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Nakladač, 
na který budete hrdí 
Není to paráda – ten pocit, že jste udělali správné 
rozhodnutí? Poznáte to mnoha způsoby. Quicke naslouchá 
jaké jsou vaše požadavky a nakladače jsou konstruovány 
přesně pro váš traktor. Samozřejmě s důrazem na 
zabezpečení servisu traktoru. Dohromady, od kvality 
přes modelovou řadu po parametry produktivity, vše 
jsme ještě zvýšili. Pozornost věnovaná každému detailu 
konstrukce šetří čas a ve výsledku sami poznáte, jak tyto 
čelní nakladače maximalizují možnosti vašeho traktoru. 
Jednoduše řečeno, správná kombinace pro váš traktor a 
pro vaše zisky.

Nejnovější modelová řada nakladačů Quicke Dimension dále 
optimalizuje uznávané přednosti, jako je unikátní design, 
exklusivní detaily a pozice největšího výrobce nakladačů na 
světě.
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NepřekoNatelNá pevNost pro vaše 
potřeby. Torzní a strukturální pevnost jsou 
synonyma pro lídra na trhu. Získáváte je díky unikátní 
konstrukci zdvojených „U“ profilů použitých na 
ramenou výložníku, zatímco design nakladače je čistý a 
elegantní, protože sváry jsou umístěny uvnitř výložníku 
směrem k traktoru.

4

NeochvějNě stabilNí a trvaNlivý. Výztuhy 
mezi příčnou vzpěrou a rameny výložníku v přední 
části jsou vyzkoušeným detailem, který je pro 
nakladače Quicke velmi důležitý a prokazatelně 
prodlužuje životnost nakladače. Umístění této příčky 
přispívá k dokonalému výhledu a optimální pozici 
nakladače na traktoru.

výztuha. Řez ramenem výložníku v místě výztuhy. 
Ramena výložníku profilu dvojité „C“ jsou v místě 
spojení přední a zadní části ramene vyztužena tvarově 
lisovanou vnější výztuhou.

skálopevNé parkovací podpěry. Odolná 
konstrukce s flexibilním designem umožňuje 
rychlé a snadné připojení a odpojení nakladače od 
traktoru. Nepotřebujete žádné nářadí, nejsou zde 
žádné odnímatelné díly, které byste mohli ztratit.

strength
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Den za dnem, rok za rokem – pokaždé při práci s 
nakladačem Quicke poznáte jeho dokonalé vlastnosti, 
jež umožňují využít potenciál vašeho traktoru. Z tohoto 
důvodu neustále vyvíjíme naše výrobky. Výsledkem 
je nejvšestrannější pracovní nástroj s vícenásobnými 
výhodami, které se sami zaplatí – a co víc – mnoha 

rozličnými způsoby. Extrémní uspokojení, když se 
ohlédnete za svojí celodenní prací. Vysoká kvalita, 
která se stává rok za rokem stále zřejmější. Zkrátka, 
síla, která se vyplatí a vydrží mnohem déle – to je 
nedílná součást unikátního pocitu Quicke!

silNý a elegaNtNí v každém detailu. 
Všechny čepy jsou pozinkovány a vybaveny unikátním 
zajištěním Quicke. Na nosiči nářadí jsou použity extra 
silné čepy, protože v tomto místě působí extrémní 
tlaky. Z vnější strany je použita odklápěcí podložka, z 
vnitřní šroubovaná pogumovaná zajišťovací podložka, 
která zabraňuje axiálním vůlím. Pomáhají udržet 
mazací tuk na svém místě.

super pevNé moNtážNí rámy. Delta 
konzoly Quicke mají mimořádně robustní 
rozměry, s mnoha styčnými plochami, které 
zabezpečují precizní práci. Detaily, jako 
60mm široký výkovek U a 40mm zajišťovací 
čepy umožňují nakladači zvládat obtížné 
úkoly a těžkou práci po mnoho let.

optimálNí rozložeNí sil. 
Kompaktní a tvarově lisované držáky se 

zužují směrem k zajišťovacím čepům. 
To umožňuje použít krátké silné čepy 

k zajištění nakladače, zatímco uložení 
výložníku ve výkovku profilu U je širší 
a nabízí maximální tuhost a pevnost. 

Zároveň je nejstabilnější při každodenní 
těžké práci na dnešní moderní farmě. 

Zabezpečit pevnost je jedna věc. Maximalizovat 
využití síly napříč všemi funkcemi nakladače je ale 
zcela jiná záležitost.

Vaše pevnost a síla

5

plNý Náklad s 
velkými pracovNími 

úhly. Toto je silný 
pomocník, na kterém 
Quicke dokumentuje 

vysokou úroveň 
použitelnosti a 

produktivity. Samozřejmě, 
konstrukce je sladěna s 

vlastnostmi originálního 
pracovního nářadí, které 

dále optimalizuje využití a 
objem nářadí.

strength
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Exklusivní detaily, 
jen pro vás 

Neúnavné úsilí vytvořit perfektní čelní nakladač pro vás 
a vaše kolegy po celém světě. Vývoj našich nakladačů 
odpovídá (a možná je i trochu napřed) rychlému vývoji 
traktorů s nejmodernějšími technickými vynálezy a 
výkonnějšími motory. Jak dobře jsme se s tím vyrovnali? 
Jedno je jisté: Na celém světě nenajdete žádný jiný 

čelní nakladač s tolika chytrými funkcemi a tolika 
inovativními technickými řešeními jako je Quicke. Čelní 
nakladač, kde se nové myšlenky stávají standardem. 
Kde se i ta nejmenší drobnost detailně zkoumá, aby 
přinesla co největší výhodu při používání. Pro vás, pro 
váš traktor a pro vaše podnikání.

změNy Nářadí, které zvyšují vaši 
produktivitu. Objevte náš unikátní koncept pro 
výměnu pracovního nářadí. Použitím našeho nosiče, 
který otočíte o 180st., jasně vidíte na háky nářadí v 
pohodlí kabiny. Vše máte pod kontrolou a pracujete s 
maximální bezpečností.

ultra pohodlNý softdrive. Jeďte kam je vám 
libo – co nejpohodlněji. Tento nejmodernější způsob 
tlumení byl ještě zdokonalen ve spojení s novým 
hydraulickým systémem LCS. Softdrive snižuje rázy 
v nakladači a montážních rámech stejně jako snižuje 
rázy v samotném traktoru a jejich působení na řidiče. 
Softdrive se elektricky zapíná a vypíná přímo na 
ovládání nakladače v kabině traktoru.

lock & go, Neboli zapNi a jeď. Zkuste nalézt 
pohodlnější systém pro odpojení a připojení nakladače 
než je Lock & Go. Toto moderní řešení šetří váš čas 
bez jakýchkoliv kompromisů z hlediska bezpečnosti. 
Nejsou zde žádné volné díly, nepotřebujete žádné 
nářadí. Jednoduše zapojte, nebo odpojte nakladač s 
minimálním úsilím.

kompaktNí ukazatel polohy Nářadí. 
Umístění a jeho velikost zabraňují poškození 
samotného ukazatele, případně poškození okolí 
ukazatelem. Velmi snadné nastavení ve třech 
polohách pro různé druhy nářadí zajišťuje přesné 
nastavení polohy nářadí vůči povrchu.6

Zjednodušte si práci, ušetřete čas, maximalizujte 
svoje pohodlí a bezpečnost. Toto jsou silné hnací 
motory v celé více jak 50leté historii Quicke.

details
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vždy správNě s clic – oN.  
Naše automatické upínání nářadí 
s integrovanou bezpečnostní 
pojistkou umožňuje upnutí 
nářadí pouze jedním způsobem – 
správným způsobem. Maximalizuje 
bezpečnost a minimalizuje 
prostoje. Určitě si všimněte pevné 
konstrukce s 8 vzpěrami.

extra sNadNá údržba – 
právě pro vás. Na každém čepu je 
umístěna krytka, která zabraňuje 
rozstříknutí mazacího tuku při 
tlakovém mytí, udržuje čelní okno, 
kryt motoru, nakladač a váš oděv 
čistý!

Q liNk – přesNý paralelogram. Q – link je 
jméno pro účinný mechanický paralelogram. Paletizační 
vidle jsou vždy ve správné poloze, od úrovně terénu až 
do maximální výšky. 

7

Q lock – hydraulické upíNáNí Nářadí. 
Jednoduše a pohodlně vyměníte nářadí bez 
nutnosti opustit sedadlo řidiče. Q lock pracuje ve 
spojení se 3. funkcí. Použitím vestavěné funkce v 
Q kompaktním ventilu můžete měnit nářadí, nebo 
aktivní nářadí ovládat 3. funkcí.

SELECTO FIX

Q kompaktNí veNtil s více 
NásobNými výhodami. Náš centrálně 
umístěný rozdělovací ventil oplývá díky své 

konstrukci mnoha výhodami. Umožňuje přesné 
ovládání a optimalizuje síly pro ty nejtěžší 

práce. Umístění zaručuje řidiči optimální 
výhled, dlouhá životnost je zabezpečena 

díky tomu, že všechny části jsou chráněny 
ochranným krytem. Technické detaily jako 
otočné hydraulické spoje typu „plug-in“ a 

trvanlivé „nestárnoucí“ hydraulické hadice 
pomáhají prodloužit životnost nakladače.

selecto fix. Ušetřete čas a 
vyhněte se potížím. Velmi dobrý 
pomocník pokud je váš nakladač 
vybaven 3. a případně 4. funkcí. 
Jednoduchým pohybem páky 
jednoduše propojíte hydrauliku 
nakladače s hydraulickým okruhem 
nářadí bez komplikací a to dokonce 
i s natlakovaným okruhem.

details
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dokoNalé barevNé sladěNí. Atraktivní a 
praktické. S Q link nezískáváte pouze nejefektivnější 
mechanický paralelogram. Můžete ho mít v barvě 
vašeho traktoru. K dispozici pro vybrané značky 
traktoru. Ve standardním provedení je táhlo 
paralelogramu ve stříbrné barvě.

desigN pro optimalizaci výhledu. Žádné 
hadice, žádné trubky omezující výhled. Žádné bláto, 
žádná špína, které by se hromadily na stroji, dokonce 
i když máte stroj osazen speciální výbavou. Jasné a 
viditelné výhody Q Vision, další je ochrana hadic proti 
poškození a stárnutí uvnitř ramen výložníku.

zásadNí a Nejdůležitější výhoda. Jako 
vždy na nakladači Quicke, příčná výztuha je 
umístěna úplně ve špičce výložníku. Toto řešení 
nabízí mnoho výhod. Například, více místa pro 
přední tříbodový závěs a lepší výhled na pracovní 
nářadí. Nakladač může být umístěn co nejblíže 
těžišti traktoru. To zvyšuje stabilitu a zlepšuje jízdní 
vlastnosti.

8

ochraNNý kryt hadic. Hydraulické hadice jsou 
chráněny před opotřebením, poškozením, různými 
výstupky, slunečním zářením atd. Zároveň jsou drženy 
pohromadě, takže dále zvyšují výhled obsluhy. Nyní 
standard na všech nakladačích Quicke Dimension.

design
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jedNička v práškovém lakováNí. Naše 
úspěchy znovu investujeme do moderních výrobních 
závodů. Naše lakovna je nejmodernější na světě. 
Výložník je lakován ještě před konečnou montáží. Proto 
je povrch dokonalý. Trvanlivá, nárazu odolná prášková 
barva zajišťuje zvlášť dobrou ochranu proti korozi.

sNadNý přístup k 
servisNím místům 
traktoru. Další jasný 
příklad promyšleného 
designu Quicke, který 
přináší praktické výhody 
svým uživatelům. Svislé 
montážní rámy a štíhlé 
upínací kapsy umožňují 
každodenní pravidelnou 
údržbu vašeho traktoru.

praktické výhody desigNu Quicke po 
celý deN. Při práci s nakladačem, či při jízdě s 
traktorem musíte vidět na cestu celý den. Proto 
máme příčnou výztuhu umístěnou tak, aby 
nezakrývala přední světla traktoru. Můžete tedy 
používat váš traktor a nakladač v kteroukoliv 
denní, či noční hodinu. Klasický příklad jak Quicke 
přemýšlí o detailech.

Každoročně strávíme tisíce hodin při konstrukci 
jednotlivých prvků, od čepu po tvar ramen 
výložníku. Našim jasným cílem je technické 
řešení, které vám usnadní práci, zvýší výkon, 
bezpečnost a ergonomii. 

Odměnou nám jsou positivní reakce od 
vlastníků traktorů s nakladači Quicke z celého 

světa. Díky tomu jsme si celkem jisti, že žádný 
jiný nakladač nemůže překonat promyšlený 
design, který je ověřen podrobným testováním. 
Toto je pozice, kterou chceme udržet a ještě 
posílit. Chceme být vždy vaše první volba. 
Vaše výzvy jsou tedy našimi výzvami. Nejsme 
spokojeni, dokud vy nejste spokojeni. Proto pro 
nás design bude vždy více než jen tvar.

Výkonnost 
díky designu 
Pro nás v Quicke není design pouze soubor křivek 
a linek. Design nakladače je důležitým nástrojem k 
zabezpečení co největších výhod.

9

design
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55-56˚

90 cm

Jak můžeme zlepšit využití nakladače na traktoru? Toto je otázka, kterou si neustále klademe. 
Je součástí naší filozofie a proto jsme největším výrobcem čelních nakladačů na světě. 
Nejnovějším důkazem je Q Level. Zcela nová vlastnost, která zvyšuje využitelnost objemu 
lopat. 

V číslech řečeno, zaklápěcí úhel dosahuje 55-56st. ve výšce 0,9m*. V pracovních výškách to 
znamená, že jsme zaklápěcí úhel zvětšili o 10% v porovnání s předchozími modely. Výsledkem 
je menší rozsýpání materiálu přes břit, nebo horní hranu lopaty.

Q Level – produktivita díky 
lepším pracovním úhlům
Optimalizovali jsme pracovní úhly pro lepší 
využití lopat. Jednoduše řečeno, lepší využití 
objemu, menší ztráty. Vše díky nejnovějšímu 
vývoji – Q Level.

vývoj a zlepšováNí 
výrobNích postupů vedou 
k výhodám uživatelů. Q 
Level jsme dokázali vyrobit díky 
několika faktorům, zejména díky 
optimalizaci výroby hydraulických 
válců pro pohyb nářadí. Naše 
zkušenosti s konstrukcí a výrobou 
se přetavily do výhody pro 
zákazníky.

větší zaklápěcí 
úhel i v malé výšce. 
S Q Level můžete zaklopit 

lopatu až do 55-56st. 
pouze ve výšce 0,9m.

optimálNí desigN lopaty. 
Díky novému Q Level a za využití 
našich výrobních zkušeností jsme 
dokázali zlepšit hydraulické válce 
nářadí. Vidíte, jak se vždy snažíme 
využít zkušenosti ve prospěch 
zákazníka.

* závisí na typu nakladače

zvětšeNý zaklápěcí 
úhel v nižších výškách snižuje 
rozsýpání.
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Technický 
pokrok přináší 
snadnější 
obsluhu
LCSTM – nový ovládací systém pro nakladače posiluje naši pozici vedoucího výrobce prémiových 
nakladačů. LCS přináší mnoho technických novinek v jednom systému:

•  zcela Nový typ hydraulického rozvaděče. Unikátní program rozvaděčů LCS byl 
speciálně vyvinut dle požadavků a funkcí čelních nakladačů dneška a zítřka. Zabezpečuje 
ovládání, které žádný jiný výrobce nemůže poskytnout. 

•  iNtegrovaNé společNé zapojováNí rychlospojek multi coupler*, které šetří 
čas a chrání životní prostředí. 

•  zcela Nový miNi joystick (palcem ovládaný), který zlepšuje ergonomii a vlastnosti 
nakladače. 

Každá z těchto novinek poskytuje významnou výhodu pro vás a váš traktor. Společně posunují 
ovládání nakladače na zcela novou úroveň. Snadnost ovládání, výkon nakladače a jeho 
bezpečnost.

Vítejte do světa LCSTM. Vítejte do budoucnosti.

* na přání
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Technická data 
Maximální pracovní tlak 250 bar
Maximální odpadní tlak 20 bar
Maximální doporučený průtok 
pro čerpadla s fixním průtokem 120 l/min.
Maximální doporučený průtok 
pro čerpadla s proměnným průtokem 150 l/min. 
Regulovaný průtok do nakladače 90 l/min.
Regulovaný ovládací tlak v rozvaděči 23 bar

Jeden systém, 
stovky výhod Va

lv
e 

pr
og

ra
m

 

Optimalizuje ovládání, vlastnosti 
a parametry nakladače
Optimalizuje ovládání, vlastnosti a parametry nakladače
Srdcem LCSTM je unikátní program hydraulických rozvaděčů. Jediné 
rozvaděče na světě, které byly vyvinuty speciálně pro funkce a 
požadavky čelních nakladačů. Tento nekompromisní přístup má mnoho 
výhod: výjimečnou kvalitu ovládání, přímou reakci nakladače na pohyb 
ovladače, optimalizovaný průtok oleje z hydraulického okruhu traktoru 
pro každou příležitost, to vše nezávisle na hmotnosti nákladu. Účinný 
rozvaděč také šetří palivo a snižuje emise.

Mnoho výhod: 
•  Úplná kontrola pohybu plně zatíženého nakladače díky nezávislému 

průtoku oleje na hmotnosti nákladu. To znamená, že rychlost pohybu 
nakladače je vždy stejná přičemž nezáleží na tom, s jak těžkým 
nákladem manipulujete.

•  Snadnější použití dvou funkcí najednou, jako je klesání a zaklápění.
•  LCSTM otevřený střed – rozvaděč má stejné vlastnosti jako LCSTM load 

sensing rozvaděč. Ve skutečnosti jsou oba dva typy postaveny na 
principech hydrauliky load sensing.

•  Systém úspory energie – nízkotlaká regenerace
•  Hydraulické válce jsou vždy naplněny olejem, což eliminuje čekací 

časy a zabraňuje kavitaci.
•  Jak zvedací okruh, tak okruh pracovního nářadí jsou vybaveny 

plovoucí polohou. Kromě zlepšení vlastností nakladače, usnadňuje 
připojení a odpojení nakladače a traktoru, nebo nářadí a nakladače.

•  Kompaktní rozměry umožňují ideální umístění a neomezují výhled 
řidiče.

Elegantní a snadno použitelný s 
integrovanou elektrickou zásuvkou
Nová unikátní spojka s vestavěným elektrickým konektorem pro 
společné zapojování rychlospojek je osazena rychlospojkami s plochým 
čelem. Geniální konstrukce šetří čas a životní prostředí. Kompaktní 
rozměry s otočnými spoji hydraulických hadic umožňují snadné zapojení 
dokonce jen jednou rukou. Konstrukce této spojky umožňuje zapojení a 
odpojení hydrauliky nakladače také při natlakovaných okruzích. Plochá 
čela rychlospojek zabraňují odkapávání oleje a jsou snadno čistitelná.

Mnoho výhod: 
•  Jak rozvaděče, tak hydraulické sady hadic jsou osazeny 

bezodkapovými rychlospojkami s plochým čelem.
•  Spojka pro společné zapojení umožňuje snadné propojení pohybem 

jednou pákou, která je vybavena zajišťovacím prvkem.

M
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* dle výbavy nakladače

Elektronický joystick ovládaný palcem   

Mechanický joystick ovládaný bowdeny   

Podsvícený displej   

Plně proporcionální ovládání zvedání a klesání   

Plně proporcionální ovládání zaklápění a vyklápění   

Plovoucí poloha nakladače   

Plovoucí poloha nářadí   

Klesání s nízkotlakou regenerací   

Vyklápění s nízkotlakou regenerací   

3. funkce*   

4. funkce*   

Jemné přepínání mezi pohybem nářadí a 3. funkcí  

Hydraulické upínání nářadí*   

Rychlé menu

Tlumení rázů zapnuto/vypnuto*   

Režim želva   

Vyklepání lopaty 

Vizuální AAC – nastavení lopaty do těžební polohy 

Přepravní poloha s tlumením rázů*   

Vytlakování   

3. funkce zapnuto/vypnuto* 

3. funkce uzamčena 

Trvalý průtok 3. funkcí, nastavitelný průtok* 

4. funkce zapnuto/vypnuto, nastavitelný průtok*   

Režim zajíc 

Nastavení funkcí

Nastavení 3. funkce 

Nastavení 3. funkce zapnuto/vypnuto a směru (+/-) 

Programovatelné tlačítko rychlé volby 

Nastavení frekvence vyklepání lopaty v 9 úrovních 

Nastavení režimu želva ve 3 krocích 

Nastavení režimu želva  pro zvedání a klesání 

Nastavení režimu želva pro vyklápění a zaklápění 

Nastavení kontrastu displeje  

Diagnostika  

Tovární nastavení  

Servisní menu  

Ostatní vlastnosti

Bezodkapové rychlospojky   

Spojka pro společné zapojování rychlospojek*   

Integrovaný akumulátor tlaku  

Kryt proti nečistotám   

Rozvaděč neovlivňující hydrauliku traktoru   

Vestavěné předehřívání oleje v rozvaděči   

Který joystick nejlépe 
splňuje vaše požadavky?

Elektronický joystick, nebo tradiční bowdenové 
ovládání – vy si vyberete způsob, který se vám 

nejlépe hodí. Níže naleznete přehled funkcí 
každého joysticku:

electrodrive 
lcstm professional

easydrive 
lcstm

ergodrive 
lcstm

Elektronický mini joystick 
se snadným ovládáním
Završující řadu, to je ElectroDrive LCSTM Professional. Mini joystick, který 
ovládáte pouze svým palcem, zlepšuje ergonomii a citlivost nakladače. 
Uvidíte, že nabízí podstatně větší možnosti ovládání s mnohem 
uvolněnějším způsobem práce a s minimálním psychickým vypětím. 
Tento typ joysticku můžete umístit díky vlastnímu flexibilnímu „labutímu 
krku“ do kabiny traktoru, zvolit libovolnou polohu a nejvhodnější místo. 
Ergonomický tvar a flexibilní typ uložení minimalizují vibrace a nechtěné 
pohyby zapříčiněné jízdou v nerovném a těžkém terénu. Další důležité 
přednosti jsou vestavěny do ideálně umístěného displeje s příjemným 
uživatelským prostředím. To zajišťuje dokonalý přehled a snadný přístup 
ke všem funkcím nakladače.

Mnoho výhod:
• Nové unikátní ovládání elektronického joysticku. Vyberte si mezi 

ovládáním jen palcem, nebo palcem a ukazováčkem.
• Optimální ergonomické provedení dle tvaru ruky. Prospěšné zejména 

při dlouhotrvajících pracích.
• Lehce čitelný displej s podsvícením. Snadno čitelné informace během 

dne i v noci.
• Elektronický mini joystick je k dispozici ve dvou provedeních – 

Elektrodrive LCSTM Professional a EasyDrive LCSTM. Umožňují vybavit 
váš nakladač přesně podle vašich potřeb. 

• Alternativně si můžete vybrat jednopákové mechanické ovládání 
(mechanický joystick) Ergodrive LCSTM, které je vybaveno dvěma 
bowdeny. 

Jo
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produkter
Pracovní úhly*, min. úhel zaklápění4 41° 44° 44° 43° 43° 44° 45° 45° 45° 45° 
    min. úhel vyklápění5 63° 58° 58° 60° 60° 55° 55° 55° 52° 52°

Zvedací výška, v metrech v oku výložníku 3,20 m 3,50 m 3,50 m 3,75 m 3,75 m 3,90 m 4,00 m 4,00 m 4,25 m 4,25 m 
    v metrech pod pracovním nářadím6 * 2,90 m 3,20 m 3,20 m 3,45 m 3,45 m 3,60 m 3,70 m 3,70 m 3,95 m 3,95 m

Nosnost při tlaku 195 bar 
 1. v oku výložníku v úrovni terénu*** 1 890 kg 1 920 kg 2 270 kg 2 400 kg 2 770 kg 2 220 kg 2 520 kg 2 890 kg 2 790 kg 3 170 kg 
  v oku výložníku v max. výšce*** 1 490 kg 1 520 kg 1 800 kg 1 900 kg 2 210 kg 1 890 kg 2 060 kg 2 370 kg 2 440 kg 2 780 kg

 2. 800 mm od oka výložníku v úrovni terénu 1 500 kg 1 530 kg 1 840 kg 1 910 kg 2 250 kg 1 800 kg 2 070 kg 2 410 kg 2 330 kg 2 680 kg 
  800 mm od oka výložníku ve výšce 1,5 m 1 370 kg 1 440 kg 1 740 kg 1 800 kg 2 110 kg 1 720 kg 1 930 kg 2 250 kg 2 250 kg 2 590 kg 
  800 mm od oka výložníku v max. výšce 1 280 kg 1 310 kg 1 590 kg 1 630 kg 1 920 kg 1 600 kg 1 720 kg 2 010 kg 2 120 kg 2 450 kg

 3. max. trhací síla 80cm od oka výložníku 2 310 kg 2 380 kg 2 380 kg 2 770 kg 2 770 kg 2 830 kg 2 810 kg 3 850 kg 3 360 kg 4 470 kg

Hmotnost nakladače 505 kg 521 kg 521 kg 585 kg 585 kg 595 kg 621 kg 621 kg 721 kg 721 kg

Výkon traktoru  Přibližně 50-70 PS, 37-52 kW** Přibližně 50-80 PS, 37-60 kW** Přibližně 50-80 PS, 37-60 kW** Přibližně 60-100 PS, 45-75 kW** Přibližně 60-100 PS, 45-75 kW** Přibližně 60-100 PS, 45-75 kW** Přibližně 80-120 PS, 60-90 kW** Přibližně 80-120 PS, 60-90 kW** Přibližně 100-150 PS, 75-112 kW** Přibližně 100-150 PS, 75-112 kW**

Doporučená hmotnost traktoru 3 000 kg 4 000 kg 4 000 kg 4 500 kg 4 500 kg 4 500 kg 5 200 kg 5 200 kg 6 000 kg 6 000 kg

*Mění se dle typu pracovního nářadí.       **Váš výběr nakladače závisí na výkonu motoru, hmotnosti a velikosti traktoru.       ***Bez pracovního nářadí.

Čelní nakladače s paralelogramem
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  800 mm od oka výložníku ve výšce 1,5 m 1 370 kg 1 440 kg 1 740 kg 1 800 kg 2 110 kg 1 720 kg 1 930 kg 2 250 kg 2 250 kg 2 590 kg 
  800 mm od oka výložníku v max. výšce 1 280 kg 1 310 kg 1 590 kg 1 630 kg 1 920 kg 1 600 kg 1 720 kg 2 010 kg 2 120 kg 2 450 kg

 3. max. trhací síla 80cm od oka výložníku 2 310 kg 2 380 kg 2 380 kg 2 770 kg 2 770 kg 2 830 kg 2 810 kg 3 850 kg 3 360 kg 4 470 kg

Hmotnost nakladače 505 kg 521 kg 521 kg 585 kg 585 kg 595 kg 621 kg 621 kg 721 kg 721 kg

Výkon traktoru  Přibližně 50-70 PS, 37-52 kW** Přibližně 50-80 PS, 37-60 kW** Přibližně 50-80 PS, 37-60 kW** Přibližně 60-100 PS, 45-75 kW** Přibližně 60-100 PS, 45-75 kW** Přibližně 60-100 PS, 45-75 kW** Přibližně 80-120 PS, 60-90 kW** Přibližně 80-120 PS, 60-90 kW** Přibližně 100-150 PS, 75-112 kW** Přibližně 100-150 PS, 75-112 kW**

Doporučená hmotnost traktoru 3 000 kg 4 000 kg 4 000 kg 4 500 kg 4 500 kg 4 500 kg 5 200 kg 5 200 kg 6 000 kg 6 000 kg

*Mění se dle typu pracovního nářadí.       **Váš výběr nakladače závisí na výkonu motoru, hmotnosti a velikosti traktoru.       ***Bez pracovního nářadí.

Čelní nakladače s paralelogramem
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Nosnost v oku 
výložníku

Nosnost ve vzdálenosti 
800 mm od oka výložníku

Trhací síla 800 mm od oka 
výložníku
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Vyberte 
si svého 
favorita
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produkter
Pracovní úhly*, min. úhel zaklápění4 41° 44° 44° 43° 43° 44° 45° 45° 45° 45° 
    min. úhel vyklápění5 63° 58° 58° 60° 60° 55° 55° 55° 52° 52°

Zvedací výška, v metrech v oku výložníku 3,20 m 3,50 m 3,50 m 3,75 m 3,75 m 3,90 m 4,00 m 4,00 m 4,25 m 4,25 m 
    v metrech pod pracovním nářadím6 * 2,90 m 3,20 m 3,20 m 3,45 m 3,45 m 3,60 m 3,70 m 3,70 m 3,95 m 3,95 m

Nosnost při tlaku 195 bar 
 1. v oku výložníku v úrovni terénu*** 1 890 kg 1 920 kg 2 270 kg 2 400 kg 2 770 kg 2 220 kg 2 520 kg 2 890 kg 2 790 kg 3 170 kg 
  v oku výložníku v max. výšce*** 1 490 kg 1 520 kg 1 800 kg 1 900 kg 2 210 kg 1 890 kg 2 060 kg 2 370 kg 2 440 kg 2 780 kg

 2. 800 mm od oka výložníku v úrovni terénu 1 500 kg 1 530 kg 1 840 kg 1 910 kg 2 250 kg 1 800 kg 2 070 kg 2 410 kg 2 330 kg 2 680 kg 
  800 mm od oka výložníku ve výšce 1,5 m 1 370 kg 1 440 kg 1 740 kg 1 800 kg 2 110 kg 1 720 kg 1 930 kg 2 250 kg 2 250 kg 2 590 kg 
  800 mm od oka výložníku v max. výšce 1 280 kg 1 310 kg 1 590 kg 1 630 kg 1 920 kg 1 600 kg 1 720 kg 2 010 kg 2 120 kg 2 450 kg

 3. max. trhací síla 80cm od oka výložníku 2 310 kg 2 380 kg 2 380 kg 2 770 kg 2 770 kg 2 830 kg 2 810 kg 3 850 kg 3 360 kg 4 470 kg

Hmotnost nakladače 505 kg 521 kg 521 kg 585 kg 585 kg 595 kg 621 kg 621 kg 721 kg 721 kg

Výkon traktoru  Přibližně 50-70 PS, 37-52 kW** Přibližně 50-80 PS, 37-60 kW** Přibližně 50-80 PS, 37-60 kW** Přibližně 60-100 PS, 45-75 kW** Přibližně 60-100 PS, 45-75 kW** Přibližně 60-100 PS, 45-75 kW** Přibližně 80-120 PS, 60-90 kW** Přibližně 80-120 PS, 60-90 kW** Přibližně 100-150 PS, 75-112 kW** Přibližně 100-150 PS, 75-112 kW**

Doporučená hmotnost traktoru 3 000 kg 4 000 kg 4 000 kg 4 500 kg 4 500 kg 4 500 kg 5 200 kg 5 200 kg 6 000 kg 6 000 kg
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Pracovní úhly*, min. úhel zaklápění4 44° 44° 44° 42° 
    min. úhel vyklápění5 52° 52° 49° 50°

Zvedací výška, v metrech v oku výložníku 4,50 m 4,50 m 4,95 m 4,95 m 
    v metrech pod pracovním nářadím6 * 4,20 m 4,20 m 4,65 m 4,65 m

Nosnost při tlaku 195 bar 
 1. v oku výložníku v úrovni terénu*** 2 990 kg 3 380 kg 3 930 kg 4 210 kg 
  v oku výložníku v max. výšce*** 2 490 kg 2 820 kg 3 070 kg 2 880 kg

 2. 800 mm od oka výložníku v úrovni terénu 2 540 kg 2 900 kg 3 340 kg 3 610 kg 
  800 mm od oka výložníku ve výšce 1,5 m 2 370 kg 2 700 kg 3 050 kg 3 210 kg 
  800 mm od oka výložníku v max. výšce 2 120 kg 2 430 kg 2 770 kg 2 600 kg

 3. max. trhací síla 80cm od oka výložníku 3 870 kg 4 480 kg 4 460 kg 4 450 kg

Hmotnost nakladače 760 kg 760 kg 838 kg 935 kg

Výkon traktoru  Přibližně 120-190 PS, 90-142 kW** Přibližně 120-190 PS, 90-142 kW** >150 PS, >112 kW** >200 PS, >149 kW**

Doporučená hmotnost traktoru 7 000 kg 7 000 kg 9 000 kg 13 000 kg
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produkter
Čelní nakladače s paralelogramem

Nosnost v oku 
výložníku

Nosnost ve vzdálenosti 
800 mm od oka výložníku

Trhací síla 800 mm od oka 
výložníku

*Mění se dle typu pracovního nářadí.       **Váš výběr nakladače závisí na výkonu motoru, hmotnosti a velikosti traktoru.       ***Bez pracovního nářadí.
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Pracovní úhly*, min. úhel zaklápění4 44° 44° 44° 42° 
    min. úhel vyklápění5 52° 52° 49° 50°

Zvedací výška, v metrech v oku výložníku 4,50 m 4,50 m 4,95 m 4,95 m 
    v metrech pod pracovním nářadím6 * 4,20 m 4,20 m 4,65 m 4,65 m

Nosnost při tlaku 195 bar 
 1. v oku výložníku v úrovni terénu*** 2 990 kg 3 380 kg 3 930 kg 4 210 kg 
  v oku výložníku v max. výšce*** 2 490 kg 2 820 kg 3 070 kg 2 880 kg

 2. 800 mm od oka výložníku v úrovni terénu 2 540 kg 2 900 kg 3 340 kg 3 610 kg 
  800 mm od oka výložníku ve výšce 1,5 m 2 370 kg 2 700 kg 3 050 kg 3 210 kg 
  800 mm od oka výložníku v max. výšce 2 120 kg 2 430 kg 2 770 kg 2 600 kg

 3. max. trhací síla 80cm od oka výložníku 3 870 kg 4 480 kg 4 460 kg 4 450 kg

Hmotnost nakladače 760 kg 760 kg 838 kg 935 kg

Výkon traktoru  Přibližně 120-190 PS, 90-142 kW** Přibližně 120-190 PS, 90-142 kW** >150 PS, >112 kW** >200 PS, >149 kW**

Doporučená hmotnost traktoru 7 000 kg 7 000 kg 9 000 kg 13 000 kg
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produkter
Čelní nakladače s paralelogramem

Nosnost v oku 
výložníku

Nosnost ve vzdálenosti 
800 mm od oka výložníku

Trhací síla 800 mm od oka 
výložníku

*Mění se dle typu pracovního nářadí.       **Váš výběr nakladače závisí na výkonu motoru, hmotnosti a velikosti traktoru.       ***Bez pracovního nářadí.

17

Čelní nakladače 
bez paralelogramu

Pracovní úhly*, 
 min. úhel zaklápění4 41° 44° 44° 43° 46° 45° 
 min. úhel vyklápění5 64° 58° 58° 60° 56° 52°

Zvedací výška 
 v metrech v oku výložníku 3,20 m 3,50 m 3,50 m 3,75 m 4,00 m 4,25 m 
 v metrech pod pracovním nářadím6 * 2,90 m 3,20 m 3,20 m 3,45 m 3,70 m 3,95 m

Nosnost při tlaku 195 bar 
 1. v oku výložníku v úrovni terénu*** 2 280 kg 2 310 kg 2 690 kg 2 810 kg 2 920 kg 3 220 kg 
  v oku výložníku v max. výšce*** 1 730 kg 1 760 kg 2 060 kg 2 150 kg 2 310 kg 2 710 kg

 2. 800 mm od oka výložníku v úrovni terénu 1 360 kg 1 390 kg 1 660 kg 1 730 kg 1 860 kg 2 130 kg 
  800 mm od oka výložníku ve výšce 1,5 m 1 230 kg 1 250 kg 1 500 kg 1 560 kg 1 680 kg 1 980 kg 
  800 mm od oka výložníku v max. výšce 1 190 kg 1 220 kg 1 450 kg 1 500 kg 1 640 kg 1 970 kg

 3. max. trhací síla 80cm od oka výložníku 2 350 kg 2 410 kg 2 410 kg 2 800 kg 2 840 kg 3 360 kg

Hmotnost nakladače 436 kg 450 kg 450 kg 515 kg 554 kg 628 kg

Výkon traktoru, přibližně 50-70 Hp 50-80 Hp 50-80 Hp 60-100 Hp 80-120 Hp 100-150 Hp 
     37-52 kW** 37-60 kW** 37-60 kW** 45-75 kW** 60-90 kW** 75-112 kW**

Doporučená hmotnost traktoru 3 000 kg 4 000 kg 4 000 kg 4 500 kg 5 200 kg 6 000 kg

17

produkter
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Je to celkem jednoduché. Opravdu. Když použijete naše originální pracovní nářadí, 
můžete si být jisti, že nemůžete mít lepší co se týče pohodlí a výkonu. Vidíte a cítíte, že 
vždy máte správné nářadí pro danou práci. Svoji práci uděláte s maximální efektivitou. 
Díky nejvyšší kvalitě si užijete uspokojení a radost z práce s naším nářadím po dlouhou 
dobu a stejně tak i všechny ekonomické výhody. Krátce, použijte originální pracovní 
nářadí, abyste získali z vašeho nakladače to nejlepší.

Ušetřete čas a vyhněte se 
potížím. Selecto Fix je velmi 
dobrý pomocník, pokud je čelní 
nakladač vybaven 3., nebo 4. 
funkcí. Jednoduchým pohybem 
páky se propojí hydraulický okruh 
nakladače a nářadí. Snadno i 
když jsou hydraulické okruhy 
natlakované. Vaši práci zahájíte 
během několika vteřin. Spojka 
s rychlospojkami s plochým 
čelem se snadno čistí a snižuje se 
tak riziko vniknutí nečistoty do 
hydraulického systému traktoru.

SELECTO FIX*

Quicke nenabízí pouze nejširší sortiment pracovního 
nářadí. Naše nářadí si můžete vybrat také s různými typy 
upínání pro nejběžnější značky nakladačů.

Výběr různých typů upínání pro různé 
typy nakladačů

A: EurO
Nářadí s upínačem vhodným pro agregaci s nakladači série Q, 
Trima s nosičem W a ostatními nakladači, které jsou vybaveny 
nosičem typu Euro.

B: SMS
Vhodné pro nakladače Quicke s kombi nosičem, Trima/Bergsjo 
s SMS nosičem, Kellve, Vreten, Howard a další nakladače s 
nosičem typu SMS.

C: ÅLö TypE  3
Vhodné pro plně hydraulické nakladače Quicke, které předcházejí 
sériím Q.

* Selecto Fix je k dispozici jako výbava na přání.

18
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Quadrogrip je nejlepší nářadí na trhu pro manipulaci 
balených, hranatých i kulatých balíků. Ramena zařízení 
jsou uložena na 350 mm širokých, extrémně pevných 
vodících deskách, které se pohybují na hlavním rámu. 
Když stohujete, je možné zablokovat buď levé nebo 
pravé rameno, což umožňuje snadnější práci. Svěrací 
prostor je nastavitelný a dovoluje tak manipulovat s 
balíky od 60 do 200 cm. Kluzné vedení je vyměnitelné, 

vyrobené z vysoce kvalitního polyetylénu, který 
nevyžaduje mazání. Tato plocha je vertikální, tudíž 
není znečišťována. To snižuje tření, pohyb ramen je 
téměř neslyšitelný a prodlužuje se životnost nářadí.

Flexibal je silné a mnohostranné pracovní nářadí. 125 
mm silné rotující ocelové trubky jsou namontovány na 
kovaných hrotech. Trubky jsou hydraulicky seřiditelné. 
Pokud manipulujete s balíky, ocelová trubka opatrně 
rotuje pod balíkem. Velkorysá délka a průměr 
ramen rozkládá tlak rovnoměrně na balík. Chcete-li 
přepravovat balíky sena či slámy, ocelové trubky lze 
rychle a snadno odmontovat. S odstraněnými trubkami 
můžete Flexibal využít i pro manipulaci s paletami 
(max. 1 000 kg).

Dále může být Flexibal opatřen nastavitelným 
přidržovačem, který připevníte na zadní stranu rámu 
nářadí. Tudíž můžete manipulovat s většími balíky a 
vyklápět je na čelo. 

Pro vaši bezpečnost rozhodně doporučujeme použít 
přidržovač balíků, zejména pokud pracujete s 
nakladačem bez paralelogramu, nebo s traktorem bez 
kabiny.

NEpOrAziTELNý při MANipuLACi SE SLiSOvANýMi A zABALENýMi vELkýMi, či MALýMi BALíky. Tři druhy NářAdí v jEdNOM 

Quadrogrip® Flexibal®

QUADROGRIP FLEXIBAL

Celková šířka, cm 235
Pro balíky, cm 60-200
Délka ramen, cm 130
Hmotnost, kg 433 

Hmotnost, kg 195
Pro balíky max., cm 180
Přidržovač, hmotnost, kg 45
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vyBErTE Si NEjLEpší výBAvu

Naše nářadí pro balíky se vyznačuje 
masivním uložením ramen a velkou 
styčnou plochou, která optimálně 
rozprostírá tlak. Zároveň nenaleznete 
žádné ostré hrany a výčnělky. 
Neakceptujeme žádné kompromisy. 
Kvalita musí být číslo 1.

3

Je to celkem jednoduché. Opravdu. Když použijete naše originální pracovní nářadí, 
můžete si být jisti, že nemůžete mít lepší co se týče pohodlí a výkonu. Vidíte a cítíte, že 
vždy máte správné nářadí pro danou práci. Svoji práci uděláte s maximální efektivitou. 
Díky nejvyšší kvalitě si užijete uspokojení a radost z práce s naším nářadím po dlouhou 
dobu a stejně tak i všechny ekonomické výhody. Krátce, použijte originální pracovní 
nářadí, abyste získali z vašeho nakladače to nejlepší.

Ušetřete čas a vyhněte se 
potížím. Selecto Fix je velmi 
dobrý pomocník, pokud je čelní 
nakladač vybaven 3., nebo 4. 
funkcí. Jednoduchým pohybem 
páky se propojí hydraulický okruh 
nakladače a nářadí. Snadno i 
když jsou hydraulické okruhy 
natlakované. Vaši práci zahájíte 
během několika vteřin. Spojka 
s rychlospojkami s plochým 
čelem se snadno čistí a snižuje se 
tak riziko vniknutí nečistoty do 
hydraulického systému traktoru.

SELECTO FIX*

Quicke nenabízí pouze nejširší sortiment pracovního 
nářadí. Naše nářadí si můžete vybrat také s různými typy 
upínání pro nejběžnější značky nakladačů.

Výběr různých typů upínání pro různé 
typy nakladačů

A: EurO
Nářadí s upínačem vhodným pro agregaci s nakladači série Q, 
Trima s nosičem W a ostatními nakladači, které jsou vybaveny 
nosičem typu Euro.

B: SMS
Vhodné pro nakladače Quicke s kombi nosičem, Trima/Bergsjo 
s SMS nosičem, Kellve, Vreten, Howard a další nakladače s 
nosičem typu SMS.

C: ÅLö TypE  3
Vhodné pro plně hydraulické nakladače Quicke, které předcházejí 
sériím Q.

* Selecto Fix je k dispozici jako výbava na přání.
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Skladováním balíků na plocho je materiál stlačen a zabraňuje se přístupu 
vzduchu a vlhkosti do balíku. Flexigrip a Unigrip toto lehce zvládají.

Ramena jsou umístěna v odolných uloženích s vyměnitelnými pouzdry. 
Levé i pravé rameno lze mechanicky zablokovat, přesto je zachována určitá 
možnost pohybu, což umožňuje těsné skladování balíků bez nebezpečí 
poškození fólie. Také tvar ramen umožňuje opatrnou manipulaci a velikost 
přední části ramen rozkládá tlak na co největší plochu balíku.

Unikátní oblý tvar s 90 mm silnými trubkami velmi přispívá k opatrné 
manipulaci vertikální i horizontální. Zvláště si všimněte, že ramena jsou 
vyrobena z jednoho kusu bez jakýchkoliv ostrých hran a svárů, které by 
mohly poškodit či protrhnout fólii. Vertikální prodloužení je specialita 
Quicke, která zvyšuje podporu balíku, zejména při horizontální manipulaci.

Unigrip má osvědčenou a vyzkoušenou konstrukci a nízkou hmotnost. 
Jelikož je podobný Flexigripu, v práci ho vhodně doplňuje. Váš výběr v 
tomto případě opravdu závisí pouze na vašich zvyklostech. Unigrip je 
rovněž vhodný pro menší hranaté balíky (80 x 80 – 130-160 cm).

Nářadí díky velké pracovní ploše ideálně rozkládá tlak na fólii a umožňuje 
spolehlivou manipulaci s balíky. Na ramena Unigripu jsou použity 
trubky o velkém průměru. Tyto trubky nemají žádné ostré hrany, což při 
manipulaci nepoškodí fólii balíku.

Až dodnes znamenalo řezání balíků těžkou práci nebo vysoké náklady. 
Pokud máte čelní nakladač s dvojčinnými hydraulickými válci, již 
nemusíte mít tento problém.

Silosplit přemístí a rozřízne balík. Jediné, co musíte udělat, je umístit 
ostří na horní stranu balíku a zatlačit ostří dolů. Balík slámy nebo siláž 
se jednoduše rozpadnou na dvě poloviny bez potřeby další hydrauliky. 
Velice snadno můžete manipulovat se siláží nebo senem. Neuvěřitelně 
snadné řešení problému minulosti. Silosplit je dodáván s ochranným 
krytem, který se lehce snímá a nasouvá, pokud se nůž nepoužívá. Ostří je 
při uskladnění chráněno tímto krytem. Silosplit je přirozeně patentovaný.

OpATrNá A EfEkTivNí MANipuLACE S LEžíCíMi 
A STOjíCíMi zABALENýMi BALíky

OSvědčENé výhOdy kONSTrukCE A Nízká hMOTNOST rOzřízNE BALík SNAdNO A LEvNě

Flexigrip™ Unigrip™ Silosplit®

FLEXIGRIP 160 200 UNIGRIP 130 160 SILOSPLIT

Pro balíky, 
min-max, cm 120-160 150-200
Hmotnost, kg 262 287

Pro balíky, 
min-max, cm 90-130 120-160
Hmotnost, kg 200 240

Hmotnost, kg 110
Šířka, cm 120
Hloubka, cm 170
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Flexibilní uložení hrotů na vidlích na hranaté balíky 
je nový hodnotný bezpečnostní detail. Za prvé 
můžete zajistit hroty v pozici směrem nahoru, což činí 
transport bez balíků bezpečnější. Za druhé získáváte 
možnost výkonnější a bezpečnější manipulace v celém 
rozsahu. Když balíky uvolňujete, jsou tlačeny na místo 
hlavním rámem. Jestliže uvolňujete v maximální výšce, 
horní balík je tlačen na místo za pomoci horní části 
pracovního nářadí bez zabodnutí dlouhých hrotů do 
spodního balíku. Tím se snižuje riziko pádu balíku, 
když odjíždíte.

Vidle na hranaté balíky mohou být dodány se dvěma 
různými rámy. 190 cm široký rám je vhodný na velké 
balíky. 140 cm široký rám je dodáván standardně se 2 
hroty, tento počet může být zvýšen na 5.

K vidlím může být přidán zadní nástavec jako výbava 
na přání (pro manipulaci s více balíky) nebo zvedací 
rameno (pro manipulaci s velkými žoky). Oba jsou 
výškově nastavitelné.

Hroty na balíky se hodí zejména k manipulaci 
s kulatými balíky. Delší hrot zaručuje bezpečný 
transport balíku. Krátký hrot chrání balík před 
houpáním se a otočením během stohování.

Vidle na hranaté balíky je jednoduché a silné 
pracovní nářadí pro oba druhy balíků – kulaté 
i hranaté. Hroty uložené v uzavřeném profilu 
mohou být namontovány s roztečí 80 nebo 130 
cm. Jako výbava na přání mohou být vidle dodány 
s U tvarovaným zadním nástavcem, který pomáhá 
přidržovat balík z horní strany.

prO BEzpEčNOu A EfEkTivNí MANipuLACi

jEdNOduChé A účiNNé

prO kuLATé i hrANATé BALíky

Vidle na hranaté balíky 
– se zvýšenou bezpečností

Vidle na hranaté 
balíky – standard

VIDLE NA hRANATé BALíky   140 190

hROTy NA BALíky

VIDLE NA hRANATé BALíky – STANDARD

Hmotnost, kg   133 168
Šířka, cm   140 190
Počet hrotů standard, standard 2 5
Hloubka, cm   125 125

Hmotnost, kg 60
Šířka, cm 115
Hloubka, cm 125

Hmotnost, kg 78
Šířka, cm 140
Počet hrotů standard 2
Hloubka, cm 82 nebo 125
Zadní nástavec, hmotnost, kg 42
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Skladováním balíků na plocho je materiál stlačen a zabraňuje se přístupu 
vzduchu a vlhkosti do balíku. Flexigrip a Unigrip toto lehce zvládají.

Ramena jsou umístěna v odolných uloženích s vyměnitelnými pouzdry. 
Levé i pravé rameno lze mechanicky zablokovat, přesto je zachována určitá 
možnost pohybu, což umožňuje těsné skladování balíků bez nebezpečí 
poškození fólie. Také tvar ramen umožňuje opatrnou manipulaci a velikost 
přední části ramen rozkládá tlak na co největší plochu balíku.

Unikátní oblý tvar s 90 mm silnými trubkami velmi přispívá k opatrné 
manipulaci vertikální i horizontální. Zvláště si všimněte, že ramena jsou 
vyrobena z jednoho kusu bez jakýchkoliv ostrých hran a svárů, které by 
mohly poškodit či protrhnout fólii. Vertikální prodloužení je specialita 
Quicke, která zvyšuje podporu balíku, zejména při horizontální manipulaci.

Unigrip má osvědčenou a vyzkoušenou konstrukci a nízkou hmotnost. 
Jelikož je podobný Flexigripu, v práci ho vhodně doplňuje. Váš výběr v 
tomto případě opravdu závisí pouze na vašich zvyklostech. Unigrip je 
rovněž vhodný pro menší hranaté balíky (80 x 80 – 130-160 cm).

Nářadí díky velké pracovní ploše ideálně rozkládá tlak na fólii a umožňuje 
spolehlivou manipulaci s balíky. Na ramena Unigripu jsou použity 
trubky o velkém průměru. Tyto trubky nemají žádné ostré hrany, což při 
manipulaci nepoškodí fólii balíku.

Až dodnes znamenalo řezání balíků těžkou práci nebo vysoké náklady. 
Pokud máte čelní nakladač s dvojčinnými hydraulickými válci, již 
nemusíte mít tento problém.

Silosplit přemístí a rozřízne balík. Jediné, co musíte udělat, je umístit 
ostří na horní stranu balíku a zatlačit ostří dolů. Balík slámy nebo siláž 
se jednoduše rozpadnou na dvě poloviny bez potřeby další hydrauliky. 
Velice snadno můžete manipulovat se siláží nebo senem. Neuvěřitelně 
snadné řešení problému minulosti. Silosplit je dodáván s ochranným 
krytem, který se lehce snímá a nasouvá, pokud se nůž nepoužívá. Ostří je 
při uskladnění chráněno tímto krytem. Silosplit je přirozeně patentovaný.

OpATrNá A EfEkTivNí MANipuLACE S LEžíCíMi 
A STOjíCíMi zABALENýMi BALíky

OSvědčENé výhOdy kONSTrukCE A Nízká hMOTNOST rOzřízNE BALík SNAdNO A LEvNě

Flexigrip™ Unigrip™ Silosplit®

FLEXIGRIP 160 200 UNIGRIP 130 160 SILOSPLIT

Pro balíky, 
min-max, cm 120-160 150-200
Hmotnost, kg 262 287

Pro balíky, 
min-max, cm 90-130 120-160
Hmotnost, kg 200 240

Hmotnost, kg 110
Šířka, cm 120
Hloubka, cm 170
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Trvalá 
produktivita

SILOCUT 120 150 190 230

Hmotnost, kg 420 490 625 720
Velikost bloku. max, cm  120x78x77  150x78x77  190x78x77  230x78x77
Objem bloku max, m3  0.72 0.90 1.14 1.38
Výška otevření, cm  77 77 77 77
Počet hrotů 9 12 15 18
Pracovní šířka, cm  120 150 190 230

Silocut je mnohostranné a velice spolehlivé pracovní nářadí s nízkými 
náklady na provoz a údržbu. Díky tvrzenému ostří na čele a obou bocích 
vykrajuje Silocut snadno rozebíratelné bloky s čistou stěnou v siláži. Tím 
zabraňuje druhotné fermentaci. Zvláště si všimněte lomeného bočního 
ostří, které řeže proti bočnímu protiostří a je umístěno na zadním rámu 
vykrajovače. Tato funkce, která rozhodně není běžná na nářadí tohoto 
typu, zajišťuje maximální řezací sílu. Blok je proto čistě vykrojen a lze 
vyjmout ze stěny.

Masivní uložení hrotů té nejvyšší kvality. Sekce pro uložení hrotů je 
vyrobena z tvrzeného materiálu, který zajišťuje vysokou odolnost 
a dlouhou životnost. Zcela uzavřená konstrukce je vhodná také pro 
kukuřičnou siláž a ostatní typy siláže, které se trousí.

Silocut SE 190 a 230 jsou rovněž k dispozici pro kolové nakladače s 
originálními nosiči nářadí.

všESTrANNý A ExTréMNě SpOLEhLivý

Silocut®

N
á

ř
A

d
í 

N
A

 S
iL

á
ž

22



8

w
w

w
.q

ui
ck

e.
nu

Silný 
a účinný

POWERGRAB 185 210 240 260

Hmotnost, kg  540  650  690  780
Šířka, cm  185  210  240  260
Objem, m3  1.0  1.15  1.30  1.40
Hloubka, cm  82  82  82  82

Nový design nářadí byl inspirován vašimi požadavky. Velice robustní a silné 
univerzální pracovní nářadí pro maximální výkony. Velmi vhodné pro siláž, 
stejně tak pro trhací a nabírací práce.

Přestože je primárně určen pro manipulaci se siláží, je vhodným nářadím 
na skládkách materiálu, při práci v obci a je hojně využíván při práci ve 
službách.

Při vybírání siláže se vyklopí asi 45st. a zavíráním drapáku tak maximálně 
využijete celý objem lopaty. Speciální zakřivený tvar zubů drapáku v 

kombinaci s rotací čelisti vytváří zarovnanou stěnu bez vzduchových kapes 
a následného zahřívání siláže a možné fermentace. Kónický tvar lopaty 
usnadňuje nabírání a vysýpání hmoty. Geometrie pohybu horní čelisti 
umožňuje vybrat materiál, který leží přímo u stěny žlabu.

Poznámka! Nepoužívejte s nakladači s nosičem nářadí kombi, protože by 
mohlo dojít ke kolizi mezi nosičem a nářadím při otevřeném drapáku a 
zaklopení nosiče.

pOwErgrAB – vAšE pOTřEBy jSOu NAší iNSpirACí

Powergrab™
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Silograb je vysoce mnohostranné pracovní nářadí. 
Hustě uložené hroty snižují možnost troušení siláže. 
Hroty jsou připevněny do speciálně tvrzeného 
ocelového profilu (přibližně 6x pevnější než 
standardní profily), který se nekroutí ani nedeformuje 
pod zatížením. Hroty následují kruhový pohyb 
skrz materiál, vytváří čistý řez, díky svému tvaru 
vystačí s nízkým pracovním tlakem a nabízí dlouhou 
životnost. A navíc materiál je tlačen proti zadní straně 
pracovního nářadí v momentě, kdy se hroty snižují. 

To znamená, že siláž zůstane na místě, i když jedete 
nerovným terénem.

Všechny modely mají 2 hydraulické válce. Na velkých 
modelech jsou válce o 15% větší. Modely 210 a 250 
jsou dodávány se síťovou konstrukcí v horní části.

Jestliže chcete do svého krmného vozu nakládat různé 
druhy krmení, Multibenne je nejlepší volbou. Přání a 
požadavky, kterým jsme věnovali zvláštní pozornost 
jsou:

Nářadí by se mělo perfektně hodit pro svůj záměr 
– jmenovitě manipulace se siláží. Konce jsou proto 
špičaté, tudíž můžete nářadí natlačit do siláže snadněji. 
Když se pracovní nářadí zaklápí zpět, na řadu přichází 
zvýšené bočnice, tudíž se volné části siláže netrousí. 
Relativně mělké dno umožňuje snadnější plnění celé 
lopaty. Těžiště se proto přibližuje k traktoru, a když 
nakládáte na vůz s vysokými postranicemi, lopata se 
nevyklopí tak hluboko do vozu. Uzavřené dno a hroty 

umístěné blízko sebe mají za následek zmenšení 
troušení. S uzavřeným dnem lopaty vždy můžete 
kompletně naložit sypký materiál.

S Multibenne, který je konstruován na stejných 
principech jako Silograb, můžete manipulovat s mnoha 
druhy sypkých krmiv, ale i s chlévskou mrvou. Při 
krmení tedy není nutné měnit pracovní nářadí.

Lopata je postavena na masivní, ještě vyztužené lopatě 
HD. Drapák je uložen v zádech lopaty, což přispívá 
k síle tohoto pracovního nářadí. Pohyblivá profilově 
lisovaná horní část je uložena v masivních kapsách. 
Silné čepy jsou uloženy v třívrstvých pouzdrech. Spodní 
část drapáku s odolnými zuby Hardox je našroubována 
na pohyblivou část. Zatížení a torzní síly jsou takto 
přenášeny po celé konstrukci.

Zuby (verze T) jsou jednoduše našroubovány do dna 
lopaty. Ochranná síť zamezuje padání volného ma-
teriálu na traktor (výbava na přání). Lopata s drapákem 

se užívá převážně v USA a Kanadě pro manipulaci s 
kulatými balíky (otevření až 2 m), s volným senem, 
s větvemi a kmeny, volnou siláží, chlévskou mrvou a 
pro běžné práce lopaty. Zuby, ochrannou síť a drapák 
můžete snadno odejmout a poté pracovat pouze s 
lopatou.

NEOBvykLE pEvNý A užiTEčNý

pErfEkTNí všESTrANNé prACOvNí NářAdí

vySOký OBjEM A fLExiBiLiTA

Silograb®

Multibenne™

Maxi Grapple™

SILOGRAB 130 150 170 190 210 230 250

MAXI GRAPPLE 210 210T 240 240T 260 260T

MULTIBENNE 130 150 170 190 210 230 250

Hmotnost, kg  254 274 304 325 365 380 408
Šířka, cm  130  150  170  190  210  230  250
Objem, m3  0.69  0.79 0.90 1.01 1.11 1.22 1.33
Hloubka, cm  85  85  85  85  85  85  85
Počet hrotů 
v drapáku 7+7  8+8  9+9  10+10  11+11  12+12  13+13

Hmotnost, kg  605  620  640 655  710  730
Šířka, cm  210  210  240 240  260  260
Hloubka, cm  81 81 86 86 86 86
Délka hrotů, cm  – 24 –  24  –  24

N
á

ř
A

d
í 

N
A

 S
iL

á
ž

N
á

ř
A

d
í 

N
A

 S
iL

á
ž

N
á

ř
A

d
í 

N
A

 S
iL

á
ž

Hmotnost, kg  280  304  360  386  423  447  477
Šířka, cm  130   150  170  190  210  230  250
Objem, m3  0.66  0.76  0.86  0.96  1.07  1.17  1.27
Hloubka, cm  80  80  80  80  80  80  80
Počet hrotů 
v drapáku 7  8  9  10  11  12  13

24
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Zvednou a drží. Charakteristický design poskytuje 
značný potenciál plnění bez toho, aniž by už 
nabrané kameny vypadly. Na čele jsou speciální 
kónické hroty vyrobené z oceli Hardox. Po mnoha 
letech práce je lze snadno vyměnit.

Příčky (50 x 100 mm) poskytují stabilitu 30 mm 
silným hrotům. Všimněte si také, že záda tohoto 
modelu jsou vyšší než předchozí model.

Tři výhody, které dělají tak velký rozdíl: naše 
vidle na chlévskou mrvu jsou vybaveny speciálně 
tvrzeným ocelovým profilem, který se nikdy 
nedeformuje ani nekroutí, když pracujete. Hroty 
jsou namontovány před lakováním – uložení ocel na 
ocel, mají mimořádnou torzní pevnost.

Celkově dostáváte pracovní nářadí s vysokou 
životností.

Hmotnost 78 kg. Protizávaží je neobyčejně užitečné 
zařízení, které slouží ke správnému rozložení 
hmotnosti vašeho stroje a dostatečnému zatížení 
zadní nápravy traktoru. Protizávaží zvyšuje stabilitu 
soupravy traktoru a nakladače. Připojení a odpojení 
závaží lze provést velmi snadno připojením do 
spodních ramen tříbodového závěsu pomocí upínací 
tyče se zajištěním proti spadnutí závaží při práci.

Nářadí čelního nakladače můžete použít ve 3 
bodovém závěsu traktoru. K dispozici v provedení 
EURO nebo SMS.

prOdukTivNí A SNAdNé NA OBSLuhu pEvNější A hOužEvNATější NEž věTšiNA 
OSTATNíCh

jEdNOduChý způSOB kE zLEpšENí STABiLiTy víCE MOžNOSTí

Vidle na kamení 
– profesionální

Vidle na chlév-
skou mrvu Protizávaží 3-bodový závěs
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VIDLE NA kAMENí 150 200  130 150 170 190 230 PROTIzáVAží 3-BODOVý záVěS

Šířka, cm 150 200
Hloubka, cm 100 100
Výška, cm 73 73
Počet spodních hrotů 14 18
Rozteč hrotů, cm 11 11
Hmotnost, kg 237 296

Hmotnost, kg  123 136 152 165 203
Šířka, cm  130 150 170 190 230
Hloubka, cm  85 85 85   85 85
Počet hrotů 7 8 9  10 12

Hmotnost, prázdné  Hmotnost plné 
(neplní se v továrně)

186 kg 800 kg s betonem
212 kg 1000-1200 kg s betonem

Hmotnost, kg  78

25
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Lopaty pro 
všechny potřeby
Všechny lopaty mají kónický tvar, 
proto se snadno plní a materiál se 
nemusí do lopaty tlačit. Kónický, 
„výsypně“ tvarovaný design rovněž 
umožňuje rychlé a kompletní 
vyprázdnění lopaty. Bez ohledu 
na to, jaké jsou vaše potřeby nebo 
jaké požadavky vás napadnou, 
určitě najdete v naší řadě svoji 
novou lopatu. Nabízíme 7 různých 
modelů a celkem 24 různých 
variant. Můžete si také vybrat 
lopatu se zvýšeným dosahem a 
lopatu na urovnávání terénu.

TrvANLivá A OdOLNá LOpATA

V konstrukci nových lopat jsme se snažili dosáhnout 
co nejvyšší rovnováhy mezi racionalizací práce a 
ztrátami materiálu, což je nutné také zvažovat při 
manipulaci s různými volnými materiály. Jaký má 
význam mít lopatu s velkým objemem, pokud ji 
nelze zcela naplnit, nebo pokud trousíte materiál? 
Proto jsou okraje lopat vypalovány laserem. To 
umožňuje vytvořit lopatu se zvláště vysokým 
spodním i horním okrajem bočnice. Nyní můžete 
lopatu využívat na 100%. Máte plnou kontrolu nad 
materiálem a neztrácíte ho.

Lehké těžební a nakládací práce   ●	 	 	 	 	 ●	 	 	 ●
Nakládání zrna, štěpky, sněhu atd.   ●   ● ●	 ●	 ●	 ●
Nakládání materiálu do vysokých výšek         ●	 ●
Těžké těžební a nakládací práce   ●	 ●	 ●	 ●
Práce se štěrkem, pískem, zeminou a kamením ●	 ●	 ●
Smluvní práce se štěrkem, pískem, zeminou a kamením  ●	 ●	 ●
Úpravy terénu      ●	 	 ●	 	 	 	 	 	 ●
Profesionální odstraňování sněhu    ●	 	 ●	 ●	 ●

SprávNá LOpATA prO kAždOu práCi
OBLAST POUžITí  h hT hD hDV hV L LV zvýšený Urovnávací

        dosah lopata

NON-drOp dESigN - LOpATA, kTErá NETrOuSí

Zaoblený tvar zad a kónické otevření 
znamená, že se lopaty snadno naplňují a 
vyprazdňují, dokonce i materiálem, který 
se lepí jako např. jíl. Množství drobných 
ohybů lopatu ještě zesiluje.

Také upínače přispívají ke 
zvýšení pevnosti. Všimněte si, 
že háky i oka jsou umístěny 
v ose ohybu. V závislosti na 
modelu a velikosti lopaty, může 
být lopata ještě vyztužena 
zdvojeným profilem, který je 
umístěn uvnitř.

Horní hrana lopaty je tvarována do písmene 

U, což dále zvyšuje pevnost. V této části je 

na lopatách HD vestavěn ocelový profil v 

celé šířce lopaty.

Bočnice jsou na krajích 
ohnuty, což ještě umocňuje 
pevnost lopaty. Také se zvyšuje 
odolnost proti opotřebení (ne 
na lopatách L a LV). Ve spodní 
části je navařena trojúhelníková 
výztuha, která zpevňuje ostří 
lopaty.

Všechny lopaty jsou osazeny extrémně tvrdým ostřím z 
otěruvzdorného materiálu (500 Brinella). Síla ostří 12, 16 nebo 20 
mm a šířka 100, 150 nebo 200 mm závisí na typu lopaty. Společně s 
paralelními výztuhami pod dnem lopaty tato konstrukce přispívá k 
vyšší stabilitě, pevnosti a trvanlivosti.

Abychom dosáhli vyšší torsní pevnosti, širší lopaty (ne L 
a LV) jsou zesíleny výztuhami. Řada HD je dále vyztužena 
silnou zadní výztuhou v okolí upínačů. To ji činí ještě 
pevnější a stabilnější.

● Nejlepší volba            ●	Dobrá volba
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Horní profil je vyroben z jednoho kusu. Tento profil 
s otvory pro nastavení vidlic poskytuje vysokou 
bezpečnost vidlí. Náklad je rozložen na velké 
ploše díky širokému povrchu vidlí. Se speciálním 
designem, který zabraňuje prasknutí, máte 
příležitost pracovat s velmi pevnými vidlemi, které 
se nekývou. Vidle jsou přirozeně schváleny s velkým 
bezpečnostním koeficientem.

Pro bezpečnou manipulaci s velkými žoky. 
Konstrukce zařízení umožňuje zavěsit žok v 
jakékoliv výšce. Všimněte si praktického přínosu 
háku ohnutého do strany. Hák lze snadno vidět 
ze sedačky řidiče.

MAxiMáLNí TrvANLivOST A pEvNOST

jEdNOduChé řEšENí prO BEzpEčNOu práCi

Zvedací rameno
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 1000 kg 1600 kg 2500 kg

zVEDACí RAMENO

Hmotnost, kg 122  160  170
Nosnost Max., kg  1000  1600  2500
Šířka, cm  140  140  140
Délka vidlí, cm  97  97  120
Výška vidlí, cm  50  95  95
Typ vidlí kované kované kované

Hmotnost, kg  118
Nosnost Max, kg  800
Šířka, cm  120
Výška, cm  170

Příslušenství k paletizačním vidlím

Hroty na balíky (s jedním krátkým a jedním 
dlouhým hrotem). Hroty lze použít v kombinaci s 
rámem paletizačních vidlí.

jEdNOduChé A fLExiBiLNí
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í

hROTy NA BALíky k RáMU PALETIzAčNíCh VIDLí

Hmotnost, kg 24

Příslušenství k paletizačním vidlím

Lze připojit k vidlím 1000 kg, 1600 kg a 2500 kg.

prO LEpší uChOpENí A MANipuLACi

Drapák
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í

DRAPák

Hmotnost, kg  85

Hroty na
balíky k rámu 
paletizačních vidlí

Paletizační vidle

26
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Lopaty pro 
všechny potřeby
Všechny lopaty mají kónický tvar, 
proto se snadno plní a materiál se 
nemusí do lopaty tlačit. Kónický, 
„výsypně“ tvarovaný design rovněž 
umožňuje rychlé a kompletní 
vyprázdnění lopaty. Bez ohledu 
na to, jaké jsou vaše potřeby nebo 
jaké požadavky vás napadnou, 
určitě najdete v naší řadě svoji 
novou lopatu. Nabízíme 7 různých 
modelů a celkem 24 různých 
variant. Můžete si také vybrat 
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co nejvyšší rovnováhy mezi racionalizací práce a 
ztrátami materiálu, což je nutné také zvažovat při 
manipulaci s různými volnými materiály. Jaký má 
význam mít lopatu s velkým objemem, pokud ji 
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Proto jsou okraje lopat vypalovány laserem. To 
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Lopaty na zeminu – nejoblíbenější v naší nabídce – umí vše. Krátké dno 
lopaty ji činní pevnější a proto se hodí pro těžké práce. Tři větší lopaty jsou 
navíc zpevněny lisovanou výztuhou. Ta je zakružena a vevařením do zad 
lopaty tvoří uzavřený profil, který je extrémně odolný proti krutu.

Lopaty na zeminu se zuby. Stejný design jako u série H. Lopata do služeb. Nejsilnější lopaty v této sérii. Jsou konstruovány na 
základě lopat z řady H. Na modelech 210, 240 a 260 je použit ocelový 
plech o 20 % silnější. Kromě toho mají lopaty HD silnější ostří a širší a 
delší výztuhy dna, zvláště hraněnou výztuhu na vnitřku lopaty v úrovni 
háků a další výztuhy na zádech lopaty.

TěžEBNí LOpATA - rOBuSTNí A všESTrANNá, NEjOBLíBENější TěžEBNí LOpATA SE zuBy – prO všEChNy druhy Těžké práCE rOBuSTNí LOpATA dO SLužEB

Řada H Řada HT Řada HD

LO
pA

Ty

LO
pA

Ty

LO
pA

Ty

ŘADA h 135h 160h 185h 210h 240h ŘADA hT 135hT 160hT 185hT 210hT ŘADA hD 185hD 210hD 240hD 260hD

Objem (navršený), m3  0.54  0.65 0.72 0.82 0.95
Šířka, cm  135  160 185  210  240
Hloubka, cm  81  81 81  81  81
Výška, cm  75  75 75  75  75
Ostří-šířka/síla, mm  150/16  150/16 150/16  150/16  150/20
Hmotnost, kg  147  166 205 252 294

Objem (navršený), m3  0.54  0.65 0.72 0.82
Šířka, cm 135  160 185  210
Hloubka, cm  81  81 81  81
Výška, cm  75  75 75  75
Ostří-šířka/síla, mm  150/16  150/16 150/16  150/16
Počet hrotů 6  7 8  9 
Hmotnost, kg  152  172  211  259

Objem (navršený), m3  0.72  0.82 0.95 1.03
Šířka, cm  185  210 240  260
Hloubka, cm  81  81 86  86
Výška, cm  75  75 75  75
Ostří-šířka/síla, mm  150/20  150/20 200/20  200/20
Hmotnost, kg  227 314 340 36528
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Tato velkoobjemová lopata je konstruována pro profesionály s velkými 
a těžkými traktory, kteří intenzivně stroj používají, nebo zvedají těžká 
břemena a proto mají tvrdé požadavky na mechanickou odolnost a 
trvanlivost. Zřetelně robustní konstrukce si všimnete v síle materiálu. 
Ocelové plechy jsou o 20% silnější než u lopat řady HV. Tyto lopaty pro 
těžké nasazení jsou k dispozici v šířkách 2,1m, 2,4m a 2,6m.

Lopata pro lehčí náklady a sníh. Dokonalá lopata pro každého, kdo 
potřebuje silnou lopatu s dostatečnou hloubkou a velkým objemem. 
Velkorysého objemu je dosaženo zvětšením hloubky a výšky lopaty. 
Všechny lopaty mají zdvojený profil na dně a podél háků lopaty. Proto je i 
při největším zatížení lopata dostatečně pevná.

Lehká lopata. Pokud je lopata používána pro lehčí práce, je toto ideální 
volba. Cenově velmi zajímavá lopata, speciálně upravená pro uživatele se 
snadnými úkoly, kteří upřednostňují cenu a funkčnost před technickými 
výhodami.

NAšE NEjrOBuSTNější LOpATA S vELkýM OBjEMEM LOpATA prO LEhké MATEriáLy – rOBuSTNí A OBLíBENá 
prO MNOhO způSOBu využiTí

LOpATA prO LEhčí práCE

Řada HDV Řada HV Řada L

LO
pA

Ty

LO
pA

Ty

LO
pA

Ty

ŘADA hDV 210hDV 240hDV 260hDV ŘADA hV 200hV 220hV 240hV 260hV ŘADA L 130L 180L

Objem (navršený), m3 1.50   1.70   1.85
Šířka, cm 210  240  260
Hloubka, cm  109 109  109
Výška, cm 98 98  98
Ostří-šířka/síla, mm 200/20  200/20  200/20
Hmotnost, kg 423  458  505

Objem (navršený), m3  1.16   1.28   1.70   1.85
Šířka, cm  200   220   240   260
Hloubka, cm  104   104   109   109
Výška, cm  85 85 98   98
Ostří-šířka/síla, mm  150/16   150/16   200/20   200/20
Hmotnost, kg  273 294 415 443

Objem (navršený), m3  0.51   0.71
Šířka, cm  130   180
Hloubka, cm  80   80
Výška, cm  75   75
Ostří-šířka/síla, mm  100/12   100/12
Hmotnost, kg 123   163
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Váš Quicke musí sloužit v nejlepší kondici po dlouhou dobu. A pokud 
máte blízko servis, dodavatele náhradních dílů a zkušený servisní tým, 
je to snadnější. Proto jsme vybudovali silnou globální organizaci s 
úplnou servisní sítí. To znamená, že máte přístup ke kompetentnímu 

servisu ať pracujete kdekoliv na světě. Můžete si být jisti, že náš 
servis a podpora je vytvořena se stejně vysokými ambicemi, jako naše 
výrobky – vždy usilujeme o 100% spokojenost zákazníka!

jsme blízko. Naše největší obchodní síť garantuje, že 
jsme vždy blízko vás. Nezáleží na tom, kde jste.

harmoNická síť dodávek NáhradNích dílů. 
Náhradní díly jsou k dispozici prostřednictvím našich 
vlastních dceřiných společností, nebo autorizovaných 
dovozců po celém světě.

Neustálé sledováNí vaší práce, pokroku 
a vývoje. Vaše názory a návrhy pro zlepšení 
shromažďujeme a centrálně vyhodnocujeme. Toto 
vyhodnocování je pro nás cennou informací, když 
vyvíjíme nové nakladače, nářadí a montážní rámy. 
Vývoj nakladačů Quicke je výsledkem úzké spolupráce s 
uživateli našich nakladačů po celém světě!

celosvětová techNická podpora. Jako 
zákazník Quicke máte vždy rychlý přístup k technické 
podpoře. Po celém světě, naši zástupci zabezpečí 
odpovědný servis na nejvyšší technické úrovni.

Reliable implement solutions 
Inspiring information 

Vždy blízko vás!

absolutNí orieNtace Na zákazNíka. Abychom 
podpořili vás, naše zákazníky, vytvořili jsme systém, 
který zajišťuje v celé naší organizaci koncentraci na vaše 
požadavky.

rychlá iNterNetová pomoc. Na našich 
internetových stránkách máte přístup ke kompletním 
katalogům náhradních dílů, návodům k obsluze a dalším 
důležitým informacím.

Jako vlastník nakladače Quicke nemáte pouze nakladač od největšího 
světového výrobce, ale také nejvyšší úroveň spolehlivosti. Vaším pořízením 
nakladače nekončí náš závazek vůči vám, ....... ale právě začíná.
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Lopata pro lehké materiály. Výborná lopata pro manipulaci se zrnem, 
travním semínkem, štěpkou, umělými hnojivy a ostatními lehkými 
materiály. Má dvě svislé výztuhy podél upínačů.

Silná lopata na urovnávání povrchu. Díky nízkým zádům, dlouhému a 
silnému dnu má řidič perfektní výhled na ostří lopaty. Lopata se dodává s 
20 mm silným ostřím. Na zádech, pod 20 mm silnými upínacími plechy je 
navařena výztuha, která vyztužuje lopatu k tomuto druhu práce.

Lopata se zvýšeným dosahem zvyšuje výsypnou výšku o 1,20 m. Proto 
i krátký a kompaktní nakladač může nakládat vysoké návěsy. Lopata se 
vyklápí přes vlastní ostří a proto není třeba čekat, až se ostří zvedne přes 
bočnici návěsu a poté začít couvat. Toto významně šetří pracovní čas a 
zvyšuje produktivitu. Tato lopata je určena pro manipulaci s objemnými 
materiály do velkých výšek např. zrna, semene, cukrovky nebo štěpek.

pErfEkTNí prO MANipuLACi S MATEriáLy O Nízké huSTOTě rOBuSTNí OpTiMALizOvANý dESigN účiNNě jEšTě výšE 

Řada LV Urovnávací lopata
Lopata se 
zvýšeným dosahem
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Ty

LO
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Ty

ŘADA LV 200LV 220LV

Objem (navršený), m3  1.13   1.25
Šířka, cm  200   220
Hloubka, cm  100   100
Výška, cm  85   85
Ostří-šířka/síla, mm  100/16   100/16
Hmotnost, kg  221   239

Objem (navršený), m3   0.73   0.83
Šířka, cm   220   240
Hloubka, cm   110   110
Výška, cm   50   50
Ostří-šířka/síla, mm   150/20   200/20
Hmotnost, kg   337   408

Objem (navršený), m3   2.00
Šířka, cm   230
Hloubka, cm   120
Výška, cm   120
Ostří-šířka/síla, mm   150/20
Hmotnost, kg   480

UROVNáVACí LOPATA  220 240 LOPATA SE zVýšENýM DOSAhEM
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jsme blízko. Naše největší obchodní síť garantuje, že 
jsme vždy blízko vás. Nezáleží na tom, kde jste.

harmoNická síť dodávek NáhradNích dílů. 
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vlastních dceřiných společností, nebo autorizovaných 
dovozců po celém světě.

Neustálé sledováNí vaší práce, pokroku 
a vývoje. Vaše názory a návrhy pro zlepšení 
shromažďujeme a centrálně vyhodnocujeme. Toto 
vyhodnocování je pro nás cennou informací, když 
vyvíjíme nové nakladače, nářadí a montážní rámy. 
Vývoj nakladačů Quicke je výsledkem úzké spolupráce s 
uživateli našich nakladačů po celém světě!

celosvětová techNická podpora. Jako 
zákazník Quicke máte vždy rychlý přístup k technické 
podpoře. Po celém světě, naši zástupci zabezpečí 
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Reliable implement solutions 
Inspiring information 

Vždy blízko vás!

absolutNí orieNtace Na zákazNíka. Abychom 
podpořili vás, naše zákazníky, vytvořili jsme systém, 
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rychlá iNterNetová pomoc. Na našich 
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Nakladače v tomto katalogu mají vybavení na přání. Některé produkty mohou být výbava na přání. Některé z výrobků nejsou vhodné pro všechny trhy. Práce s nakladači a pracovním nářadím není bez rizika. Může dojít k vážným zraněním lidí a poškození materiálu v případě nesprávného 
provádění práce. Buďte ohleduplní ke svému okolí, používejte zdravý rozum a jednejte v souladu s místními zákony a pravidly. Vždy pozorně čtěte instrukce v návodu k obsluze. Užívejte pouze originální náhradní díly a příslušenství. Řada Alö se stále vyvíjí. Vyhrazujeme si právo kdykoliv měnit 
specifikaci, cenu a verzi bez závazků na naší straně. ®, ™ Obchodní značky Alö, AB.

Konstruováno a vyrobeno ÅlöTM

Výhradní dovozce pro ČR a SR
MANATECH CZ s.r.o.
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E-mail: manatech@manatech.cz
www.manatech.cz

Ålö AB
Brännland 300, SE-901 37 Umeå, Sweden
Tel: +46 (0)90 17 05 00
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