuigen van de frontlader kunnen met dit frame 
worden gebruikt aan de 3puntsophanging van de 
tractor. Bruikbaar voor werktuigen met Euro en SMS 
aankoppelhaken.

STENENVORK 150 200

Breedte, cm 150 200
Diepte, cm 100 100
Hoogte, cm 73 73
Aantal bodem tanden 14 18
Tandafstand, cm 11 11
Gewicht, kg 237 296

MESTVORK 130 150 170 190 230

Breedte, cm 130 150 170 190 230
Diepte, cm 85 85 85  85 85
Aantal tanden 7 8 9 10 12
Gewicht, kg 123 136 152 165 203

CONTRAGEWICHT

Leeggewicht Gevuld gewicht (leeg geleverd)
186 kg 8001000 kg, ca. 900 kg met betonvulling
214 kg 10001300 kg, ca. 1200 kg met betonvulling

3-PUNTSOPHANGING

Gewicht, kg 78

VORKEN EN ACCESSOIRES

13
35



MULTI   D
OC  

•  
M

ULTI   DOC  •   MULTI   DOC   •  M
ULTI   DOC  •      

SELECTO FIX

SELECTO FIX

Hydraulische palletvorken
MAXIMALE PRODUCTIVITEIT EN COMFORT

Productiever, meer comfort en betere ergonomie. Zo 
kunnen de kwalitatieve voordelen van onze hydraulische 
palletvorken worden samengevat. De palletvorken zijn in 
sommige maten verkrijgbaar als compleet product, of als een 
set die achteraf kan worden gemonteerd. Dankzij perfect 
zicht heeft u de mogelijkheid om vanuit de cabine de afstand 
tussen de vorklepels in zijwaartse richting in de gewenste 
stand te zetten. De kit voor montage achteraf past op al onze 
ISO palletvorkframes van na december 2012.

Palletvorken
MAXIMALE LEVENSDUUR EN STABILITEIT

Het bovenprofiel is uit één geheel vervaardigd. Dit profiel heeft vergrendel
gaten om de vorklepels vast te zetten bij zijwaartse verstelling. De lasten 
worden over een groot oppervlak verdeeld door de grote raakvlakken van de 
lepels met het draagbord. Door deze speciale constructie wordt breuk van de 
lepels voorkomen en bengelen de lepels niet tijdens het werk. De lepels zijn 
uiteraard gekeurd met ruime veiligheid marges.

PALLETVORKEN 1000 kg 1600 kg 2500 kg

Breedte, cm 140 140 140
Vorklengte, cm 97 97 122
Vorkhoogte, cm 91 91 91
Max. belasting, kg 1000 1600 2500
Vorktype massief massief massief
Gewicht, kg 155 175 217

HYDRAULISKA PALLETVORKEN - MONTAGE ACHTERAF

Gewicht, kg 73
Gemonteerd gewicht, kg 246289

HYDRAULISKA PALLETVORKEN 1 600 kg 2 500 kg

Breedte, cm 146 146
Vorklengte, cm 97 122
Vorkhoogte, cm 91 91
Max. belasting, kg 1 600 2 500
Vorktype massief massief
Gewicht, kg 246/259 289

HEFWERKTUIGEN
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Hydraulische palletvorken
MAXIMALE PRODUCTIVITEIT EN COMFORT

Productiever, meer comfort en betere ergonomie. Zo 
kunnen de kwalitatieve voordelen van onze hydraulische 
palletvorken worden samengevat. De palletvorken zijn in 
sommige maten verkrijgbaar als compleet product, of als een 
set die achteraf kan worden gemonteerd. Dankzij perfect 
zicht heeft u de mogelijkheid om vanuit de cabine de afstand 
tussen de vorklepels in zijwaartse richting in de gewenste 
stand te zetten. De kit voor montage achteraf past op al onze 
ISO palletvorkframes van na december 2012.

Palletvorken
MAXIMALE LEVENSDUUR EN STABILITEIT

Het bovenprofiel is uit één geheel vervaardigd. Dit profiel heeft vergrendel
gaten om de vorklepels vast te zetten bij zijwaartse verstelling. De lasten 
worden over een groot oppervlak verdeeld door de grote raakvlakken van de 
lepels met het draagbord. Door deze speciale constructie wordt breuk van de 
lepels voorkomen en bengelen de lepels niet tijdens het werk. De lepels zijn 
uiteraard gekeurd met ruime veiligheid marges.

PALLETVORKEN 1000 kg 1600 kg 2500 kg

Breedte, cm 140 140 140
Vorklengte, cm 97 97 122
Vorkhoogte, cm 91 91 91
Max. belasting, kg 1000 1600 2500
Vorktype massief massief massief
Gewicht, kg 155 175 217

HYDRAULISKA PALLETVORKEN - MONTAGE ACHTERAF

Gewicht, kg 73
Gemonteerd gewicht, kg 246289

HYDRAULISKA PALLETVORKEN 1 600 kg 2 500 kg

Breedte, cm 146 146
Vorklengte, cm 97 122
Vorkhoogte, cm 91 91
Max. belasting, kg 1 600 2 500
Vorktype massief massief
Gewicht, kg 246/259 289

HEFWERKTUIGEN
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Big bag heffer
EENVOUDIGE EN VEILIGE PRODUCTIVITEIT

Voor het veilig werken met grote zakken. Als een zak aan de 
haak hangt is de onderkant van de zak ongeveer gelijk aan 
de onderkant van de lader. De stabiliteit van de combinatie 
tractor – frontlader is dan het grootst. Door het zijwaarts 
gebogen ontwerp van de grote haak heeft de chauffeur van
uit de cabine beter zicht op het oppikken van de zak.

Boomstronkgrijper
VOOR EEN BETER HOUVAST

Accessoires palletvorken 
Past op onze ISO palletvorken 1000 kg, 1600 kg, 2500 
kg geproduceerd na december 2012. Kan niet worden 
gecombineerd met hydraulische palletvork.

BIG BAG HEFFER

Breedte, cm 120
Hoogte, cm 170
Max. belasting, kg 800
Gewicht, kg 118

BOOMSTRONKGRIJPER

Gewicht, kg 85

Balenprikkerset
EENVOUDIG EN FLEXIBEL

Accessoires palletvorken
Ballenprikkerset (een korte en een lange prikker). Voor 
montage aan vorkenbord. U bepaalt zelf welke prikker 
bovenaan zit. Past op onze ISO palletvorken die zijn 
geproduceerd na december 2012. Kan niet worden 
gecombineerd met hydraulische palletvork.

BALENPRIKKERSET

Gewicht, kg 24

HEFWERKTUIGEN
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500 Brinell

Anti-mors ontwerp
Het is een logisch uitgangspunt: ontwerp en fabriceer een 
grondbak die niet knoeit of morst. Wat is het voordeel van 
een bak met een groot volume die niet geheel gevuld kan 
worden of altijd materiaal verliest? Onze bakken hebben 
daarom lasergesneden zijkanten. Hierdoor is het mogelijk om 
een bak met een verhoogde achterkant en, in het bijzonder, 
een hogere ”voorrand” te ontwerpen. Hierdoor is het 
mogelijk de bak volledig te vullen, én controle over de inhoud 
te houden zonder verlies of morsen van materiaal.

1.  De bakken hebben een rondgezette 
bodem en een tapse trechtervorm. Vele 
kleine zettingen (geperste profielen) maken 
de bak sterk en de tapse vorm maakt vullen 
eenvoudiger en ledigen sneller en volledig.

6.  De aankoppelhaken dragen ook 
bij tot de sterkte van de bak. De 
aanpikhaken en vergrendelogen zijn 
gelast op een steunplaat die precies de 
ronding van de bak volgen. Sommige 
modellen zijn uitgevoerd met een 
dubbel profiel in de achterwand van 
de bak.

2.  De bovenrand van de bak is Uvormig 
geperst. Bij de HD en HDV bakken is de 
bovenrand extra versterkt door een gelast 
hoekprofiel over de volle breedte van de bak.

3.  De zijkanten hebben eveneens een naar 
buiten toe geperste profilering wat deze nóg 
sterker maakt. Onder aan de zijkant zit een 
gelast driehoekig slijtstuk, die bovendien steun 
geeft aan het snijmes. Op de HD modellen wordt 
dit slijtstuk doorgezet langs de zijkanten.

4.  Alle bakken hebben een sterk snijmes 
vervaardigd uit 500 Brinell staal. Afhankelijk van 
model en breedte wordt een 12, 16, of 20 mm dik, 
en 100, 150 of 200 mm breed snijmes toegepast. 
Samen met evenwijdige versterkingprofielen 
maken ze de bakken buitengewoon sterk, met 
grote torsiestijfheid en zeer slijtvast.

5.  Om een grotere torsiesterkte en stabiliteit 
te bereiken worden de brede bakken uitgevoerd 
met een extra, profielgeperste dubbele 
achterwand (niet in de L en LV modellen). Door 
een speciale overlappende plaat hebben de 
HV bakken een extra steunprofiel achter de 
aankoppelbevestigingen, waardoor de bakken 
sterker en stabiler zijn.

Anti-mors bakken

Bakken voor elke toepassing
Al onze bakken zijn taps en daardoor makkelijk te vullen omdat het materiaal 
niet in de bak hoeft te worden geperst. De tapse, trechtervormige bak geeft 
bovendien een snelle en volledige lediging. Wat uw werkzaamheden of eisen 
ook zijn: uit onze serie bakken kunt u altijd de juiste keuze maken. We leveren 
11 verschillende modellen in 37 varianten. Er zijn ook stratenmakersbakken, en 
meerdere speciale bakken zoals een multi purpose bucket, een sneeuw ruim
bak en een hoogkiepbak 

BAKKEN
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500 Brinell

Anti-mors ontwerp
Het is een logisch uitgangspunt: ontwerp en fabriceer een 
grondbak die niet knoeit of morst. Wat is het voordeel van 
een bak met een groot volume die niet geheel gevuld kan 
worden of altijd materiaal verliest? Onze bakken hebben 
daarom lasergesneden zijkanten. Hierdoor is het mogelijk om 
een bak met een verhoogde achterkant en, in het bijzonder, 
een hogere ”voorrand” te ontwerpen. Hierdoor is het 
mogelijk de bak volledig te vullen, én controle over de inhoud 
te houden zonder verlies of morsen van materiaal.

1.  De bakken hebben een rondgezette 
bodem en een tapse trechtervorm. Vele 
kleine zettingen (geperste profielen) maken 
de bak sterk en de tapse vorm maakt vullen 
eenvoudiger en ledigen sneller en volledig.

6.  De aankoppelhaken dragen ook 
bij tot de sterkte van de bak. De 
aanpikhaken en vergrendelogen zijn 
gelast op een steunplaat die precies de 
ronding van de bak volgen. Sommige 
modellen zijn uitgevoerd met een 
dubbel profiel in de achterwand van 
de bak.

2.  De bovenrand van de bak is Uvormig 
geperst. Bij de HD en HDV bakken is de 
bovenrand extra versterkt door een gelast 
hoekprofiel over de volle breedte van de bak.

3.  De zijkanten hebben eveneens een naar 
buiten toe geperste profilering wat deze nóg 
sterker maakt. Onder aan de zijkant zit een 
gelast driehoekig slijtstuk, die bovendien steun 
geeft aan het snijmes. Op de HD modellen wordt 
dit slijtstuk doorgezet langs de zijkanten.

4.  Alle bakken hebben een sterk snijmes 
vervaardigd uit 500 Brinell staal. Afhankelijk van 
model en breedte wordt een 12, 16, of 20 mm dik, 
en 100, 150 of 200 mm breed snijmes toegepast. 
Samen met evenwijdige versterkingprofielen 
maken ze de bakken buitengewoon sterk, met 
grote torsiestijfheid en zeer slijtvast.

5.  Om een grotere torsiesterkte en stabiliteit 
te bereiken worden de brede bakken uitgevoerd 
met een extra, profielgeperste dubbele 
achterwand (niet in de L en LV modellen). Door 
een speciale overlappende plaat hebben de 
HV bakken een extra steunprofiel achter de 
aankoppelbevestigingen, waardoor de bakken 
sterker en stabiler zijn.

Anti-mors bakken

Bakken voor elke toepassing
Al onze bakken zijn taps en daardoor makkelijk te vullen omdat het materiaal 
niet in de bak hoeft te worden geperst. De tapse, trechtervormige bak geeft 
bovendien een snelle en volledige lediging. Wat uw werkzaamheden of eisen 
ook zijn: uit onze serie bakken kunt u altijd de juiste keuze maken. We leveren 
11 verschillende modellen in 37 varianten. Er zijn ook stratenmakersbakken, en 
meerdere speciale bakken zoals een multi purpose bucket, een sneeuw ruim
bak en een hoogkiepbak 

BAKKEN
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De beste bak, 
– altijd

● Beste keuze          ● Goede keuze

TOEPASSING H HT HD HDV HV L LV Egali- 
seerbak

Hoog- 
kiepbak

MP/
MPT

SC

Licht graaf en laadwerk ● ● ● ●

Laden van graan, houtsnippers en sneeuw ● ● ● ● ● ● ●

Laden van materiaal op grote hoogte ● ● ●

Zwaar graaf en laadwerk ● ● ● ● ●

Werken met gravel, zand, grond en steen ● ● ● ●

Loonwerk met gravel, zand, grond en steen ● ● ● ●

Stratenmakerij en egaliseren ● ● ● ●

Professioneel sneeuwruimen ● ● ● ● ●

BAKKEN
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SERIE HDV 210HDV 240HDV 260HDV

Breedte, cm 210 240 260
Diepte, cm 109 109 109
Hoogte, cm 98 98 98
Inhoud (met kop) m3 1,50  1,70  1,85
Snijmes, BxD, mm 200x20 200x20 200x20
Gewicht, kg 416 434 471

Serie HDV
ONZE ZWAARSTE EN GROOTSTE BAKKEN

Deze grote bakken zijn ontworpen voor loonwerkers met 
grote tractoren, intensief gebruik en/of zware lasten met 
hoge eisen op het gebied van sterkte en levensduur. Het 
overduidelijk sterk ontwerp is zichtbaar bij de 20% dikkere 
staalplaten, vergeleken met de andere HV bakken. De 
bakken zijn beschikbaar in de breedtes 210, 240 en 260 cm.

SERIE HD 185HD 210HD 240HD 260HD

Breedte, cm 185 210 240 260
Diepte, cm 81 81 86 86
Hoogte, cm 75 75 75 75
Inhoud (met kop) m3 0,72 0,82 0,95 1,03
Snijmes, BxD, mm 150/20 150/20 200/20 200/20
Gewicht, kg 227 314 340 365

Serie HD
STEVIGE LOONWERKERSBAK

De bak voor loonwerkers. De sterkste in ons assortiment, 
samen met onze HDV bakken. Gebaseerd op de Hmodellen 
waarbij de bakken 210, 240 en 260 vervaardigd zijn uit 20% 
dikker staal. Daarbij hebben de HD bakken een sterker 
snijmes, een bredere en langere bodemversterking, een 
extra hoeklijnversterking aan de binnenkant ter hoogte van 
de bevestiging van de aankoppelhaken én een Lvormig 
slijtprofiel aan de achterzijde van de bak.

BAKKEN

Serie HV
VOOR LICHTE MATERIALEN – STERK, 
VEELZIJDIG EN FAVORIET

Een sterke materialen en sneeuwbak. Het model is ont
worpen voor gebruikers die volumebakken nodig hebben. 
Door de bakken dieper en hoger te maken wordt de inhoud 
extra vergroot. Alle modellen zijn uitgevoerd met dubbele 
bodemprofielen en dubbele steunprofielen bij de bevestiging 
van de aankoppelhaken. Dat betekent extra sterkte waar de 
grootste krachten optreden.

SERIE HV 200HV 220HV 240HV 260HV

Breedte, cm 200  220  240  260
Diepte, cm 104  104  109  109
Hoogte, cm 85 85 98  98
Inhoud (met kop) m3 1,16  1,28  1,70  1,85
Snijmes, BxD, mm 150x16  150x16  200x20  200x20
Gewicht, kg 273 294 415 443
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SERIE HDV 210HDV 240HDV 260HDV

Breedte, cm 210 240 260
Diepte, cm 109 109 109
Hoogte, cm 98 98 98
Inhoud (met kop) m3 1,50  1,70  1,85
Snijmes, BxD, mm 200x20 200x20 200x20
Gewicht, kg 416 434 471

Serie HDV
ONZE ZWAARSTE EN GROOTSTE BAKKEN

Deze grote bakken zijn ontworpen voor loonwerkers met 
grote tractoren, intensief gebruik en/of zware lasten met 
hoge eisen op het gebied van sterkte en levensduur. Het 
overduidelijk sterk ontwerp is zichtbaar bij de 20% dikkere 
staalplaten, vergeleken met de andere HV bakken. De 
bakken zijn beschikbaar in de breedtes 210, 240 en 260 cm.

SERIE HD 185HD 210HD 240HD 260HD

Breedte, cm 185 210 240 260
Diepte, cm 81 81 86 86
Hoogte, cm 75 75 75 75
Inhoud (met kop) m3 0,72 0,82 0,95 1,03
Snijmes, BxD, mm 150/20 150/20 200/20 200/20
Gewicht, kg 227 314 340 365

Serie HD
STEVIGE LOONWERKERSBAK

De bak voor loonwerkers. De sterkste in ons assortiment, 
samen met onze HDV bakken. Gebaseerd op de Hmodellen 
waarbij de bakken 210, 240 en 260 vervaardigd zijn uit 20% 
dikker staal. Daarbij hebben de HD bakken een sterker 
snijmes, een bredere en langere bodemversterking, een 
extra hoeklijnversterking aan de binnenkant ter hoogte van 
de bevestiging van de aankoppelhaken én een Lvormig 
slijtprofiel aan de achterzijde van de bak.

BAKKEN

Serie HV
VOOR LICHTE MATERIALEN – STERK, 
VEELZIJDIG EN FAVORIET

Een sterke materialen en sneeuwbak. Het model is ont
worpen voor gebruikers die volumebakken nodig hebben. 
Door de bakken dieper en hoger te maken wordt de inhoud 
extra vergroot. Alle modellen zijn uitgevoerd met dubbele 
bodemprofielen en dubbele steunprofielen bij de bevestiging 
van de aankoppelhaken. Dat betekent extra sterkte waar de 
grootste krachten optreden.

SERIE HV 200HV 220HV 240HV 260HV

Breedte, cm 200  220  240  260
Diepte, cm 104  104  109  109
Hoogte, cm 85 85 98  98
Inhoud (met kop) m3 1,16  1,28  1,70  1,85
Snijmes, BxD, mm 150x16  150x16  200x20  200x20
Gewicht, kg 273 294 415 443
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SERIE H 135H 160H 185H 210H 240H

Breedte, cm 135 160 185 210 240
Diepte, cm 81 81 81 81 81
Hoogte, cm 75 75 75 75 75
Inhoud (met kop) m3 0,54 0,65 0,72 0,82 0,95
Snijmes, BxD, mm 150x16 150x16 150x16 150x16 150x20
Gewicht, kg 147 166 205 252 294

SERIE HT 135HT 160HT 185HT 210HT

Breedte, cm 135 160 185 210
Diepte, cm 81 81 81 81
Hoogte, cm 75 75 75 75
Inhoud (met kop) m3 0,54 0,65 0,72 0,82
Snijmes, BxD, mm 150x16 150x16 150x16 150x16
Aantal tanden 6 7 8 9 
Gewicht, kg 152 172 211 259

Serie HT
GRONDBAK MET TANDEN – VOOR ALLE ZWARE EN 
VEELEISENDE WERKZAAMHEDEN

Zware bak als Type H met geharde tanden voor een hoge 
productiviteit bij het laden van grove materialen zoals puin, 
gruis en stenen.

Serie H
DE GRONDBAK – STERK, VEELZIJDIG EN POPULAIR

De populairste grondbak waarmee alles mogelijk is. De 
korte bodem maakt de bodem sterk en geschikt voor zware 
werkzaamheden. De drie breedste bakken zijn uitgevoerd 
met een extra versterkingsprofiel en rondgeperste 
achterwand over de volle breedte van de bak.

BAKKEN
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   SERIE LV 200LV 220LV

Breedte, cm 200 220
Diepte, cm 100  100
Hoogte, cm 85  85
Inhoud (met kop) m3 1,13  1,25
Snijmes, BxD, mm 100x16  100x16
Gewicht, kg 221  239

SERIE L 130L 180L

Breedte, cm 130  180
Diepte, cm 80  80
Hoogte, cm 75  75
Inhoud (met kop) m3 0,51  0,71
Snijmes, BxD, mm 100x12  100x12
Gewicht, kg 123  163

Serie L
EEN CONCURRERENDE BAK VOOR LICHT WERK

De lichtere uitvoering. Voor gebruikers met alleen lichte werkzaamheden is 
de Lbak een uitstekende keuze. De prijs is uiterst concurrerend.

Serie LV
DE PERFECTE BAK VOOR LICHT-VOLUME MATERIALEN

Lichte volumebak. Deze bak is speciaal geschikt voor het verwerken 
van graan, mest, graszaad, houtsnippers en andere lichte volumineuze 
materialen. De bakken hebben twee verticale verstevigingen bij 
de aankoppelhaken.

BAKKEN
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   SERIE LV 200LV 220LV

Breedte, cm 200 220
Diepte, cm 100  100
Hoogte, cm 85  85
Inhoud (met kop) m3 1,13  1,25
Snijmes, BxD, mm 100x16  100x16
Gewicht, kg 221  239

SERIE L 130L 180L

Breedte, cm 130  180
Diepte, cm 80  80
Hoogte, cm 75  75
Inhoud (met kop) m3 0,51  0,71
Snijmes, BxD, mm 100x12  100x12
Gewicht, kg 123  163

Serie L
EEN CONCURRERENDE BAK VOOR LICHT WERK

De lichtere uitvoering. Voor gebruikers met alleen lichte werkzaamheden is 
de Lbak een uitstekende keuze. De prijs is uiterst concurrerend.

Serie LV
DE PERFECTE BAK VOOR LICHT-VOLUME MATERIALEN

Lichte volumebak. Deze bak is speciaal geschikt voor het verwerken 
van graan, mest, graszaad, houtsnippers en andere lichte volumineuze 
materialen. De bakken hebben twee verticale verstevigingen bij 
de aankoppelhaken.
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SERIE LV 200LV 220LV

Breedte, cm 200 220
Diepte, cm 100  100
Hoogte, cm 85  85
Inhoud (met kop) m3 1,13  1,25
Snijmes, BxD, mm 100x16  100x16
Gewicht, kg 221  239

Unieke 
veelzijdigheid

MULTI PURPOSE BUCKET 160MP/MPT 185MP/MPT 210MP/MPT

Breedte, cm 160 185 210
Diepte, cm 70/76 70/76 70/76
Hoogte, cm 69 69 69
Inhoud (met kop) m3 0,48 0,56 0,66
Snijmes, BxD, mm 150x16 150x16 150x16
Gewicht, kg 367/373 401/407 434/441

Multi Purpose Bucket
STERKE COMBINATIEBAK IN HOOGWAARDIGE KWALITEIT

Opnieuw bewijzen wij ons haar klantgerichte innovatievermogen. Deze 
combinatiebak biedt ongeëvenaarde veelzijdigheid en u kunt ongehinderd: 

• Laden en transporteren zoals met een gewone laadschop 
• Onderlossen met een betere storthoogte 
•  De combinatiebak openen en daarna het blad voor egalisatiewerk gebruiken 

• Grijpen 
• Zand en grind strooien met de onderlosfunctie

De combinatiebak vormt zodoende een interessant nieuwtje voor zowel 
landbouwers, openbare diensten en anderen die op zoek zijn naar een 
effectief werktuig met maximale functionaliteit.

Alle modellen zijn verkrijgbaar met Euro of Skid Steer aankoppeling. Zowel 
de laadbakbodem als de achterzijde van de bak hebben een boxconstructie 
voor een stijve, sterke constructie. De combinatiebak heeft drie geharde 
snijmessen, één aan de voorkant, één aan de achterkant en één aan de 
onderzijde van het egaliseerblad. De zijkanten hebben een extra versteviging 
aan het onderste gedeelte waar de slijtage het grootst is. Ze zijn ook voorzien 
van een getande binnenzijde voor maximale grijpfunctie. Wilt u zoveel 
mogelijk capaciteit uit uw combinatiebak halen? Dan vormt deze optie de 
vanzelfsprekende keus.

BAKKEN
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Egaliseerbak
EEN STERK EN GEOPTIMALISEERD ONTWERP

Een zware egaliseerbak. Dankzij de lage achterwand en de 
diepe bodemplaat heeft de chauffeur uitstekend zicht op 
de voorkant en het snijmes van de bak. De bak is voorzien 
van een 20 mm dik snijmes. Onder aan de 20 mm dikke 
achterkant is een 10 mm dik hoekijzer gelast die voor extra 
sterkte zorgt bij egaliseerwerk.

HOOGKIEPBAK 200XH 220XH 240XH 260XH

Breedte, cm 201 221 241 261
Diepte, cm 150 150 150 150
Hoogte, cm 107 107 107 107
Inhoud (met kop) m3 1,60 1,80 2,00 2,20
Snijmes, BxD, mm 180x16 180x16 180x16 180x16
Gewicht, kg 553 587 622 656

Hoogkiepbak
BEREIK NIEUWE HOOGTES QUA PRODUCTIVITEIT

Deze nieuwe hoogkiepbak is ontwikkeld om tegemoet te 
komen aan de toenemende vraag naar functionaliteit, met 
een breder sortiment bakken, zonder hierbij tekort te doen 
aan de productiviteit.

Deze bak biedt maximaal hefhoogte en een hoge kantelhoek. 
Dit leidt tot kortere lostijden, verbeterde effectiviteit en 
productiviteit. Hoogkiepbakken vormen het perfecte 
werktuig voor het verwerken van volumineuze materialen 
op grote hoogte, bijvoorbeeld het laden van graan, zaaigoed, 
suikerbieten en houtsnippers.

NIEUW!
2014

EGALISEERBAK 220 240

Breedte, cm 220  240
Diepte, cm 110  110
Hoogte, cm 50 50
Inhoud (met kop) m3 0,73 0,83
Snijmes, BxD, mm 150x20 200x20
Gewicht, kg 337  408
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Egaliseerbak
EEN STERK EN GEOPTIMALISEERD ONTWERP

Een zware egaliseerbak. Dankzij de lage achterwand en de 
diepe bodemplaat heeft de chauffeur uitstekend zicht op 
de voorkant en het snijmes van de bak. De bak is voorzien 
van een 20 mm dik snijmes. Onder aan de 20 mm dikke 
achterkant is een 10 mm dik hoekijzer gelast die voor extra 
sterkte zorgt bij egaliseerwerk.

HOOGKIEPBAK 200XH 220XH 240XH 260XH

Breedte, cm 201 221 241 261
Diepte, cm 150 150 150 150
Hoogte, cm 107 107 107 107
Inhoud (met kop) m3 1,60 1,80 2,00 2,20
Snijmes, BxD, mm 180x16 180x16 180x16 180x16
Gewicht, kg 553 587 622 656

Hoogkiepbak
BEREIK NIEUWE HOOGTES QUA PRODUCTIVITEIT

Deze nieuwe hoogkiepbak is ontwikkeld om tegemoet te 
komen aan de toenemende vraag naar functionaliteit, met 
een breder sortiment bakken, zonder hierbij tekort te doen 
aan de productiviteit.

Deze bak biedt maximaal hefhoogte en een hoge kantelhoek. 
Dit leidt tot kortere lostijden, verbeterde effectiviteit en 
productiviteit. Hoogkiepbakken vormen het perfecte 
werktuig voor het verwerken van volumineuze materialen 
op grote hoogte, bijvoorbeeld het laden van graan, zaaigoed, 
suikerbieten en houtsnippers.

NIEUW!
2014

EGALISEERBAK 220 240

Breedte, cm 220  240
Diepte, cm 110  110
Hoogte, cm 50 50
Inhoud (met kop) m3 0,73 0,83
Snijmes, BxD, mm 150x20 200x20
Gewicht, kg 337  408
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Sneeuwruimbak
VOOR MAXIMALE EFFECTIVITEIT TIJDENS SNEEUWRUIMEN 
MET EEN LANDBOUWTRACTOR

Zonder meer een werktuig waarmee u de nuttige waarde van uw tractor 
kunt verhogen. De 230SC PRO sneeuwruimbak. Met dit werktuig kunt u 
eigen terrein op effectieve wijze sneeuwvrij maken, vooral met het oog 
op het feit dat u uw landbouwtractor kunt gebruiken voor professionele 
sneeuwruimwerkzaamheden.

Dit is vooral te danken aan het goede prestatievermogen: volledig uitgeklapte 
zijkleppen geven een bladbreedte van 365 cm, met een ijsschrapend snijstaal 
als optie. Wanneer de kleppen voorwaarts worden geklapt kan de bak vrij 
dicht langs muren en dergelijke op optimale wijde sneeuw opscheppen. 
Met andere woorden; niet alleen een capaciteitswerktuig, maar ook een 
precisiewerktuig.

Deze nieuwe sneeuwruimbak laat echt niets te wensen over. Het 
hydraulische systeem is aangepast op het unieke Ålö besturingssysteem 
LCS met 3e en 4e functie. Een zichtrooster en een accumulator om 
schokstoten tegen te gaan zijn standaard. Ook zijn de kleppen verend, zodat 
de bak voorwaarts kan worden gekanteld met behoud van druk op kleppen. 
Wilt u uw tractor veelzijdiger maken, zodat u op meest effectieve wijze 
sneeuw kunt ruimen – kies dan de sneeuwruimbak 230SC PRO!

SNEEUWRUIMBAK 230SC PRO

Hoogte, cm 102
Hoogte binnenzijde, cm 98
Diepte min., cm 118
Diepte max., cm 175
Diepte binnenzijde, cm 109
Breedte min., cm 230
Breedte max., cm 365
Klepbeweging 148°
Klephoogte, cm 61
Klepbreedte, cm 69
Capaciteit, vlak, m3* 1,14
Capactiteit, vol, m3* 1,41
Gewicht cpl., kg 605

* Volume volgens ISO 7546

Maak van uw landbouwtractor 
een professionele sneeuwruimer

BAKKEN
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Uw Quicke moet veel jaren hoge prestaties leveren en 
dit kan alleen als service, onderdelen en technische 
kennis dichtbij zijn. Daarvoor hebben we in een sterk 
en allesomvattend service netwerk geïnvesteerd. Dat 
betekent dat u overal ter wereld snelle toegang hebt tot 

vakkundige service. U kunt ervan verzekerd zijn dat onze 
service en technische dienstverlening opgezet is met 
dezelfde hoge standaard als onze producten – met 100% 
tevreden klanten als doel.

Altijd dichtbij.
Als Quicke gebruiker bezit u niet alleen een ongeëvenaarde 
frontlader; u heeft ook de betrouwbaarheid van een wereld-
leider tot uw beschikking. Uw aankoop is voor ons niet het 
einde van onze verplichtingen aan u, het is het begin.

UITERST KLANTGERICHT. Om u als 
klant te helpen volgen we procedures 
waardoor alle afdelingen in onze organisatie 
zich concentreren op uw wensen en 
benodigdheden.

SNELLE HULP PER INTERNET. Via 
internet zijn onderdelenlijsten, montage 
instructies, handleidingen en andere 
belangrijke informatie beschikbaar.

OMVANGRIJK ONDERDELEN 
NETWERK. Reserveonderdelen 
zijn wereldwijd beschikbaar bij onze 
dochtermaatschappijen, Quicke importeurs 
en Quicke hoofddealers.

OVERAL DICHTBIJ. Door ons wereld-
omspannend netwerk zijn we altijd dichtbij, 
waar ook ter wereld.

WERELDWIJDE TECHNISCHE ASSISTEN-
TIE. Als Quicke klant hebt u altijd en overal 
de beschikking over snelle technische hulp. 
Over de hele wereld voorzien onze technici 
en vertegenwoordigers u van kennis, voor-
lichting, informatie en service.

VOORDURENDE VERBETERING. Uw 
mening en adviezen worden centraal verza-
meld en verwerkt. Deze informatie dient als 
waardevolle bron bij het ontwikkelen van 
nieuwe laders, werktuigen en aanbouwcon-
soles. De nieuwe Quicke Dimension serie is 
het resultaat van hechte samenwerking met 
gebruikers uit de hele wereld!

dichtbij
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Ålö AB
Brännland 300, SE-901 37 Umeå, Sweden
Tel: +46 (0)90 17 05 00
info@alo.se
www.alo.se

Designed and manufactured by ÅlöTM

De frontladers in deze catalogus zijn uitgerust met diverse accessoires welke optioneel verkrijgbaar zijn. Niet alle producten worden in alle landen aangeboden. Werken met frontladers en 
bijbehorende werktuigen is niet zonder risico. Er kan ernstige persoonlijke en materiële schade optreden wanneer werkzaamheden onvoorzichtig of onzorgvuldig worden uitgevoerd. Wij 
raden u aan zorgvuldig te werken en goed op mensen en de omgeving te letten. Volg de plaatselijke wettelijke regelgeving en voorschriften nauwkeurig op. Lees de bijgeleverde handleidingen 
aandachtig en volg aanwijzingen op. Gebruik alleen originele onderdelen en accessoires. De producten van Ålö worden doorlopend verder ontwikkeld, daarom behouden wij ons het recht voor 
technische gegevens, prijzen en uitvoeringen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. ®, ™ Trademarks of Ålö AB


