X SĒRIJA

X SĒRIJA

DAUDZPUSĪGS FRONTĀLO IEKRĀVĒJU KLĀSTS
TRAKTORIEM AR JAUDU LĪDZ 120 ZS
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X SĒRIJA

STRĀDĀJIET PĀR
NEVIS SMAGĀK

FRONTĀLAIS IEKRĀVĒJS, KAS ĻAUJ DAUDZ VIEGLĀK
PAAUGSTINĀT IENESĪGUMU
Uzņēmums Quicke® jau septiņas desmitgades ražo augstākās kvalitātes frontālos iekrāvējus.
X sērija ir alternatīvs risinājums, kas sniedz iespēju maksimizēt traktora lietojumu.
Šie frontālie iekrāvēji ir izstrādāti, izmantojot unikālu konstrukcijas, veiktspējas un ekonomijas
kombināciju.
Tādējādi ir iegūtas efektīvas funkcijas un pārdomātas detaļas. Šajos frontālajos iekrāvējos ir
efektīvi izmantots katrs tērauda grams, tā nodrošinot jums augstu ienesīgumu.

X SĒRIJA

RDOMĀTĀK.
K.

Quicke® X sērija ir mūsu
iekrāvēju klāsts, kas
paredzēts maziem
un vidēji lieliem bāzes
traktoriem un sniedz
tādas pasaulslavenas
Quicke priekšrocības kā
pārdomāta konstrukcija un
tirgū augstākā veiktspēja.
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X SĒRIJA

KONSTRUKCIJAS SNIEGTIE IEGUVUMI
Uzņēmums Quicke® uzskata, ka iekrāvēja konstrukcija nav tikai līdzeklis mērķa
sasniegšanai, bet gan veids, kā sniegt jums konkrētus ieguvumus. Tostarp mazāk patērēta
laika, augstāku efektivitāti un lielāku drošību.
Šīs pieejas pamatojums ir vienkāršs un balstīts
pieredzē. Mēs, uzņēmuma Quicke® darbinieki, jau
desmitiem gadu esam frontālo iekrāvēju un saistīto
agregātu ražošanas speciālisti. Tas ir viss, ko mēs
darām. Pievēršot īpašu uzmanību produktu izstrādei,
esam ieguvuši daudz labāku priekšstatu par traktoru
īpašniekiem visā pasaulē nekā jebkurš cits. Šīs
pieejas rezultāti ir redzami mūsu X sērijas iekrāvēju
konstrukcijā. Tie ir konkrēti, praktiski ieguvumi
lietotājam.

Svarīgs faktors ir redzamības uzlabošana.
Mēs saprotam, cik svarīgi ir tas, lai jums vienmēr tiktu
nodrošināta labākā iespējamā redzamība, kas ļauj
strādāt pēc iespējas efektīvāk un drošāk. Mēs zinām
arī to, ka jūs vēlaties, lai tādas darbības kā apkope
un hidrauliskās sistēmas un agregātu lietošana būtu
pēc iespējas vienkāršākas. Tas, ka to visu nodrošina
eleganta, traktoram pieskaņota konstrukcija, ir vēl
viens ieguvums.

KONSTRUKCIJA

X SĒRIJA

ĪPAŠĪBAS
Quicke® X sērijas iekrāvējos katra detaļa ir rūpīgi pārdomāta, lai nodrošinātu labākās iespējamās
priekšrocības un lietojamību. Galu galā šie iekrāvēji uzlabos visus jūsu darba aspektus, tāpēc varēsiet
pabeigt katru darbdienu ar patīkamu labi padarīta darba sajūtu.

PIEVILCĪGA KONSTRUKCIJA, KAS UZLABO
REDZAMĪBU
Iekrāvēja strēles konusveida konstrukcija
nodrošina X sērijas iekrāvēju ideālu saderību
lietošanai ar mūsdienu modernajiem
traktoriem. Šiem iekrāvējiem ir tirgū zemākā
locīklas pozīcija, kas nodrošina teicamu
redzamību uz sāniem.

REDZAMĪBA PIRMAJĀ VIETĀ
Neviena šļūtene vai caurule netraucē
redzamību. X sērijas iekrāvēji nodrošina
labāko iespējamo redzamību pat tumsā,
jo šķērsstienis atrodas tik zemu, ka tas
neaizsedz traktora lukturus.

ŠĻŪTEŅU AIZSARGAPVALKS
Šī ir vēl viena uzticamību nodrošinoša
detaļa, kas aizsargā hidrauliskās šļūtenes no
nevajadzīga nodiluma.

ĒRTA AGREGĀTU AUTOMĀTISKA
BLOĶĒŠANA
Vēl viena efektīva drošības funkcija, kas
nodrošina, ka agregāts vienmēr ir pareizi
piestiprināts un tā fiksācijas tapas vienmēr
atrodas fiksētā pozīcijā. Fiksācija notiek
automātiski, kad tiek atliekts atpakaļ
agregāta turētājs.

ĀTRA UN VIENKĀRŠA PIESTIPRINĀŠANA
UN NOŅEMŠANA
X sērijas iekrāvēju var piestiprināt un noņemt,
neizmantojot instrumentus. Piestiprināšanu
un noņemšanu vēl vienkāršāku padara
izturīgās un gludās iebūvētās atbalsta kājas.

UNIKĀLS AGREGĀTU NOMAIŅAS
RISINĀJUMS
Tas, ka agregāta turētāju var sasvērt uz
priekšu par 180°, nodrošina optimālu agregāta
āķa vadību un redzamību no kabīnes. Šis
risinājums ir vienkāršs un nodrošina gan lielāku
drošību, gan augstāku ražīgumu.

SMĒRVIELAS IZTECĒŠANAS
NEPIEĻAUŠANA
Visas tapas ir aprīkotas ar gumijas paplāksni
un atsperpaplāksni, kas novērš aksiālo
spraugu, nostiprina tapu abās pusēs un
nepieļauj smērvielas iztecēšanu.

VIENKĀRŠOTS AGREGĀTA INDIKATORS
Pozīcijas indikatora kompaktais izmērs
nodrošina, ka indikators nav izvirzīts uz augšu
un neizraisa bojājumus vai netiek bojāts. To
var viegli uzstādīt un noregulēt trīs pozīcijās
atkarībā no agregāta veida, nodrošinot
precīzu agregāta leņķa noteikšanu attiecībā
pret zemi.

ĪPAŠI IZTURĪGS APAKŠRĀMIS UN GULTŅU
BLOKS
Īpaši izturīgās apakšrāmja izvirzītās daļas
ir tādas pašas kā mūsu pasaulē labākajos
Q sērijas iekrāvējos. Tas kopā ar gultņu bloka uz
iekšu ieliekto konstrukciju nodrošina X sērijas
iekrāvējam lielu vērpes stingumu un stabilitāti.
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JAUDĪGS RISINĀJUMS
Quicke® X sērijas iekrāvēji ir izstrādāti tā, lai nodrošinātu daudzpusīgu risinājumu ar
lielu celtspēju un optimālu pacelšanas augstumu.
X sērijas iekrāvēju izturība izpaužas daudzos veidos.
Par to liecina kompaktais un izturīgais gultņu bloks.
Nepārspējami stabilā un racionālā strēles konstrukcija.
Delta apakšrāmja īpaši izturīgās izvirzītās daļas un
nevainojamā konstrukcija. Liela nozīme iekrāvēju
izturības nodrošināšanā ir arī mūsu unikālajai
hidraulisko vārstu sistēmai LCS® . No iekrāvēja
neatkarīgā eļļas plūsma nodrošina pilnīgu kontroli pat
tad, ja strādājat ar īpaši smagām kravām.

X sērijas iekrāvēju optimizētais svars nodrošina
lielisku vadāmību un labās braukšanas īpašības. Šo
teicamo vadāmību vēl vairāk uzlabo mūsu efektīvā
kravas piekares sistēma SoftDrive®. Tas viss nodrošina
vienlīdz inovatīvu un jaudīgu risinājumu. Jūs iegūsiet
uzticamību un augstu veiktspēju, kas palīdzēs optimizēt
jūsu traktora lietojumu katru dienu gadu no gada.

IZTURĪBA

UZTICAMĪBA UN DROŠĪBA Jūsu X sērijas iekrāvējs ir aprīkots ar dažādiem līdzekļiem, kas palielina tā
uzticamību. Lielisks šo līdzekļu piemērs ir šķērsstienis, kas ir piestiprināts agregāta turētāja aizmugurē, lai
nepieļautu agregāta fiksācijas mehānisma bojājumus un tādējādi samazinātu patērēto laiku un izdevumus.

X SĒRIJA

PAPILDAPRĪKOJUMS
Quicke® X sērijas iekrāvējos katra detaļa ir rūpīgi pārdomāta, lai nodrošinātu labākās iespējamās
priekšrocības un lietojamību. Galu galā šie iekrāvēji uzlabos visus jūsu darba aspektus, tāpēc varēsiet
pabeigt katru darbdienu ar patīkamu labi padarīta darba sajūtu.

PASAULĒ LABĀKAIS PULVERVEIDA
PĀRKLĀJUMS
Jūsu X sērijas iekrāvējs ir pulverizējot
pārklāts ar pasaulē modernāko frontālo
iekrāvēju krāsu, kas nodrošina labāko
iespējamo apdari, korozijaizsardzību un
izturību. Standarta krāsa ir Quicke melnā,
taču atkarībā no tirgus tiek piedāvātas arī
citas krāsas.

ARĪ VECĀKIEM TRAKTORIEM
Vai vēlaties būtiski palielināt sava vecā
traktora veiktspēju, izmantojot X sērijas
iekrāvēju? Nekādu problēmu. Iekrāvēju
var aprīkot ar gultņu bloku, kas paredzēts
vecākas paaudzes apakšrāmja sistēmām.

IZTURĪBA UN KALPOŠANAS ILGUMS,
RŪPĪGI IZSTRĀDĀTAS DETAĻAS
Jūsu X sērijas iekrāvējs ir aprīkots ar buksēm
visās svarīgākajās vietās, un visas tapas ir
cinkotas.
Tās ir tikai dažas no detaļām, kas nodrošina
ērtu apkopi un izturību.

VIENMĒR PILNĪGA KONTROLE
Mūsu unikālā hidraulisko vārstu sistēma LCS
ir vienīgā šāda veida sistēma pasaulē, kas ir
izstrādāta tikai īpaši frontālajiem iekrāvējiem.
Tā sniedz pilnīgu kontroli un nodrošina
X sērijas iekrāvēju teicamās braukšanas
īpašības.

BRAUCIET TIK STRAUJI, CIK VĒLATIES, UN
TIK VIENMĒRĪGI, CIK IESPĒJAMS.
Mūsu kravas piekares sistēma SoftDrive ®
samazina iekrāvēja un apakšrāmja, kā arī
vadītāja un traktora slodzi. Sistēmu SoftDrive ® var aktivizēt vai deaktivizēt, izmantojot viegli pieejamo manuālo krānu, kas atrodas
iekrāvēja kreisajā pusē.

DAUDZELEMENTU SAVIENOTĀJS MC4 —
LABĀKAIS TIRGŪ
Ja patiesi vēlaties atvieglot savu ikdienu, izvēlieties mūsu daudzelementu
savienotāju MC4. Šī ērtā ierīce sniedz iespēju
pievienot iekrāvējam strāvas kabeli un visus
hidrauliskos savienojumus, izmantojot vienu
sviru.

LIETOJUMA PALIELINĀŠANA, IZMANTOJOT
3. FUNKCIJAS PAPILDAPRĪKOJUMU
Pilnīgi noteikti varat papildināt savu X sērijas
iekrāvēju ar 3. funkcijas papildaprīkojumu,
kas padara iekrāvēju un traktoru vēl
daudzpusīgāku. Piemēram, varat izmantot
satveršanas funkcijas agregātus. Pievērsiet
uzmanību aizsargapvalkam, kas notur kopā
šļūtenes un aizsargā tās no netīrumiem un
nodiluma.

4. FUNKCIJAS PAPILDAPRĪKOJUMS
Šis papildaprīkojums nodrošina hidraulisko
enerģiju agregātiem, kam nepieciešamas
2 atsevišķas divu darbību funkcijas. Lai varētu
uzstādīt 4. funkcijas papildaprīkojumu, ir jābūt
uzstādītam 3. funkcijas papildaprīkojumam,
un 4. funkcijas papildaprīkojuma savienotāji
tad ir vienkārši uzstādāmi blakus 3. funkcijas
papildaprīkojuma savienotājiem.

SELECTO FIX TM
Tas ir lielisks risinājums patērētā laika samazināšanai, ja frontālajam iekrāvējam ir 3. funkcija.
Veicot vienkāršu kustību, var viegli un bez
sarežģījumiem pievienot agregāta šļūtenes
pat tad, ja sistēmā ir spiediens. Varat turpināt
darbu jau pēc dažām sekundēm. Savienojumus
var viegli notīrīt, tādējādi samazinot risku, ka
netīrumi varētu iekļūt traktora hidrauliskajā
sistēmā.
*SelectoFixTM var iegādāties kā piederumu.
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FRONTĀLIE IEKRĀVĒJI AR PARALĒLO SAKABI
X1S

X2S

DARBA LEŅĶI*
Maksimālais atliekšanas leņķis4

°

46

42

Maksimālais izgāšanas leņķis5

°

47

50

Metri pie šarnīrsavienojuma tapas

m

2.90

3.10

Metri zem izlīdzināta agregāta*

m

2.70

2.90

kg

1540

1800

kg

870

1090

2. 800 mm attālumā no šarnīrsavienojuma tapas, zemes līmenī

kg

1400

1580

800 mm attālumā no šarnīrsavienojuma tapas, 1,5 m pacelšanas augstumā

kg

1170

1400

800 mm attālumā no šarnīrsavienojuma tapas, maksimālajā pacelšanas augstumā

kg

960

1220

kg

1500

1910

kg

340

360

Approx. HP / kW**

30-60 / 22-44

40-70 / 29-52

kg

2800**

3000**

PACELŠANAS AUGSTUMS

PACELŠANAS SPĒKS AR 195 BĀRU SPIEDIENU
1. Pie šarnīrsavienojuma tapas, zemes līmenī***
Pie šarnīrsavienojuma tapas, maksimālajā pacelšanas augstumā***

3. Atliekšanas spēks 800 mm attālumā no šarnīrsavienojuma tapas

IEKRĀVĒJA SVARS
TRAKTORA LIELUMS
MAKSIMĀLAIS IETEICAMAIS TRAKTORA SVARS

*Atšķiras atkarībā no katra agregāta.

**Papildus dzinēja izejas jaudai iekrāvēja izvēle ir atkarīga no traktora svara un lieluma.

***Bez agregātiem.

X SĒRIJA

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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FRONTĀLIE IEKRĀVĒJI BEZ PARALĒLĀS SAKAB
X1

X2

DARBA LEŅĶI*
Maksimālais atliekšanas leņķis4

°

46

42

Maksimālais izgāšanas leņķis5

°

47

50

Metri pie šarnīrsavienojuma tapas

m

2.90

3.10

Metri zem izlīdzināta agregāta*

m

2.70

2.90

kg

1910

2210

kg

1120

1380

2. 800 mm attālumā no šarnīrsavienojuma tapas, zemes līmenī

kg

1250

1450

800 mm attālumā no šarnīrsavienojuma tapas, 1,5 m pacelšanas augstumā

kg

980

1210

800 mm attālumā no šarnīrsavienojuma tapas, maksimālajā pacelšanas augstumā

kg

680

870

kg

1490

1880

kg

295

310

Approx. HP / kW**

30-60 / 22-44

40-70 / 29-52

kg

2800**

3000**

PACELŠANAS AUGSTUMS

PACELŠANAS SPĒKS AR 195 BĀRU SPIEDIENU
1. Pie šarnīrsavienojuma tapas, zemes līmenī***
Pie šarnīrsavienojuma tapas, maksimālajā pacelšanas augstumā***

3. Atliekšanas spēks 800 mm attālumā no šarnīrsavienojuma tapas

IEKRĀVĒJA SVARS
TRAKTORA LIELUMS
MAKSIMĀLAIS IETEICAMAIS TRAKTORA SVARS

*Atšķiras atkarībā no katra agregāta.

**Papildus dzinēja izejas jaudai iekrāvēja izvēle ir atkarīga no traktora svara un lieluma.

***Bez agregātiem.

X SĒRIJA

BES
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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Šajā brošūrā ietvertajos attēlos redzamie frontālie iekrāvēji ir aprīkoti ar izvēles papildaprīkojumu. Noteikti produkti ir izvēles papildaprīkojums. Noteikti produkti nav pieejami dažos tirgos. Produktu norādītie
tehniskie dati un veiktspējas vērtības var atšķirties atkarībā no traktora modeļa. Darbs ar frontālajiem iekrāvējiem un saistītajiem agregātiem ir saistīts ar risku. Ja darbs tiek veikts nepareizi, var tikt izraisīti
smagi savainojumi un aprīkojuma bojājumi. Novērojiet apkārtni, rīkojieties saprātīgi un izpildiet vietējo likumu un noteikumu prasības. Vienmēr rūpīgi izlasiet pievienoto lietošanas rokasgrāmatu. Izmantojiet
tikai oriģinālās rezerves daļas un papildaprīkojumu. Ålö produktu klāsts tiek pastāvīgi attīstīts. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt tehniskos datus, cenas un konstrukcijas bez iepriekšēja brīdinājuma
un saistībām. Ar simboliem ®, ™ ir apzīmētas Ålö AB preču zīmes.

Daļas numurs: 60029375• LV1 • 1802 • Arkitektkopia

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

