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Frontlastaren
som gör dig stolt

Visst är den fantastisk – den där återkommande känslan av att du valt
helt rätt? Vi kallar den Quicke-känslan. Du vet att du har en frontlastare
som alltid matchar dina krav. Med en styrka och kapacitet som aldrig
sviker dig. Som sparar värdefull tid åt dig varje dag. Med smarta
funktioner och detaljer som gör det svåra enkelt och det tunga lätt. Helt
enkelt en frontlastare som gör att du alltid får ut maximal nytta av din
traktor – i dag, i morgon och i decennier framöver.

Quicke Dimension –
världsledande fördelar
som unik design, exklusiva
detaljer och marknads
ledande prestanda.
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1 | KNÄPLÅT.

4 | OPTIMAL KRAFTFÖRDELNING.

2 | MARKNADSLEDANDE ARMSTYRKA.

5 | URSTARK ANFÄSTNING.

3 | ORUBBLIGT STABIL OCH STRYKTÅLIG.

6 | STARK OCH SMART I VARJE DETALJ.

7 | BERGFASTA STÖDBEN.
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styrka
Din styrka

Att bara ge dig råstyrka är en sak. Att
däremot optimera kraften för en mängd
olika behov är någonting helt annat.
Det är då du får ut den verkliga nyttan i varje enskilt
arbetsmoment. Det är då du får ut max av din traktors
potential. Det är då du känner att din frontlastare gör
skillnad – varje dag, år efter år. Det är precis så här vi
resonerar i vårt ständiga utvecklingsarbete. Resultatet är
marknadens mest mångsidiga kraftpaket, vars fördelar

1 | KNÄPLÅT. Genomskärningsbild av
lastarmen uppe vid knäet. Lastarmens
dubbla C-profil är här förstärkt med en
knäplåt.
2 | MARKNADSLEDANDE ARM
STYRKA. Tack vare Quickes unika
dubbla U-profiler får du marknadens
bästa vrid- och böjstyvhet. Resultatet blir
oslagbar armstyrka och stabilitet i varje
arbetsmoment. Den dubbla U-profilen har
dessutom svetsfogarna in mot traktorn,
vilket bidrar till den unika designen.
3 | ORUBBLIGT STABIL OCH STRYK
TÅLIG. Förstärkningar mellan tvärrör och
armsida är en beprövad detalj, som är
viktig för Quicke-lastarens erkänt långa
livslängd. Tvärrörets placering långt fram
bidrar till suverän sikt och optimal frontlastarplacering.
4 | OPTIMAL KRAFTFÖRDELNING.
Den kompakta och profilpressade lagerlådan är smal närmast låsningen. Därmed
kan låstappen göras kort och stark. Vid
svängtappen har vi skapat en bred och
stabil stödjepunkt för tunga lastarjobb.

du kan räkna hem på flera sätt. Den extrema effektiviteten när du summerar din arbetsdag. Den höga kvaliteten
som blir mer uppenbar för varje år. Helt enkelt en kraft
som betalar sig bättre och räcker längre – det är en viktig
del av den unika Quicke-känslan!

5 | URSTARK ANFÄSTNING. Quickes
Delta-anfästning är utomordentligt kraftigt dimensionerad med flera precisionsbearbetade anliggningsytor. Detaljer
som den 60 mm breda U-skålen och
låstappen, som är 40 mm i diameter, gör
att lastaren kommer att tåla ett hårt och
tungt jobb varje dag under många år.
6 | STARK OCH SMART I VARJE
DETALJ. Samtliga tappar är galvaniserade
och försedda med Quickes unika tapplås.
Vid redskapsfästet där påfrestningarna är
särskilt stora är tapparna extra kraftiga.
En fjädrande låsskiva med en kompakt
gummiring förhindrar axialt spel, håller
smörjfettet på plats och fixerar tappen på
båda sidorna.
7 | BERGFASTA STÖDBEN. Kraftigt
dimensionerade, med smidig design,
gör det lätt och snabbt att koppla till
och ställa ifrån dig Quicke-lastaren. Inga
verktyg behövs och inga lösa delar finns.

FULLT LASS MED STORA
ARBETSVINKLAR. Det är
starkt bidragande faktorer
till Quickes dokumenterat
höga användbarhet och
produktivitet. Naturligtvis
samverkar designen med
originalredskapens utförande,
vilket ytterligare optimerar
din nytta och kapacitet.

5

detaljer
Exklusiva detaljer, bara för dig

Förenkla ditt jobb, vinn tid, maximera din komfort och
säkerhet. Det här har alltid varit starka drivkrafter i Quickes
mer än 60 år långa historia.
En outtröttlig strävan att skapa den perfekta frontlastaren
till dig och dina kollegor världen över. Dessutom i takt
med, och gärna snäppet före, den snabba utvecklingen av
allt motorstarkare och mer tekniskt avancerade traktorer.
Hur väl har vi lyckats? Ett är säkert: Du hittar ingen annan

frontlastare i världen med fler smarta funktioner och
innovativa tekniska lösningar än just Quicke. En frontlastare där nytänkande är standard. Där varje liten detalj är
noga genomtänkt för att leverera största möjliga fördelar
och nytta. Till dig, din traktor och din verksamhet.

1 | REDSKAPBYTEN MED TOTAL KONTROLL.

2 | ULTRABEKVÄMA SOFTDRIVE.

4 | KOMPAKT REDSKAPSINDIKATOR.

5 | Q LINK – PRECIS
PARALLELLFÖRING.

3 | SNABBA, SMIDIGA LOCK & GO.

6 | Q LOCK – HYDRAULISK REDSKAPSL ÅSNING.

SELECTO FIX

7 | SELECTO FIX.
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8 | SUPERSMART SMÖRJNING.

9 | Q COMPACT VALVES
FLERDIMENSIONELLA FÖRDELAR.

r
1 | REDSKAPBYTEN MED TOTAL
KONTROLL. Upptäck vårt unika koncept
för redskapsbyten. Med ett redskapsfäste
som kan vridas runt nästan 180° har du
alltid optimal kontroll och fri sikt mot redskapskroken inifrån hytten. Du behöver
aldrig luta eller sträcka dig i sidled – bra
för både humöret, kroppen och produktiviteten.

5 | Q LINK – PRECIS PARALLELL
FÖRING. Q Link är namnet för effektiv
parallellföring. Pallgaffeln är alltid i rätt
läge, från markläge till maxhöjd. Kraftig
konstruktion ger suverän hantering av
t ex halm eller pallar. Byter du till skopa
får du samma exakta parallellföring, utan
att behöva göra några justeringar på
lastaren.

2 | ULTRABEKVÄMA SOFTDRIVE.
Kör hur hårt du vill på mjukast möjliga
sätt. Den innovativa dämpningsfunk
tionen minskar påfrestningarna på såväl
lastare och anfästning som förare och
traktor. Du aktiverar givetvis SoftDrive
med elektrisk av/på-funktion från förarhytten. Numera med dämpning på båda
sidorna av lyftcylindern, både i uppåt
och nedåtrörelsen.

6 | Q LOCK – HYDRAULISK
REDSKAPSL ÅSNING. Enkla och
bekväma redskapsbyten utan att du
behöver kliva ur förarhytten. Q Lock är
ansluten tillsammans med 3:e funktion.
Med en av/på-funktion som är inbyggd i
Q Compact Valve kan du från förarplats
välja att byta redskap eller nyttja 3:e
funktionen till redskapshydraulik.

3 | SNABBA, SMIDIGA LOCK & GO.
Försök hitta en smidigare till- och frånkoppling än Lock & Go. Med den här innovationen vinner du tid utan att någonsin
behöva kompromissa med säkerheten.
Inga lösa delar och inga verktyg behövs.
Du bara kopplar till och från lastaren med
minsta möjliga ansträngning.
4 | KOMPAKT REDSKAPSINDIKATOR.
Lägesindikatorn är kompakt så att den
inte sticker upp och skadar eller skadas.
Den är lätt att montera och kan justeras i
tre lägen för olika redskap, vilket gör att
du får exakt precision i redskapets vinkel
mot marken.

9 | Q COMPACT VALVES
FLERDIMENSIONELLA FÖRDELAR.
Vår centralt placerade fördelningsventil
ger flera fördelar genom sin design.
Både funktionsmässiga sådana genom
att den ger lastaren exakt kontroll och
optimal kraft vid tunga arbetsuppgifter.
Ventilens placering ger dig optimal sikt
och hållbarhet tack vare att allt är dolt
och skyddat. Detaljer som svivlande plugin-kopplingar och ozonbeständiga slangar
bidrar dessutom till ökad livslängd.
10 | SÄKRA, OSVIKLIGA CLIC-ON.
Vår smarta, automatiska redskapslåsning
säkerställer att redskapen endast kan
anslutas på ett sätt – rätt sätt. Clic-on
maximerar enkelheten och eliminerar
fel. Lägg även märke till den stabila
konstruktionen.

7 | SELECTO FIX. Vinn tid och undvik
krångel. Selecto Fix är ett mycket bra
hjälpmedel om frontlastaren är utrustad
med 3:e eller 4:e funktion. Med ett
enkelt grepp ansluts redskapshydrauliken
problemfritt, även under tryck.
8 | SUPERSMART SMÖRJNING.
Öppningsbara kåpor över samtliga tappar
säkerställer att smörjfettet varken försvinner vid högtryckstvätt eller smutsar
ner vid service.

10 | SÄKRA,
OSVIKLIGA
CLIC-ON.
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1 | SKYDDANDE SLANGSKYDD.
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2 | FULLÄNDAD FÄRGMATCHNING.

4 | NYTTAN FÖRST OCH FRÄMST.

5 | VÄRLDSLEDANDE
PULVERLACKERING.

6 | SPARA TID MED LIVE3.

7 | SMIDIG TRAKTORSERVICE.

3 | SIKTOPTIMERANDE DESIGN.

8 | DESIGNFÖRDELAR DYGNET RUNT.

design
Effektivitet genom
personlig design

För oss på Quicke är design inte bara form och
linjer. Lastardesignen är också ett viktigt medel
för att ge dig största möjliga fördelar.
Vi lägger årligen ner tusentals utvecklingstimmar på
utformningen av allt från tappar till lastarmar. Vårt
självklara fokus är att våra designlösningar ska göra ditt
arbete effektivare, säkrare och mer ergonomiskt.
Belöningen är all positiv respons vi får från traktorägare
världen över. Det gör oss tämligen säkra på att ingen

1 | SKYDDANDE SLANGSKYDD.
Slangskyddet skyddar slangarna från
smuts och slitage, solljus etc. och håller
även ihop slangarna, vilket ytterligare
förbättrar sikten. Är givetvis standard på
alla Quicke Dimension-lastare.
2 | FULLÄNDAD FÄRGMATCHNING.
Både snyggt och ändamålsenligt. Med
Q Link får du inte bara effektivast
möjliga parallellföring. Du kan dessutom
få parallellföringsstagen i en färg som
matchar din traktor. Gäller ett antal
utvalda traktormärken. Q Link är
silverfärgat som standard.
3 | SIKTOPTIMERANDE DESIGN.
Inga rör eller slangar som skymmer.
Ingen smuts och inget skräp som kan
fastna, även om du monterar extrautrustning på lastaren. Det är de uppenbara
fördelarna med Q Vision där all rör- och
slangdragning ligger skyddad inuti
lastarmen.
4 | NYTTAN FÖRST OCH FRÄMST.
Som alltid på Quicke är tvärröret
placerat långt fram på lastaren. Det ger
flera fördelar. Exempelvis mer plats för
frontlyft och bättre sikt mot redskapet.
Dessutom kan lastarna monteras längre
bak på traktorn vilket ökar stabiliteten
och ger bättre köregenskaper.

annan frontlastare slår Quicke i genomtänkt och noga
utprovad design. Det är en position vi vill behålla och
förstärka, för att alltid vara ditt förstahandsval. Dina
utmaningar är därför också våra. Vi är inte nöjda förrän
du är nöjd. Därför kommer design aldrig att bara vara en
formsak för oss.

5 | VÄRLDSLEDANDE PULVER
LACKERING. Quickes framgångar
återinvesteras i moderna produktions
anläggningar. I vårt frontlastarmåleri,
som är världens modernaste, lackeras
lastarmarna före montering så att finishen
blir perfekt. Hållbar och slagtålig pulverlack ger extra bra rostskydd.
6 | SPARA TID MED LIVE3. Live3 är
ett produktivitetshöjande tillval för dig
som har Electro Drive LCS Professional
ventil. Funktionen sparar värdefull tid
när du jobbar med foderämnen, ensilage,
balhantering, hydrauliska skopor och
hydrauliska tillsatser på din pallgaffel.
Live3-funktionen eftermonteras på
befintlig frontlastare och ventilpaket och
passar LCS-ventiler av nyare modell.
7 | SMIDIG TRAKTORSERVICE.
Ett lysande exempel på hur den genom
tänkta Quicke-designen ger praktiska
fördelar. Vertikala anfästningar och
smäcker lagerlåda ger dig gott om ut
rymme att genomföra daglig service på
traktorn.
8 | DESIGNFÖRDELAR DYGNET RUNT.
Eftersom bästa sikt ska gälla i alla lägen
har Quicke ett tvärrör som inte skymmer
dina framlyktor. Det ger dig bättre för
utsättningar att nyttja din traktor och
lastare fullt ut dygnets alla timmar. Ett
utmärkt exempel på att vi alltid tänker
lite längre.

BÄTTRE SIKT MED LOADERLIGHT.
LoaderLight är ett tillbehör som är speciellt designat för din lastare. LED-ljusen
monteras under knäplåten för att lysa
upp området under lastararmen. Ett perfekt verktyg för arbete under den mörka
säsongen.
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Q Level – din produktivitet
ur en helt ny vinkel
Optimala arbetsvinklar och bättre utnyttjande av din skopa
– eller kort och gott mer nytta och mindre spill. Det är vad
du får med helt nya Quicke-funktionen Q Level.
Hur kan vi ytterligare optimera utnyttjandet av din
lastare och traktor? Det är en fråga som vi ständigt ställer oss, och en utvecklingsfilosofi som gett Quicke en
ledande marknadsposition. Ett bra exempel är Q Level,
en produktivitetshöjande funktion som maximerar kapaciteten vid skopkörning.

I mätbara termer innebär Q Level att du kan bryta upp
skopan ända till en brytvinkel på 55-56° vid ca 0,9 m
lyfthöjd*. Resultatet är att du får skopan så gott som
i exakt våg vid denna höjd, vilket påtagligt begränsar
risken för att innehållet i skopan ska rinna över frameller bakkanten.
* kan variera beroende på lastarmodell.

55-56˚
90 cm
STÖRRE BRYTVINKEL REDAN VID
LÅG LYFTHÖJD. Med Q Level kan du
bryta upp skopan till en vinkel på 55-56°
vid 0,9 m lyfthöjd.

1 | ÖKAD NYTTA. Q Level gör att du kan bryta upp skopan i
våg, vilket bidrar till att du undviker onödigt spill.
2 | KUNDNYTTIG KONSTRUKTION. Q Level-funktionen möjliggörs bland annat genom optimeringar i redskapscylindrarna.
Ett bra exempel på hur vi omsätter vår konstruktionskunskap
till kundnytta.
OPTIMAL SKOPDESIGN. En viktig del i Q Level är samspelet
med våra originalskopor. Vår speciella non-drop design med
extra hög såväl bak- som framkant gör att du kan fylla skopan
fullständigt. Det ger dig full kontroll över materialet och skopan
tappar inte material.

1 | ÖKAD NYTTA.
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2 | KUNDNYTTIG KONSTRUKTION.

Ett tekniskt genombrott
som ger dig oöverträffad
användarvänlighet
Med Loader Control System befäster Ålö sin position som den
världsledande tillverkaren av högkvalitativa frontlastare. LCS™
sammanför flera tekniska framsteg i ett och samma system:
• EN HELT NY TYP AV VENTILER. LCS™ unika ventilprogram
är specialutvecklat för de behov och funktioner som krävs av
dagens och morgondagens frontlastare och ger en kontroll
som ingen annan tillverkare kan erbjuda.
• EN INTEGRERAD MULTIKOPPLING. Sparar både tid och
skonar miljön.

• EN MODERNT DESIGNAD TUMSTYRD JOYSTICK.
Förbättrar ytterligare ergonomi och köregenskaper.
Var och en av dessa framsteg ger dig viktiga fördelar för dig
och din traktor. Tillsammans möjliggör de en helt ny nivå av
lastarkontroll, användarvänlighet, effektivitet och säkerhet.
LCS™ är standard på alla nya Quickelastare. Dessutom finns det
möjlighet att uppgradera äldre lastare och traktorer med det
nya systemet.
Välkommen till framtiden.
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Multikopplingen

Ventilprogrammet

Ett system.
Hundratals fördelar.

Optimerar kontroll
och köregenskaper

Smart och lätthanterlig
med integrerad elkontakt

”Hjärtat” i LCS™ är ett unikt ventilprogram; de enda ventilerna
i världen som specialutvecklats för de funktioner och krav som
ställs på just frontlastare. Denna kompromisslöshet ger dig
flera fördelar: En suverän kontroll, direktrespons och körkänsla
genom optimalt anpassade flöden – i varje moment och oavsett
lastvikt. Dessutom är ventilen energieffektiv och möjliggör
därigenom lägre bränsleförbrukning.

Den unikt designade flat-face multikopplingen med integrerad
elektrisk kontakt är själva ”blodomloppet” i LCS™, som genom
sin sinnrika konstruktion sparar både tid och skonar miljön.
Det kompakta utförandet med svivlande kopplingar gör den
mycket enkel att hantera – även med ett enhandsgrepp.
Multikopplingens konstruktion gör att den kan till- och
frånkopplas även under tryck. Alla snabbkopplingar är av flat
face-modell och spillfria vilket gör dem enkla att rengöra och
underhålla.

Fler fördelar:
• Full kontroll på tunga laster tack vare det lastoberoende
oljeflödet. Det gör att lastarens hastighet alltid är densamma
oavsett vilken last du har i redskapet.
• Lättare att utföra dubbelrörelser, som att sänka och tömma.
• Ålö LCS™ Open Centre-ventil har samma köregenskaper som
Ålö LCS™ Load Sensing-ventil. Båda ventilerna är baserade på
samma Load Sensing-princip.
• Energibesparande lågtrycksregenerering.
• Cylindrarna är alltid fyllda med olja, vilket eliminerar
väntetider och kavitation.
• Ventilen kan manövereras till flytläge på både sänk- och
tömningsfunktion. Detta underlättar såväl anslutning av
lastarens hydraulik som anslutning av hydrauliska redskap.
• Det kompakta utförandet gör att ventilen är lättplacerad,
med bibehållen god sikt för föraren.
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Fler fördelar:
• Både ventiler och slangsatser har flat-face kopplingar
• Multikopplingen ansluts enkelt med ett manöverhandtag
med integrerad låsfunktion.

Tekniska data
Max systemtryck: 
250 bar
Max tanktryck: 
20 bar
Max rekommenderat flöde, fast pump: 
120 l/min
Max rekommenderat flöde, variabel pump:  150 l/min
Reglerat flöde till lastare: 
Max 90 l/min
Reglerat servotryck i ventil:
23 bar

Vilken joystick passar
just dina behov?
Elektronisk joystick eller traditionell vajerstyrning – du väljer
själv vad som passar dig och din traktor bäst. Här är en
översikt av funktioner för respektive joystickutförande:

ElectroDrive
LCSTM Professional

EasyDrive
LCSTM

ErgoDrive
LCSTM

●

▼

■

Joysticken

Elektronisk joystick med tumstyrning
Mekaniskt enspaksreglage
Bakgrundsbelyst display
Lyft- och sänkrörelse proportionell
Gräv- och tömningsrörelse proportionell
Flytläge på sänkrörelsen
Flytläge på tömningsrörelsen
Sänkrörelse med återfyllnadsfunktion
Tömningsrörelse med återfyllnadsfunktion
3:e hydraulfunktion*
4:e hydraulfunktion*
Mjukväxlande mellan redskapsrörelse
och 3:e hydraulfunktion
Hydrauliskt redskapslås*

Elektronisk, tumstyrd
användarvänlighet
Systemets ”nervsystem” är ElectroDrive LCS™ Professional
– en tumstyrd joystick som förbättrar såväl ergonomi som
köregenskaper. Du får avsevärt större kontroll samtidigt som
du kan arbeta avslappnat och med minimal fysisk ansträngning.
Joysticken har en mycket flexibel infästning, s k svanhals, som
möjliggör för olika förare att hitta just sin optimala körställning.
Joystickens ergonomiska utformning och flexibla infästning
minimerar dessutom överföring av vibrationer och stötar från
körning på ojämnt, gropigt underlag. Viktig fördel är också den
väl tilltagna displayen med ett användarvänligt menysystem
som ger överblick och snabb åtkomst till alla lastarfunktioner.

Fler fördelar:
• Unik styrning av den elektroniska joysticken. Du kan välja
mellan att styra lastaren med enbart tummen eller med både
tummen och pekfingret.
• Handgrepp med optimal ergonomisk utformning. Detta är
särskilt fördelaktigt vid långa arbetspass.
• Lättöverskådlig display med bakgrundsbelysning. Du ser all
information tydligt både i dagsljus och i mörker.
• Den elektroniska joysticken finns i två alternativa utföranden,
ElectroDrive LCS™ Professional och EasyDrive LCS™, vilket gör
att du kan anpassa LCS™ helt till dina egna behov.
• Som ett alternativ finns även det mekaniska, vajerstyrda
enspaksreglaget ErgoDrive LCS™.

Snabbmeny
Lastdämparfunktion, on/off*
Sköldpaddefunktion
Skakfunktion
Visuell AAC funktion
Transportläge med lastdämpningsfunktion*
Tryckavlastningsfunktion
On/off av 3:e hydraulfunktion*
Låst 3:e hydraulfunktion*
Kontinuerligt flöde 3:e hydraulfunktion
med konfigureringsmöjligheter*
On/off konfigurering av 4:e hydraulfunktion*
Harefunktion

●

▼

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼

■
■
■
■
■
■
■
■

●

▼

■

●
●
●
●
●
●
●
●
●

▼

■

●
●

▼

■

▼
▼
▼

Konfigureringsmeny
Inställning av 3:e hydraulfunktion
Inställning av 3:e hydraulfunktion on/off, (+/-) riktning
Programmerbar snabbvalsknapp
Justerbar skakfunktion i nio steg
Konfigurering sköldpadda antal steg 1-3
Inställning av sköldpadda hastighet lyft och sänk
Inställning av sköldpadda hastighet gräv och tömning
Inställning av displaykontrast
Diagnostikmeny
Fabriksåterställning
Servicemeny

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

▼
▼
▼
▼

Övriga egenskaper
Spillfria flat-face snabbkopplingar
Multikoppling med integrerad elanslutning*
Integrerad ackumulator
Dammskydd
Ventil som ej påverkar traktorns systemtryck
Inbyggd värmningsfunktion av ventil

●
●
●
●
●
●

▼
▼
▼
▼
▼
▼

■
■

■
■
■
■
■

* beroende på lastarens utrustning
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produkte
Q26
Q36
Q38
Q39
Q46
Q49
Q56
Q66
Q76
Q88
Q98

Parallellförda
lastare
Q26

Q36

Arbetsvinklar*, max. brytvinkel4		
41°
				
max. tippvinkel5 		
63°

44°
58°

Lyfthöjd, meter i armcentrum		
			
meter under plant redskap6 *		

3,50 m
3,20 m

3,20 m
2,90 m
m

m

6

6
5

5

1 890 kg
1 490 kg

1 920 kg
1 520 kg

2. 800 mm från armcentrum, markplan		
		 800 mm från armcentrum, 1,5 m lyfthöjd		
		 800 mm från armcentrum, max lyfthöjd		

1 500 kg
1 370 kg
1 280 kg

1 530 kg
1 440 kg
1 310 kg

3. Brytkraft 800 mm från armcentrum		

2 310 kg

2 380 kg

505 kg

521 kg

Traktorstorlek 		
						

Ca. 50-70 Hp
37-52 kW**

Ca. 50-80 Hp
37-60 kW**

Max rekommenderad traktorvikt		

3 000 kg

4 000 kg

		

*Varierar beroende på redskap.

**Förutom motorstyrka påverkar traktorns vikt och storlek ditt lastarval.

***Exklusive redskap.

kg

5 000

4 000

3 000

0
kg

Lyftkraft vid 195 bar
1. i armcentrum, markplan***		
		 i armcentrum, max. lyfthöjd***		

Lastarens vikt
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1

0

0

800 mm

2

1

1 000

3

Brytkraft 800 mm
från armcentrum

2

5 000

Lyftkraft 800 mm
från armcentrum

2 13

3

4 000

4

4

3 000

2

6

3

2 000

Lyftkraft
i armcentrum

2 1 3

0

1

4

1 000

5

2 000

						

Q38

Q46

Q49

44°
58°

43°
60°

44°
55°

3,50 m
3,20 m

3,75 m
3,45 m

3,90 m
3,60 m

m

m

m

6

6

6

5

5

5
4

2 13

2 270 kg
1 800 kg

2 400 kg
1 900 kg

2 220 kg
1 890 kg

1 840 kg
1 740 kg
1 590 kg

1 910 kg
1 800 kg
1 630 kg

1 800 kg
1 720 kg
1 600 kg

2 380 kg

2 770 kg

2 830 kg

521 kg

585 kg

595 kg

Ca. 50-80 Hp,
37-60 kW**

Ca. 60-100 Hp
45-75 kW**

Ca. 60-100 Hp
45-75 kW**

4 000 kg

4 500 kg

4 500 kg

kg

5 000

4 000

3 000

0
0

kg

5 000

4 000

3 000

5 000

kg

2 000

1

0
0

1

0

1 000

1
4 000

2

3 000

2

2 000

3

2

0

3

1 000

3

2 000

2 13

4

2 31

1 000

4
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Parallellförda
lastare
Arbetsvinklar*, max. brytvinkel4		
45°
				
max. tippvinkel5 		
55°

45°
52°

Lyfthöjd, meter i armcentrum		
			
meter under plant redskap6 *		

4,25 m
3,95 m

m

m

6

6

kg

0

Lyftkraft vid 195 bar
1. i armcentrum, markplan***		
		 i armcentrum, max. lyfthöjd***		

2 520 kg
2 060 kg

2 790 kg
2 440 kg

2. 800 mm från armcentrum, markplan		
		 800 mm från armcentrum, 1,5 m lyfthöjd		
		 800 mm från armcentrum, max lyfthöjd		

2 070 kg
1 930 kg
1 720 kg

2 330 kg
2 250 kg
2 120 kg

3. Brytkraft 800 mm från armcentrum		

2 810 kg

3 360 kg

621 kg

721 kg

Traktorstorlek 		
						

Ca. 80-120 Hp
60-90 kW**

Ca. 100-150 Hp
75-112 kW**

Max rekommenderad traktorvikt		

5 200 kg

6 000 kg

Lastarens vikt

		

*Varierar beroende på redskap.

**Förutom motorstyrka påverkar traktorns vikt och storlek ditt lastarval.

***Exklusive redskap.

kg

5 000

1

0

0

800 mm

2

1

1 000

3

Brytkraft 800 mm
från armcentrum

3

2

5 000

4

3

4 000

Lyftkraft 800 mm
från armcentrum

231

4

3 000

2

6

2 000

Lyftkraft
i armcentrum

1 000

1

5

23 1

4

0

5

4 000

4,00 m
3,70 m

5
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Q66

3 000

Q56

2 000

						

Q88

Q98

44°
52°

44°
49°

42°
50°

4,50 m
4,20 m

4,95 m
4,65 m

4,95 m
4,65 m

m

m

m

6

6

6

3

2 990 kg
2 490 kg

3 930 kg
3 070 kg

4 210 kg
2 880 kg

2 540 kg
2 370 kg
2 120 kg

3 340 kg
3 050 kg
2 770 kg

3 610 kg
3 210 kg
2 600 kg

3 870 kg

4 460 kg

4 450 kg

760 kg

838 kg

935 kg

Ca. 120-190 Hp
90-142 kW**

>150 Hp
>112 kW**

>200 Hp
>149 kW**

7 000 kg

9 000 kg

13 000 kg

4 000

0
0

kg

5 000

5 000

4 000

0
3 000

1

0

2 000

1
1 000

2

1

0

3

2

4 000

3

2

3 000

3

2 000

4

0

4

1 000

4

kg

2 1

5

2 1 3

3 000

5

13

2 000

2

1 000

5

kg

5 000

Q76
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Q21

Q31

Q33

Q41

Q51

Q61

Working angles*
min. crowd angle
min. dump angle

41°
64°

44°
58°

44°
58°

43°
60°

46°
56°

45°
52°

Lift height
metres at pivot pin
metres under level implement*

3.20 m
2.90 m

3.50 m
3.20 m

3.50 m
3.20 m

3.75 m
3.45 m

4.00 m
3.70 m

4.25 m
3.95 m

Lifting force at 195 bar/2,828 PSI
1. at pivot pin, ground level***
		 at pivot pin, max. lift height***

2,280 kg
1,730 kg

2,310 kg
1,760 kg

2,690 kg
2,060 kg

2,810 kg
2,150 kg

2,920 kg
2,310 kg

3,220 kg
2,710 kg

2. 800 mm from pivot pin, ground level
		 800 mm from pivot pin, 1.5 m lift height
		 800 mm from pivot pin, max. lift height

1,360 kg
1,230 kg
1,190 kg

1,390 kg
1,250 kg
1,220 kg

1,660 kg
1,500 kg
1,450 kg

1,730 kg
1,560 kg
1,500 kg

1,860 kg
1,680 kg
1,640 kg

2,130 kg
1,980 kg
1,970 kg

2,350 kg

2,410 kg

2,410 kg

2,800 kg

2,840 kg

3,360 kg

Loader weight

436 kg

450 kg

450 kg

515 kg

554 kg

628 kg

Tractor Size, approx.
			

50-70 hp
37-52 kW**

50-80 hp
37-60 kW**

50-80 hp
37-60 kW**

60-100 hp
45-75 kW**

80-120 hp
60-90 kW**

100-150 hp
75-112 kW**

Recommended tractor weight

3,000 kg

4,000 kg

4,000 kg

4,500 kg

5,200 kg

6,000 kg

3. Max. rollback force 80 cm from pivot pin
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Trygga redskapslösningar
Inspirerande information
Rätt redskap i varje arbetsmoment är en förutsättning för högsta möjliga produktivitet
och utnyttjande av såväl traktor som lastare. Med Quicke får du därför också tillgång till
vårt marknadsledande sortiment av våra högkvalitativa originalredskap. I vår fullmatade
redskapsbroschyr finns all information och guidning som behövs för att du ska hitta de
bästa och tryggaste redskapslösningarna för dina behov.

Redskap

till front

las tare

Speciald
redskap esignade
HÄMTA DIN REDSKAPSBROSCHYR
hos din återförsäljare eller ladda ner
den på vår webbplats. På webben hittar
du dessutom ännu mer information till
inspiration – till exempel filmklipp på
våra Quicke-lastare i full aktion.
Välkommen till www.quicke.nu!
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nära
Alltid nära dig
Som Quicke-ägare har du inte bara en världs
ledande frontlastare, du får också en världsledande
trygghet. Vårt åtagande gentemot dig slutar
nämligen inte när köpet är klart – det är snarare
då det börjar.
Det är då din Quicke ska prestera på topp varje dag för
en lång tid framöver, vilket självklart underlättas om du
har nära till service, reservdelar och kunnig uppbackning.
Det här är anledningen till att vi målmedvetet byggt upp
en stark världsorganisation med ett heltäckande service-

ABSOLUT KUNDFOKUS. För att
stödja dig som kund har vi byggt upp
rutiner som gör att alla avdelningar i vår
organisation är koncentrerade på dina
behov.
SNABB HJÄLP PÅ WEBBEN. Via
webben har du tillgång till reservdels
information, instruktioner och annan
väsentlig information.
TÄTT RESERVDELSNÄT. Reservdelar
finns tillgängliga hos våra dotterbolag
samt hos större Quicke-representanter
världen över.

nät. Det gör att du har tillgång till snabb och kompetent
service oavsett var i världen du finns och verkar. Dessutom kan du vara säker på att vår service och support
utvecklas utifrån samma höga ambitioner som våra produkter – alltid med sikte på 100 procent nöjda kunder!

NÄRHET. Vårt världsledande distri
butionsnät garanterar närhet till dig,
oavsett var du finns.
GLOBAL TEKNISK SUPPORT. Som
Quicke-kund har du alltid tillgång till
snabb teknisk support. Över hela världen
kan våra representanter ge kunnig och
högkvalitativ service.
STÄNDIG UPPFÖLJNING. Dina synpunkter och förslag till förbättringar
fångas upp och bearbetas centralt. Denna
uppföljning fungerar som ett värdefullt
underlag när vi utvecklar nya lastare, redskap och anfästningar. Utvecklingen av
Quicke är frukten av ett nära samarbete
med användare över hela världen!
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Få Quicke i fickan!

Se våra produkter i full aktion!

Med vår Quicke-app har du alltid med dig den senaste informationen
om alla Quicke-lastare och tillhörande originalredskap. Ladda ner den
utan kostnad på App Store (iPhone) eller Google Play (Android).

Ibland räcker ord inte till. I våra Youtube-filmer får du en
ännu klarare bild över utvalda Quicke-fördelar. Kolla in dem
på www.youtube.com/user/frontloaders

Designed and manufactured by Ålö

Ålö AB
Brännland 300, SE-901 37 Umeå, Sweden
Tel: +46 (0)90 17 05 00
info@alo.se
www.alo.se
www.alosverige.se
www.alo.no
Frontlastarna i broschyren är extrautrustade. Vissa produkter kan vara tillvalsutrustning. Alla produkter är inte tillgängliga på samtliga marknader. Angivna produktspecifikationer och prestandavärden kan variera beroende på traktormodell. Arbete med frontlastare och tillhörande redskap är inte utan riskmoment. Svåra skador på människor och material kan inträffa vid fel utfört
arbete. Visa hänsyn mot din omgivning, använd sunt förnuft samt följ lokala lagar och föreskrifter. Läs alltid medföljande instruktionsbok omsorgsfullt. Använd endast originalreservdelar och
tillbehör. Ålös produktprogram är under ständig utveckling. Vi förbehåller oss rätten att, när som helst, ändra specifikationer, priser och utförande utan förpliktelser för oss.
®, ™ Varumärken för Ålö AB.

Artikelnummer: 11144542 • SE10 • 151230 • TR/Ågrenshuset

www.quicke.nu

