X-SARJA

X-SARJA

MONIPUOLISIA ETUKUORMAIMIA
120 HV TRAKTOREIHIN ASTI
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X-SARJA

WORK SMARTE
NOT HARDER.

TÄLLÄ ETUKUORMAIMELLA PARANNAT YRITYKSESI
KANNATTAVUUTTA HELPOSTI
Quicke® on tuottanut jo seitsemän vuosikymmenen ajan ensiluokkaisia etukuormaimia.
X-sarjan avulla voit laajentaa traktorisi käyttöaluetta.
Etukuormain, jossa yhdistyvät ainutlaatuisesti muotoilu, suorituskyky ja taloudellisuus.
Näppärät toiminnot ja tarkkaan harkitut yksityiskohdat. Kuormain, joka on jokaisen
teräsgrammansa arvoinen - tilasi paremman kannattavuuden vuoksi.

X-SARJA

R.

Quicke® X-sarjaamme
kuuluu pienten ja
keskikokoisten traktorien
kuormaimet, joissa on
Quicken maailmankuulut
ominaisuudet, kuten
harkittu muotoilu ja
markkinajohtajan
suorituskyky.
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HARKITUN MUOTOILUN HYÖDYT
Meillä Quicke®llä emme näe kuormainten muotoilua vain työn suorittamisen
välineenä, vaan haluamme sen avulla tarjota käyttäjälle todellisia hyötyjä. Ajan
säästöä, lisää tehokkuutta ja turvallisuutta.
Tausta-ajatuksemme on yksinkertainen ja se
pohjautuu kokemukseen. Quicke®llä olemme
vuosikymmeniä erikoistuneet tuottamaan
etukuormaimia varusteineen. Emme tee muuta.
Koska olemme keskittyneet tuotekehitykseen,
olemme pystyneet luomaan tiiviin ja laajan
yhteistyöverkoston maailman traktorinomistajien
kanssa. Ja sen yhteistyön tuloksena on syntynyt
myös X-sarjan harkittu muotoilu. Todellisia,
käytännöllisiä hyötyjä.

DESIGN

Yksi tärkeä tekijä on näkyvyyden parantaminen.
Me ymmärrämme, kuinka tärkeää on nähdä
aina hyvin - silloin työskentely on tehokkainta
ja turvallisinta. Tiedämme myös, että haluat
huollon, käytön ja varusteiden vaihdon sujuvan
mahdollisimman helposti. Saat tämän kaiken
kauniissa paketissa, kun etukuormaimen muotoilu
täydentää traktorisi linjoja!

X-SARJA

TOIMINNOT
Quicke® X-sarjan kuormainten jokainen yksityiskohta on tarkkaan harkittu, jotta voit saada kuormaimesta kaiken hyödyn. Kun kaikki on harkittua, jokainen työvaihe sujuu paremmin ja saat paljon
aikaan. Se tunne on palkitseva.

MIELLYTTÄVÄ JA NÄKYVYYTTÄ
PARANTAVA MUOTOILU
Kuormaimen aisojen kapenevan muodon
ansiosta X-sarja sopii täydellisesti yhteen
nykyisten traktorien kanssa. Näkyvyys
sivuille on ainutlaatuisen hyvä, koska
kuormain laskeutuu alemmas kuin
kilpailijansa.

NÄKYVYYS ENNEN KAIKKEA
Kuormaimessa ei ole letkuja tai putkia
näköesteenä. X-sarjaa käyttäessäsi
näet parhaiten myös pimeässä, koska
poikittaisputki sijaitsee niin alhaalla, ettei se
peitä traktorin valoja.

LETKUSUOJUS
Vielä yksi toimintavarmuutta lisäävä
yksityiskohta - suojaa letkuja tarpeettomalta
kulumiselta.

KÄYTÄNNÖLLINEN AUTOMAATTINEN
VARUSTELUKITUS
Vielä toinen järkevä turvatoiminto, joka
varmistaa, että varuste on aina oikein
kiinnitettynä ja että lukkotapit ovat aina
lukittuina paikoillaan. Varuste lukittuu
automaattisesti, kun teet kauhan
täyttöliikkeen.

NOPEA JA HELPPO KUORMAIMEN
KIINNITYS JA IRROTUS
X-sarjan kuormaimesi irtoaa ilman työkaluja.
Tukevat, kätevät ja kiinteät tukijalat
helpottavat kuormaimen kiinnitystä ja
irrotusta entisestään.

AINUTLAATUINEN VARUSTEIDEN
VAIHTOTAPA
Varustelevyn saa taivutettua eteenpäin
lähes 180°, joten voit hallita varustekoukkuja
helposti, koska näet ne hyvin sisältä ohjaamosta. Helppoa ja hyödyllistä sekä turvallista ja
tehokasta.

RASVAA VAIN SIELLÄ MISSÄ PITÄÄKIN
Kaikissa tapeissa on kumitiivisteet, jotka
pitävät tapin paikallaan ja tiivistävät sen päät,
joten myös voitelurasva pysyy siellä missä
pitääkin.

YKSINKERTAISTETTU ASENNONOSOITIN
Pienikokoinen asennonosoitin ei nouse esiin
eikä aiheuta vaurioita tai hajoa itse. Se on
helppo asentaa ja siinä on kolme asentoa
eri varusteita varten. Näin tarkkuus säilyy,
vaikka varusteiden työkulma vaihtelee.

VAHVA SOVITEOSA JA LAAKERIKOTELO
Voimakasrakenteinen soviteosa on sama kuin
meidän markkinoita johtavissa Q-sarjan kuormaimissamme. Yhdessä sisäänpäin kaartuvan
laakerikotelon kanssa, ne tekevät X-sarjan
kuormaimista erittäin vakaita ja vääntölujia.
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X-SARJA

OIKEA VOIMANPESÄ
Quicke® X-sarja on suunniteltu monipuoliseksi työkaluksi, joka nostaa tehokkaasti
haluttuihin korkeuksiin.
Koet X-sarjan voiman monin eri tavoin. Napakka,
tukeva laakerikotelo. Ainutlaatuisen vakaa ja
selkeä rakenne. Delta -soviteosan voima ja laatu.
Eräs tärkeä osa kuormaimen voimasta on Quicken
ainutlaatuinen LCS® hydraulijärjestelmä. Sen
kuormasta riippumaton öljyn virtaus takaa täyden
hallinnan myös äärimmäisen raskaita kuormia
käsitellessäsi.

VOIMA

Kuormaimen ihanteellisesta painonjakautumisesta
johtuen X-sarjaa on helppo käyttää ja kevyt
ohjata. Sen lisäksi SoftDrive®, ajomukavuutta
parantava ja rasituksia vähentävä toimintomme,
parantaa hallittavuutta entisestään. Kaiken
tämän yhteistuloksena on tämä innovatiivinen
voimapakkaus. Tämä kestävä ja suorituskykyinen
varuste laajentaa traktorisi käyttöaluetta - joka
päivä, vuosi toisensa perään.

KESTÄVÄ JA TURVALLINEN
X-sarjan kuormaimesi toiminnot lisäävät sen kestävyyttä. Yksi hyvä esimerkki tästä on kuormaimen
varuste- levyn taakse sijoitettu poikittaisputki, joka suojaa varusteiden lukitusmekanismia - säästät aikaa
ja rahaa!

X-SARJA

LISÄVARUSTEET
Quicke® X-sarjan jokainen yksityiskohta on tarkkaan harkittu, jotta saat käyttöösi parhaan mahdollisen laitteen. Loppujen lopuksi jokainen työvaihe sujuu mutkattomasti ja päivän päätteeksi jää tunne,
että on saanut jotakin aikaiseksi.

MAAILMAN PARAS JAUHEMAALAUS
X-sarjan kuormaimesi on jauhemaalattu
uudenaikaisimmalla kuormainmaalitekniikalla, joten pinta on kaunis, kestävä ja ruostesuojattu. Vakioväri on Quicken musta,
mutta muitakin värejä on tarjolla markkinatilanteesta riippuen.

SOVITETTAVISSA MYÖS VANHEMPIIN
TRAKTOREIHIN
Haluatko kohentaa vanhempaa traktoriasi
liittämällä siihen X-sarjan kuormaimen?
Ei hätää. Voit liittää kuormaimeen laakerikotelon, joka sopii vanhemman sukupolven
sovitteisiin.

VOIMAKAS JA PITKÄIKÄINEN
YKSITYISKOHDAT TÄRKEITÄ
X-sarjan kuormaimissa on holkit kaikissa
tärkeissä kohdissa, ja kaikki tapit on galvanoitu.
Nämä ovat esimerkkejä huoltoa helpottavista
ja kestävyyttä parantavista yksityiskohdista.

KAIKKI AINA TÄYSIN HALLINNASSA
Ainutlaatuinen LCS hydraulijärjestelmämme
on maailman ainut pelkästään etukuormaimille suunniteltu järjestelmä. Sen avulla
hallitset kuormaimen täysin ja voit nauttia
X-sarjan erinomaisista ajo-ominaisuuksista.

TEHOKAS KUORMAVAIMENNIN
Quicke SoftDrive ® kuormavaimennin
vähentää kuormaajaan ja runkoon kohdistuvaa rasitusta, kuin myös kuljettajaan ja
traktoriin. SoftDrive ® kytketään käyttöön tai
pois käytöstä helposti kuormainen vasemman sivun kääntövivusta.

MC4 MONITOIMIKYTKIN
Tee elämästäsi helppoa, valitse markkinajohtaja, MC4 -monitoimikytkin. Sen avulla saat
kätevästi kytkettyä kuormaimeesi sähköt ja
kaiken hydrauliikan yhdellä vivulla.

LISÄÄ KÄYTTÖÄ 3. HYDRAULITOIMINNOLLA
Voit lisätä 3. hydraulitoiminnon X-sarjan
kuormaimeesi, jolloin traktorikuormaimestasi
tulee entistä monipuolisempi. Nyt voit käyttää
esimerkiksi erilaisia tartuntapihtejä. Huomaa
letkunsuojus, joka pitää letkut yhdessä ja
suojaa niitä lialta ja kulumiselta.

4. HYDRAULITOIMINTO
Tällä lisävarusteella saat riittävästi hydrauliikkaa niille varusteille, jotka vaativat 2
erillistä kaksitoimista toimintoa. 4. toiminto
vaatii, että
3. toiminto on asennettuna, ja että
molempien liittimet sijaitsevat toistensa
läheisyydessä helposti saatavilla.

SELECTO FIX TM
Tämä on ehdoton, aikaa säästävä lisävaruste
kuormaimiin, joissa on 3. toiminto. Saat yhdellä
kevyellä liikkeellä kytkettyä 3. ja 4. toiminnon letkut ongelmitta, vaikka järjestelmä
olisi paineistettu. Vaihto sujuu muutamassa
sekunnissa. Liittimet on helppo pitää puhtaana,
joten myös traktorin hydraulijärjestelmä pysyy
puhtaampana.
*SelectoFixTM is available as an accessory.
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X1S

X2S

TYÖKULMAT*
suurin avauskulma maatasossa4

°

46

42

suurin kallistuskulma max nostokorkeudella5

°

47

50

mitta nivelkohtaan

m

2.90

3.10

mitta varusteen alta mitattuna*

m

2.70

2.90

kg

1540

1800

kg

870

1090

2. 80 cm nivelkohdasta, maataso

kg

1400

1580

80 cm nivelkohdasta, 1.5 m

kg

1170

1400

80 cm nivelkohdasta, max nostokorkeus

kg

960

1220

kg

1500

1910

kg

340

360

Approx. HP / kW**

30-60 / 22-44

40-70 / 29-52

kg

2800**

3000**

NOSTOKORKEUS

NOSTOVOIMA PAINEELLA 195 BAR
1. nivelkohdassa, maataso***
nivelkohdassa, max nostokorkeus***

3. Avausvoima 80 cm nivelkohdasta
KUORMAIMEN PAINO
TRAKTORIN TEHO
TRAKTORIN SUURIN SUOSITUSPAINO

*Arvo vaihtelee varustemallin mukaan.

**Traktorin moottorin tehon lisäksi varustevalintaan vaikuttavat myös traktorin paino ja koko.

***Ei sis. varusteita.

X-SARJA

X3S

X4S

X5S

44

42

43

50

49

46

3.40

3.70

3.90

3.20

3.50

3.70

1950

2170

2370

1260

1360

1450

1660

1850

2080

1560

1710

1890

1520

1590

1680

1890

2280

2740

390

420

440

50-80 / 37-60

60-100 / 44-75

70-120 / 51-90

4000**

4500**

5200**
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VAKAIMETTOMAT KUORMAIMET
X1

X2

TYÖKULMAT*
suurin avauskulma maatasossa4

°

46

42

suurin kallistuskulma max. nostokorkeudella5

°

47

50

mitta nivelkohtaan

m

2.90

3.10

mitta varusteen alta mitattuna*

m

2.70

2.90

kg

1910

2210

kg

1120

1380

2. 80 cm nivelkohdasta, maataso

kg

1250

1450

80 cm nivelkohdasta, 1.5 m

kg

980

1210

80 cm nivelkohdasta, max nostokorkeus

kg

680

870

kg

1490

1880

kg

295

310

Approx. HP / kW**

30-60 / 22-44

40-70 / 29-52

kg

2800**

3000**

NOSTOKORKEUS

NOSTOVOIMA PAINEELLA 195 BAR
1. nivelkohdassa, maataso***
nivelkohdassa, max nostokorkeus***

3. Avausvoima 80 cm nivelkohdasta
KUORMAIMEN PAINO
TRAKTORIN TEHO
TRAKTORIN MAX SUOSITUSPAINO

*Arvo vaihtelee varustemallin mukaan. **Traktorin moottorin tehon lisäksi varustevalintaan vaikuttavat myös traktorin paino ja koko.

***Ei sis. varusteita.

X-SARJA

X3

X4

X5

44

42

43

50

49

46

3.40

3.70

3.90

3.20

3.50

3.70

2360

2580

2790

1550

1650

1740

1600

1770

1960

1370

1520

1670

970

1010

1080

1910

2300

2760

335

360

390

50-80 / 37-60

60-100 / 44-75

70-120 / 51-90

4000**

4500**

5200**
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Kuvastossa esitellyissä etukuormaimissa on valinnaisia lisävarusteita. Tietyt tuotteet ovat valinnaisia lisävarusteita. Kaikkia tuotteita ei ole saatavana kaikkialla. Esitellyt tuotteiden yksityiskohdat ja
suorituskykyarvot saattavat vaihdella traktorimallista riippuen. Etukuormainten ja niiden varusteiden kanssa työskentely ei ole täysin vaaratonta. Koneen väärinkäytösä saattaa aiheutua vakavaa vaaraa
terveydelle tai koneille. Huomioi ympäristösi, käytä järkeäsi ja noudata paikallisia sääntöjä ja lakeja. Lue aina saamasi käyttöohjekirja huolellisesti. Käytä vain alkuperäisiä varaosia ja varusteita. Ålön tuotteita
kehitetään jatkuvasti. Varaamme oikeuden muutoksiin. ®, ™ Ålö AB Trademarks.

Tuotenumero: 60029379 • FI1 • 1802 • Arkitektkopia

Ålö AB
Brännland 300, SE-901 37 Umeå
Sweden
Puh: +46 (0)90 17 05 00
Fax: +46 (0)90 17 05 99
www.quicke.nu

