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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 na
kladače jsou tak konstruovány přesně pro váš traktor. Samozřejmě 
s důrazem na zabezpečení servisu traktoru. Dohromady, od kvality přes 
modelovou řadu po parametry zvyšující  produktivitu, 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 optimali
zuje uznávané přednosti, 
jako je unikátní design, 
exkluzivní detaily a vý
hody největšího výrobce 
nakladačů na světě.
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1 | VÝZTUHA.

4 | OPTIMÁLNÍ ROZLOŽENÍ SIL. 5 | SUPER PEVNÉ MONTÁŽNÍ RÁMY.

2 | NEPŘEKONATELNÁ PEVNOST PRO VAŠE 
POTŘEBY. 

3 | NEOCHVĚJNĚ STABILNÍ A TRVANLIVÝ.

7 | SKÁLOPEVNÉ PARKOVACÍ PODPĚRY.

6 | SILNÝ A ELEGANTNÍ V KAŽDÉM DETAILU.

strengthstrength
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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 výho
dami, 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!

PLNÝ NÁKLAD S VELKÝMI 
PRACOVNÍMI ÚHLY. Toto je 
velká výhoda, na které Quicke 
dokumentuje vysokou úroveň 
použitelnosti a produktivity. 
Samozřejmě, konstrukce je 
sladěna s vlastnostmi originál
ního pracovního nářadí, které 
dále optimalizuje využití a 
objem nářadí.

1 | 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.

2 | NEPŘEKONATELNÁ PEVNOST PRO 
VAŠE POTŘEBY. Torzní a strukturální 
pevnost jsou synonyma pro lídra na trhu. 
Získáváte je díky unikátní konstrukci zdvo
jených „U“ profilů použitých na ramenou 
výložníku, zatímco design nakladače je čis
tý a elegantní, protože sváry jsou umístě
ny uvnitř výložníku směrem k traktoru.

3 | NEOCHVĚJNĚ STABILNÍ A TRVAN-
LIVÝ. Výztuhy mezi příčnou vzpěrou 
a rameny výložníku v přední části jsou 
vyzkoušeným detailem, který je pro 
nakladače Quicke velmi důležitý a proka
zatelně prodlužuje životnost nakladače. 
Umístění této příčky přispívá k dokonalé
mu výhledu a optimální pozici nakladače 
na traktoru.

4 | OPTIMÁLNÍ ROZLOŽENÍ SIL. 
Kompaktní a tvarově lisované držáky se 
zužují směrem k zajišťovacím čepům. To 
umožňuje použít krátké silné čepy k zajiš
tění 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. 

5 | 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.

6 | SILNÝ A ELEGANTNÍ V KAŽDÉM 
DETAILU. Všechny čepy jsou pozinko
vány 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.

7 | SKÁLOPEVNÉ PARKOVACÍ 
 PODPĚRY. Odolná konstrukce s flexi
bilním designem umožňuje rychlé a 
snadné připojení a odpojení nakladače 
od traktoru. Nepotřebujete žádné nářadí, 
nejsou zde žádné odnímatelné díly, které 
byste mohli ztratit.

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

strength
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SELECTO FIX

Exklusivní detaily, jen pro vás
Zjednodušte si práci, ušetřete čas, maximalizujte svoje 
pohodlí a bezpečnost. Toto jsou silné hnací motory v celé 
více jak 60leté historii Quicke.

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 vývo
ji 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 nej
menší drobnost detailně zkoumá, aby přinesla co největší 
výhodu při používání. Pro vás, pro váš traktor a pro vaše 
podnikání.

1 | ZMĚNY NÁŘADÍ, KTERÉ ZVYŠUJÍ VAŠI PRODUKTIVITU.

4 | KOMPAKTNÍ UKAZATEL POLOHY 
NÁŘADÍ.

6 | Q LOCK – HYDRAULICKÉ UPÍNÁNÍ NÁŘADÍ.

2 | ULTRA POHODLNÝ SOFTDRIVE. 3 | LOCK & GO, NEBOLI ZAPNI A JEĎ.

7 | SELECTO FIX. 8 | EXTRA SNADNÁ ÚDRŽBA. 9 | Q KOMPAKTNÍ VENTIL S VÍCE 
NÁSOBNÝMI VÝHODAMI.

5 | Q LINK – PŘESNÝ 
PARALELOGRAM.

details
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1 | ZMĚNY NÁŘADÍ, KTERÉ ZVYŠUJÍ 
VAŠI PRODUKTIVITU. Objevte náš 
unikátní koncept pro výměnu pracov
ního 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.

2 | 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 samot
ném traktoru a jejich působení na řidiče. 
Softdrive se elektricky zapíná a vypíná 
přímo na ovládání nakladače v kabině 
traktoru.

3 | LOCK & GO, NEBOLI ZAPNI A JEĎ. 
Zkuste nalézt pohodlnější systém pro od
pojení 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 mini
málním úsilím.

4 | KOMPAKTNÍ UKAZATEL POLOHY 
NÁŘADÍ. Umístění a jeho velikost zabra
ňují poškození samotného ukazatele, pří
padně poškození okolí ukazatelem. Velmi 
snadné nastavení ve třech polohách pro 
různé druhy nářadí zajišťuje přesné na
stavení polohy nářadí vůči povrchu.

5 | Q LINK – PŘESNÝ PARALELO-
GRAM. Q – link je jméno pro účinný me
chanický paralelogram. Paletizační vidle 
jsou vždy ve správné poloze, od úrovně 
terénu až do maximální výšky.  

6 | Q LOCK – HYDRAULICKÉ UPÍNÁNÍ 
NÁŘADÍ. Jednoduše a pohodlně vymění
te nářadí bez nutnosti opustit sedadlo 
řidiče. Q lock pracuje ve spojení se 
3. funkcí. Použitím vestavěné funkce v Q 
kompaktním ventilu můžete měnit nářa
dí, nebo aktivní nářadí ovládat 3. funkcí.

7 | 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 naklada
če s hydraulickým okruhem nářadí bez 
komplikací a to dokonce i s natlakovaným 
okruhem.

8 | 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!

9 | Q KOMPAKTNÍ VENTIL S VÍCE NÁ-
SOBNÝMI VÝHODAMI. Náš centrálně 
umístěný rozdělovací ventil oplývá díky 
své konstrukci mnoha výhodami. Umož
ňuje 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 „plugin“ a trvanlivé „ne
stárnoucí“ hydraulické hadice pomáhají 
prodloužit životnost nakladače.

10 | VŽDY SPRÁVNĚ S CLIC – ON. 
Naše chytré automatické upínání nářadí 
s integrovanou bezpečnostní pojistkou 
umožňuje upnutí nářadí pouze jedním 
způsobem – správným způsobem. Clicon 
maximalizuje jednoduchost a minimalizu
je prostoje. Určitě si všimněte také pevné 
konstrukce s 8 vzpěrami.

10 | VŽDY 
SPRÁVNĚ 

S CLIC – ON.

details
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designu

1 | OCHRANNÝ KRYT HADIC.

4 | ZÁSADNÍ A NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VÝHODA.

2 | DOKONALÉ BAREVNÉ SLADĚNÍ. 3 | DESIGN PRO OPTIMALIZACI 
VÝHLEDU.

8 | PRAKTICKÉ VÝHODY DESIGNU 
QUICKE PO CELÝ DEN.

5 | JEDNIČKA V PRÁŠKOVÉM 
LAKOVÁNÍ.

7 | SNADNÝ PŘÍSTUP K SERVISNÍM 
MÍSTŮM TRAKTORU.

6 | UŠETŘETE ČAS S LIVE3.
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designu
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 pozitivní 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.

1 | OCHRANNÝ KRYT HADIC. Hydrau
lické hadice jsou chráněny před nečisto
tami, opotřebením, slunečním zářením 
atd. Zároveň jsou drženy pohromadě, 
takže dále zvyšují výhled obsluhy. Jde 
samozřejmě o standardní vybavení na 
všech nakladačích Quicke Dimension.

2 | DOKONALÉ BAREVNÉ SLADĚNÍ. 
Atraktivní a praktické. S Q link nezíská
váte pouze nejefektivnější mechanický 
paralelogram. Můžete ho mít v barvě 
vašeho traktoru. K dispozici pro vybrané 
značky traktoru. Ve standardním prove
dení je táhlo paralelogramu ve stříbrné 
barvě.

3 | 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 speci
ální výbavou. Jasné a viditelné výhody 
Q Vision. Dalším přínosem je ochrana 
hadic proti poškození a stárnutí uvnitř 
ramen výložníku.

4 | 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.

5 | JEDNIČKA V PRÁŠKOVÉM 
 LAKOVÁNÍ. Naše úspěchy znovu inves
tujeme do moderních výrobních závodů. 
Naše lakovna je nejmodernější na světě. 
Výložník je lakován ještě před koneč
nou montáží. Proto je povrch dokonalý. 
Trvanlivá, nárazu odolná prášková barva 
zajišťuje zvlášť dobrou ochranu proti 
korozi.

6 | UŠETŘETE ČAS S LIVE3. Produk
tivní volitelná výbava na přání k Electro 
Drive LCS Professional. Tato funkce vám 
ušetří čas při práci s krmivy a se siláží, 
při manipulaci s balíky a při běžné práci s 
hydraulicky ovládanými lopatami a paleti
začními vidlemi. Umožnuje otevřít/zavřít 
nářadí a současně jej vyklopit. Live3 lze 
dodatečně namontovat na stávající čelní 
nakladač s rozvaděčem LCS a hodí se také 
k LCS rozvaděčům novějších modelů.

7 | 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 pra
videlnou údržbu vašeho traktoru.

8 | 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 nakla
dač v kteroukoliv denní, či noční hodinu. 
Klasický příklad jak Quicke přemýšlí o 
detailech.

LEPŠÍ ROZHLED S PRACOVNÍMI SVĚTLY 
NAKLADAČE. Pracovní světla nakladače je 
příslušenství, které je speciálně konstruované 
pro váš nakladač. LED světla  namontovaná 
pod střední výztuhou slouží k lepšímu 
osvětlení plochy pod nakladačem. Jde o 
perfektní nástroj pro práci v období, kdy se 
brzy stmívá.
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55-56˚

90 cm

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.

Jak bychom mohli ještě více optimalizovat využití vašeho 
nakladače a traktoru? Toto je otázka, kterou si neustále 
klademe. Je součástí naší filozofie a proto jsme největším 
výrobcem čelních nakladačů Quicke na světě. Dobrým 
příkladem je Q Level, funkce, která zvyšuje produktivitu a 
využitelnost objemu lopat.

V číslech řečeno, zaklápěcí úhel dosahuje 5556st. 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.

1 | ZVĚTŠENÝ ZAKLÁPĚCÍ ÚHEL v nižších výškách snižuje 
rozsýpání.

2 | VÝVOJ A ZLEPŠOVÁNÍ VÝROBNÍCH POSTUPŮ VEDOU 
K VÝHODÁM UŽIVATELŮ. Q Level jsme dokázali vyrobit díky 
několika faktorům, zejména díky optimalizaci výroby hydrau
lických válců pro pohyb nářadí. Naše zkušenosti s konstrukcí a 
výrobou se přetavily do výhody pro zákazníky.

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

1 |ZVĚTŠENÝ ZAKLÁPĚCÍ ÚHEL. 2 | VÝVOJ A ZLEPŠOVÁNÍ VÝROBNÍCH 
POSTUPŮ VEDOU K VÝHODÁM UŽIVATELŮ.

VĚTŠÍ ZAKLÁPĚCÍ ÚHEL I V MALÉ 
VÝŠCE. S Q Level můžete zaklopit lopatu 
až do 5556st. pouze ve výšce 0,9m.
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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.
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nakladače a traktoru? Toto je otázka, kterou si neustále 
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výrobcem čelních nakladačů Quicke na světě. Dobrým 
příkladem je Q Level, funkce, která zvyšuje produktivitu a 
využitelnost objemu lopat.

V číslech řečeno, zaklápěcí úhel dosahuje 5556st. 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.

1 | ZVĚTŠENÝ ZAKLÁPĚCÍ ÚHEL v nižších výškách snižuje 
rozsýpání.

2 | VÝVOJ A ZLEPŠOVÁNÍ VÝROBNÍCH POSTUPŮ VEDOU 
K VÝHODÁM UŽIVATELŮ. Q Level jsme dokázali vyrobit díky 
několika faktorům, zejména díky optimalizaci výroby hydrau
lických válců pro pohyb nářadí. Naše zkušenosti s konstrukcí a 
výrobou se přetavily do výhody pro zákazníky.

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

1 |ZVĚTŠENÝ ZAKLÁPĚCÍ ÚHEL. 2 | VÝVOJ A ZLEPŠOVÁNÍ VÝROBNÍCH 
POSTUPŮ VEDOU K VÝHODÁM UŽIVATELŮ.

VĚTŠÍ ZAKLÁPĚCÍ ÚHEL I V MALÉ 
VÝŠCE. S Q Level můžete zaklopit lopatu 
až do 5556st. pouze ve výšce 0,9m.
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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. 

•  PALCEM OVLÁDANÝ JOYSTICK s moderním designem. 
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

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
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.
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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

Optimalizuje ovládání, vlastnosti 
a parametry nakladače
Optimalizuje ovládání, vlastnosti a parametry nakladače
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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
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.
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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

■

* dle výbavy nakladače

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:
• 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
ys

tic
k

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 ● ▼ ■
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Q26
Q36
Q38
Q46
Q48
Q49
Q56
Q58
Q66
Q68
Q76
Q78
Q88
Q98

Q21
Q31
Q33
Q41
Q51
Q61



Čelní nakladače 
s paralelogramem

Q26 Q36 Q38 Q46 Q48 Q49 Q56
Pracovní úhly*, 
max. úhel zaklápění4 

max. úhel vyklápění5

 
41° 
63°

 
44° 
58°

 
44° 
58°

 
43° 
60°

 
43° 
60°

 
44° 
55°

 
45° 
55°

Zvedací výška, 
v metrech v oku výložníku 
v metrech pod pracovním nářadím6 *

 
3,20 m 
2,90 m

 
3,50 m 
3,20 m

 
3,50 m 
3,20 m

 
3,75 m 
3,45 m

 
3,75 m 
3,45 m

 
3,90 m 
3,60 m

 
4,00 m 
3,70 m

Nosnost při tlaku 195 bar 
1.  v oku výložníku v úrovni terénu*** 

v oku výložníku v max. výšce***

 
1 890 kg 
1 490 kg

 
1 920 kg 
1 520 kg

 
2 270 kg 
1 800 kg

 
2 400 kg 
1 900 kg

 
2 770 kg 
2 210 kg

 
2 220 kg 
1 890 kg

 
2 520 kg 
2 060 kg

2.  800 mm od oka výložníku 
v úrovni terénu 
800 mm od oka výložníku 
ve výšce 1,5 m 
800 mm od oka výložníku 
v max. výšce

1 500 kg 
 
1 370 kg 
 
1 280 kg

1 530 kg 
 
1 440 kg 
 
1 310 kg

1 840 kg 
 
1 740 kg 
 
1 590 kg

1 910 kg 
 
1 800 kg 
 
1 630 kg

2 250 kg 
 
2 110 kg 
 
1 920 kg

1 800 kg 
 
1 720 kg 
 
1 600 kg

2 070 kg 
 
1 930 kg 
 
1 720 kg

3.  max. trhací síla 800 mm 
od oka výložníku

2 310 kg 2 380 kg 2 380 kg 2 770 kg 2 770 kg 2 830 kg 2 810 kg

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

Výkon traktoru Přibližně 5070 PS, 3752 kW** Přibližně 5080 PS, 3760 kW** Přibližně 5080 PS, 3760 kW** Přibližně 60100 PS, 4575 kW** Přibližně 60100 PS, 4575 kW** Přibližně 60100 PS, 4575 kW** Přibližně 80120 PS, 6090 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

*Mění se dle typu pracovního nářadí.       **Váš výběr nakladače závisí na výkonu motoru, hmotnosti a velikosti traktoru.       ***Bez pracovního nářadí.
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Čelní nakladače 
s paralelogramem
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v oku výložníku v max. výšce***

 
1 890 kg 
1 490 kg

 
1 920 kg 
1 520 kg

 
2 270 kg 
1 800 kg

 
2 400 kg 
1 900 kg

 
2 770 kg 
2 210 kg

 
2 220 kg 
1 890 kg

 
2 520 kg 
2 060 kg

2.  800 mm od oka výložníku 
v úrovni terénu 
800 mm od oka výložníku 
ve výšce 1,5 m 
800 mm od oka výložníku 
v max. výšce

1 500 kg 
 
1 370 kg 
 
1 280 kg

1 530 kg 
 
1 440 kg 
 
1 310 kg

1 840 kg 
 
1 740 kg 
 
1 590 kg

1 910 kg 
 
1 800 kg 
 
1 630 kg

2 250 kg 
 
2 110 kg 
 
1 920 kg

1 800 kg 
 
1 720 kg 
 
1 600 kg

2 070 kg 
 
1 930 kg 
 
1 720 kg

3.  max. trhací síla 800 mm 
od oka výložníku

2 310 kg 2 380 kg 2 380 kg 2 770 kg 2 770 kg 2 830 kg 2 810 kg

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

Výkon traktoru Přibližně 5070 PS, 3752 kW** Přibližně 5080 PS, 3760 kW** Přibližně 5080 PS, 3760 kW** Přibližně 60100 PS, 4575 kW** Přibližně 60100 PS, 4575 kW** Přibližně 60100 PS, 4575 kW** Přibližně 80120 PS, 6090 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

*Mění se dle typu pracovního nářadí.       **Váš výběr nakladače závisí na výkonu motoru, hmotnosti a velikosti traktoru.       ***Bez pracovního nářadí.
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800 mm
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1 Nosnost v oku výložníku

Nosnost ve vzdálenosti 800 mm od oka výložníku

Trhací síla 800 mm od oka výložníku
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Q26 Q36 Q38 Q46 Q48 Q49 Q56
Pracovní úhly*, 
max. úhel zaklápění4 

max. úhel vyklápění5

 
41° 
63°

 
44° 
58°

 
44° 
58°

 
43° 
60°

 
43° 
60°

 
44° 
55°

 
45° 
55°

Zvedací výška, 
v metrech v oku výložníku 
v metrech pod pracovním nářadím6 *

 
3,20 m 
2,90 m

 
3,50 m 
3,20 m

 
3,50 m 
3,20 m

 
3,75 m 
3,45 m

 
3,75 m 
3,45 m

 
3,90 m 
3,60 m

 
4,00 m 
3,70 m

Nosnost při tlaku 195 bar 
1.  v oku výložníku v úrovni terénu*** 

v oku výložníku v max. výšce***

 
1 890 kg 
1 490 kg

 
1 920 kg 
1 520 kg

 
2 270 kg 
1 800 kg

 
2 400 kg 
1 900 kg

 
2 770 kg 
2 210 kg

 
2 220 kg 
1 890 kg

 
2 520 kg 
2 060 kg

2.  800 mm od oka výložníku 
v úrovni terénu 
800 mm od oka výložníku 
ve výšce 1,5 m 
800 mm od oka výložníku 
v max. výšce

1 500 kg 
 
1 370 kg 
 
1 280 kg

1 530 kg 
 
1 440 kg 
 
1 310 kg

1 840 kg 
 
1 740 kg 
 
1 590 kg

1 910 kg 
 
1 800 kg 
 
1 630 kg

2 250 kg 
 
2 110 kg 
 
1 920 kg

1 800 kg 
 
1 720 kg 
 
1 600 kg

2 070 kg 
 
1 930 kg 
 
1 720 kg

3.  max. trhací síla 800 mm 
od oka výložníku

2 310 kg 2 380 kg 2 380 kg 2 770 kg 2 770 kg 2 830 kg 2 810 kg

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

Výkon traktoru Přibližně 5070 PS, 3752 kW** Přibližně 5080 PS, 3760 kW** Přibližně 5080 PS, 3760 kW** Přibližně 60100 PS, 4575 kW** Přibližně 60100 PS, 4575 kW** Přibližně 60100 PS, 4575 kW** Přibližně 80120 PS, 6090 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
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Q58 Q66 Q68 Q76 Q78 Q88 Q98
Pracovní úhly*, 
max. úhel zaklápění4 

max. úhel vyklápění5

 
45° 
55°

 
45° 
52°

 
45° 
52°

 
44° 
52°

 
44° 
52°

 
44° 
49°

 
42° 
50°

Zvedací výška, 
v metrech v oku výložníku 
v metrech pod pracovním nářadím6 *

 
4,00 m 
3,70 m

 
4,25 m 
3,95 m

 
4,25 m 
3,95 m

 
4,50 m 
4,20 m

 
4,50 m 
4,20 m

 
4,95 m 
4,65 m

 
4,95 m 
4,65 m

Nosnost při tlaku 195 bar 
1.  v oku výložníku v úrovni terénu*** 

v oku výložníku v max. výšce***

 
2 890 kg 
2 370 kg

 
2 790 kg 
2 440 kg

 
3 170 kg 
2 780 kg

 
2 990 kg 
2 490 kg

 
3 380 kg 
2 820 kg

 
3 930 kg 
3 070 kg

 
4 210 kg 
2 880 kg

2.  800 mm od oka výložníku 
v úrovni terénu 
800 mm od oka výložníku 
ve výšce 1,5 m 
800 mm od oka výložníku 
v max. výšce

2 410 kg 
 
2 250 kg 
 
2 010 kg

2 330 kg 
 
2 250 kg 
 
2 120 kg

2 680 kg 
 
2 590 kg 
 
2 450 kg

2 540 kg 
 
2 370 kg 
 
2 120 kg

2 900 kg 
 
2 700 kg 
 
2 430 kg

3 340 kg 
 
3 050 kg 
 
2 770 kg

3 610 kg 
 
3 210 kg 
 
2 600 kg

3.  max. trhací síla 800 mm 
od oka výložníku

3 850 kg 3 360 kg 4 470 kg 3 870 kg 4 480 kg 4 460 kg 4 450 kg

Hmotnost nakladače 621 kg 721 kg 721 kg 760 kg 760 kg 838 kg 935 kg

Výkon traktoru Přibližně 80120 PS, 6090 kW** Přibližně 100150 PS, 75112 kW** Přibližně 100150 PS, 75112 kW** Přibližně 120190 PS, 90142 kW** Přibližně 120190 PS, 90142 kW** >150 PS, >112 kW** >200 PS, >149 kW**

Doporučená hmotnost traktoru 5 200 kg 6 000 kg 6 000 kg 7 000 kg 7 000 kg 9 000 kg 13 000 kg
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*Mění se dle typu pracovního nářadí.       **Váš výběr nakladače závisí na výkonu motoru, hmotnosti a velikosti traktoru.       ***Bez pracovního nářadí.

800 mm
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2

1 Nosnost v oku výložníku

Nosnost ve vzdálenosti 800 mm od oka výložníku

Trhací síla 800 mm od oka výložníku

Čelní nakladače 
s paralelogramem
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Q58 Q66 Q68 Q76 Q78 Q88 Q98
Pracovní úhly*, 
max. úhel zaklápění4 

max. úhel vyklápění5

 
45° 
55°

 
45° 
52°

 
45° 
52°

 
44° 
52°

 
44° 
52°

 
44° 
49°

 
42° 
50°

Zvedací výška, 
v metrech v oku výložníku 
v metrech pod pracovním nářadím6 *

 
4,00 m 
3,70 m

 
4,25 m 
3,95 m

 
4,25 m 
3,95 m

 
4,50 m 
4,20 m

 
4,50 m 
4,20 m

 
4,95 m 
4,65 m

 
4,95 m 
4,65 m

Nosnost při tlaku 195 bar 
1.  v oku výložníku v úrovni terénu*** 

v oku výložníku v max. výšce***

 
2 890 kg 
2 370 kg

 
2 790 kg 
2 440 kg

 
3 170 kg 
2 780 kg

 
2 990 kg 
2 490 kg

 
3 380 kg 
2 820 kg

 
3 930 kg 
3 070 kg

 
4 210 kg 
2 880 kg

2.  800 mm od oka výložníku 
v úrovni terénu 
800 mm od oka výložníku 
ve výšce 1,5 m 
800 mm od oka výložníku 
v max. výšce

2 410 kg 
 
2 250 kg 
 
2 010 kg

2 330 kg 
 
2 250 kg 
 
2 120 kg

2 680 kg 
 
2 590 kg 
 
2 450 kg

2 540 kg 
 
2 370 kg 
 
2 120 kg

2 900 kg 
 
2 700 kg 
 
2 430 kg

3 340 kg 
 
3 050 kg 
 
2 770 kg

3 610 kg 
 
3 210 kg 
 
2 600 kg

3.  max. trhací síla 800 mm 
od oka výložníku

3 850 kg 3 360 kg 4 470 kg 3 870 kg 4 480 kg 4 460 kg 4 450 kg

Hmotnost nakladače 621 kg 721 kg 721 kg 760 kg 760 kg 838 kg 935 kg

Výkon traktoru Přibližně 80120 PS, 6090 kW** Přibližně 100150 PS, 75112 kW** Přibližně 100150 PS, 75112 kW** Přibližně 120190 PS, 90142 kW** Přibližně 120190 PS, 90142 kW** >150 PS, >112 kW** >200 PS, >149 kW**

Doporučená hmotnost traktoru 5 200 kg 6 000 kg 6 000 kg 7 000 kg 7 000 kg 9 000 kg 13 000 kg
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*Mění se dle typu pracovního nářadí.       **Váš výběr nakladače závisí na výkonu motoru, hmotnosti a velikosti traktoru.       ***Bez pracovního nářadí.

800 mm
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2

1 Nosnost v oku výložníku

Nosnost ve vzdálenosti 800 mm od oka výložníku

Trhací síla 800 mm od oka výložníku

Čelní nakladače 
s paralelogramem
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Q58 Q66 Q68 Q76 Q78 Q88 Q98
Pracovní úhly*, 
max. úhel zaklápění4 

max. úhel vyklápění5

 
45° 
55°

 
45° 
52°

 
45° 
52°

 
44° 
52°

 
44° 
52°

 
44° 
49°

 
42° 
50°

Zvedací výška, 
v metrech v oku výložníku 
v metrech pod pracovním nářadím6 *

 
4,00 m 
3,70 m

 
4,25 m 
3,95 m

 
4,25 m 
3,95 m

 
4,50 m 
4,20 m

 
4,50 m 
4,20 m

 
4,95 m 
4,65 m

 
4,95 m 
4,65 m

Nosnost při tlaku 195 bar 
1.  v oku výložníku v úrovni terénu*** 

v oku výložníku v max. výšce***

 
2 890 kg 
2 370 kg

 
2 790 kg 
2 440 kg

 
3 170 kg 
2 780 kg

 
2 990 kg 
2 490 kg

 
3 380 kg 
2 820 kg

 
3 930 kg 
3 070 kg

 
4 210 kg 
2 880 kg

2.  800 mm od oka výložníku 
v úrovni terénu 
800 mm od oka výložníku 
ve výšce 1,5 m 
800 mm od oka výložníku 
v max. výšce

2 410 kg 
 
2 250 kg 
 
2 010 kg

2 330 kg 
 
2 250 kg 
 
2 120 kg

2 680 kg 
 
2 590 kg 
 
2 450 kg

2 540 kg 
 
2 370 kg 
 
2 120 kg

2 900 kg 
 
2 700 kg 
 
2 430 kg

3 340 kg 
 
3 050 kg 
 
2 770 kg

3 610 kg 
 
3 210 kg 
 
2 600 kg

3.  max. trhací síla 800 mm 
od oka výložníku

3 850 kg 3 360 kg 4 470 kg 3 870 kg 4 480 kg 4 460 kg 4 450 kg

Hmotnost nakladače 621 kg 721 kg 721 kg 760 kg 760 kg 838 kg 935 kg

Výkon traktoru Přibližně 80120 PS, 6090 kW** Přibližně 100150 PS, 75112 kW** Přibližně 100150 PS, 75112 kW** Přibližně 120190 PS, 90142 kW** Přibližně 120190 PS, 90142 kW** >150 PS, >112 kW** >200 PS, >149 kW**

Doporučená hmotnost traktoru 5 200 kg 6 000 kg 6 000 kg 7 000 kg 7 000 kg 9 000 kg 13 000 kg
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       Q21 Q31 Q33 Q41 Q51 Q61
Pracovní úhly*, 
max. úhel zaklápění4 41° 44° 44° 43° 46° 45° 
max. 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 800 mm 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 5070 PS 5080 PS 5080 PS 60100 PS 80120 PS 100150 PS 
       3752 kW** 3760 kW** 3760 kW** 4575 kW** 6090 kW** 75112 kW**

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

Čelní nakladače 
bez paralelogramu

*Mění se dle typu pracovního nářadí.       **Váš výběr nakladače závisí na výkonu motoru, hmotnosti a velikosti traktoru.       ***Bez pracovního nářadí.
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       Q21 Q31 Q33 Q41 Q51 Q61
Pracovní úhly*, 
max. úhel zaklápění4 41° 44° 44° 43° 46° 45° 
max. 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 800 mm 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 5070 PS 5080 PS 5080 PS 60100 PS 80120 PS 100150 PS 
       3752 kW** 3760 kW** 3760 kW** 4575 kW** 6090 kW** 75112 kW**

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

Čelní nakladače 
bez paralelogramu

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

Nářadí pro čelní nakladače





Správné nářadí pro 
všechny druhy práce
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 našeho nářadí si užijete uspokojení a radost 
z práce po dlouhou dobu a stejně tak i všechny ekonomické 
výhody. Krátce, použijte originální pracovní nářadí, abyste získali z 
vašeho nakladače to nejlepší.
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Správné nářadí pro 
všechny druhy práce
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 našeho nářadí si užijete uspokojení a radost 
z práce po dlouhou dobu a stejně tak i všechny ekonomické 
výhody. Krátce, použijte originální pracovní nářadí, abyste získali z 
vašeho nakladače to nejlepší.

NÁŘADÍ NA BALÍKY 5 - 7

NÁŘADÍ NA SILÁŽ 10 - 12

VIDLE A PŘÍSLUŠENSTVÍ 13

ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ 14 - 15

LOPATY 16 - 23
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SELECTO FIX

SELECTO FIX

Ušetřete čas. 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.

Výběr různých typů 
upínání pro různé 
typy nakladačů
S naším originálním pracovním nářadím získáte nejen 
nejmnohostrannější sortiment nářadí na trhu. Toto nářadí 
může být navíc osazeno různými typy upínačů, které lze 
použít u většiny typů nakladačů.

B: SMS
Přizpůsobeno pro čelní nakladače Quicke  s kombi 
nosičem, ale také pro další nakladače se SMS 
nosičem, např. Kelve, Vreten a Howard.

Selecto Fix*

A: Euro
Upínače nářadí, které lze použít u všech čelních 
nakladačů Quicke, ale také u jiných typů 
nakladačů s Euro uchycením.

C: Ålö typ 3
Lze použít u starších plně hydraulických 
nakladačů. Některé nářadí lze použít také pro 
nakladače BM s malým a velkým typem upínače. 

* Selecto Fix je k dispozici jako výbava 
na přání.

Ušetřete čas
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Ušetřete čas. 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.

Výběr různých typů 
upínání pro různé 
typy nakladačů
S naším originálním pracovním nářadím získáte nejen 
nejmnohostrannější sortiment nářadí na trhu. Toto nářadí 
může být navíc osazeno různými typy upínačů, které lze 
použít u většiny typů nakladačů.

B: SMS
Přizpůsobeno pro čelní nakladače Quicke  s kombi 
nosičem, ale také pro další nakladače se SMS 
nosičem, např. Kelve, Vreten a Howard.

Selecto Fix*

A: Euro
Upínače nářadí, které lze použít u všech čelních 
nakladačů Quicke, ale také u jiných typů 
nakladačů s Euro uchycením.

C: Ålö typ 3
Lze použít u starších plně hydraulických 
nakladačů. Některé nářadí lze použít také pro 
nakladače BM s malým a velkým typem upínače. 

* Selecto Fix je k dispozici jako výbava 
na přání.

Ušetřete čas
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Quadrogrip®

NEPORAZITELNÝ PŘI MANIPULACI SE SLISOVANÝMI A 
ZABALENÝMI VELKÝMI, ČI MALÝMI BALÍKY.

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.

QUADROGRIP 200

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

NÁŘADÍ NA BALÍKY

Flexibal®

TŘI DRUHY NÁŘADÍ V JEDNOM

Flexibal je silné a mnohostranné pracovní nářadí. 125 mm 
silné rotující ocelové trubky jsou namontovány na kovaných 
hrotech. Trubky jsou hydraulicky seřiditelné. Pokud mani-
pulujete 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 přidr-
žovač balíků, zejména pokud pracujete s nakladačem bez 
paralelogramu, nebo s traktorem bez kabiny.

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.

FLEXIBAL

Pro balíky max., cm 180
Přidržovač, hmotnost, kg 45
Hmotnost, kg 195
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Flexigrip™

OPATRNÁ A EFEKTIVNÍ MANIPULACE S LEŽÍCÍMI 
A STOJÍCÍMI ZABALENÝMI BALÍKY

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 vyměnitelný-
mi 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 přispí-
vá 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™

OSVĚDČENÉ VÝHODY KONSTRUKCE A NÍZKÁ HMOTNOST

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.

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.

Silosplit®

ROZŘÍZNE BALÍK SNADNO A LEVNĚ

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.

FLEXIGRIP 160 200

Pro balíky, 
min-max, cm

120-160 150-200

Hmotnost, kg 262 287

UNIGRIP 130 160

Pro balíky, 
min-max, cm

90-130 120-160

Hmotnost, kg 200 240

SILOSPLIT

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

NÁŘADÍ NA BALÍKY
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Flexigrip™

OPATRNÁ A EFEKTIVNÍ MANIPULACE S LEŽÍCÍMI 
A STOJÍCÍMI ZABALENÝMI BALÍKY

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 vyměnitelný-
mi 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 přispí-
vá 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™

OSVĚDČENÉ VÝHODY KONSTRUKCE A NÍZKÁ HMOTNOST

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.

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.

Silosplit®

ROZŘÍZNE BALÍK SNADNO A LEVNĚ

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.

FLEXIGRIP 160 200

Pro balíky, 
min-max, cm

120-160 150-200

Hmotnost, kg 262 287

UNIGRIP 130 160

Pro balíky, 
min-max, cm

90-130 120-160

Hmotnost, kg 200 240

SILOSPLIT

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

NÁŘADÍ NA BALÍKY
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Hroty na balíky
JEDNODUCHÉ A ÚČINNÉ

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 – standard
PRO KULATÉ I HRANATÉ BALÍKY

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.

Vidle na hranaté balíky – 
se zvýšenou bezpečností
PRO BEZPEČNOU A EFEKTIVNÍ MANIPULACI

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 bez-
pečnější. Za druhé získáváte možnost výkonnější a bezpeč-
nější 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 ma-
nipulaci s velkými žoky). Oba jsou výškově nastavitelné.

HROTY NA BALÍKY

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

VIDLE NA HRANATÉ BALÍKY – STANDARD

Šířka, cm 140
Počet hrotů standard 2
Hloubka, cm 82 nebo 125
Zadní nástavec, hmotnost, kg 42
Hmotnost, kg 78

VIDLE NA HRANATÉ BALÍKY 140 190

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

NÁŘADÍ NA BALÍKY
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Powergrab™

POWERGRAB – VAŠE POTŘEBY JSOU NAŠÍ INSPIRACÍ

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 vy-
užijete celý objem lopaty. Speciální zakřivený tvar zubů drapáku v kombinaci 
s rotací čelisti vytváří zarovnanou stěnu bez vzduchových kapes a násled-
ného 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.

POWERGRAB 185 210 240 260

Šířka, cm 185 210 240 260
Hloubka, cm 82 82 82 82
Objem, m3 1,0 1,15 1,30 1,40
Hmotnost, kg 540 650 690 780

Silný a účinný

NÁŘADÍ NA SILÁŽ
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Powergrab™

POWERGRAB – VAŠE POTŘEBY JSOU NAŠÍ INSPIRACÍ

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 vy-
užijete celý objem lopaty. Speciální zakřivený tvar zubů drapáku v kombinaci 
s rotací čelisti vytváří zarovnanou stěnu bez vzduchových kapes a násled-
ného 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.

POWERGRAB 185 210 240 260

Šířka, cm 185 210 240 260
Hloubka, cm 82 82 82 82
Objem, m3 1,0 1,15 1,30 1,40
Hmotnost, kg 540 650 690 780

Silný a účinný

NÁŘADÍ NA SILÁŽ
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SILOGRAB 130 150 170 190 210 230 250

Šířka, cm 130 150 170 190 210 230 250
Hloubka, cm 85 85 85 85 85 85 85
Objem, m3 0,69 0,79 0,90 1,01 1,11 1,22 1,33
Počet hrotů v drapáku 7+7 8+8 9+9 10+10 11+11 12+12 13+13
Hmotnost, kg 254 274 304 325 365 380 408

Silograb®

NEOBVYKLE PEVNÝ A UŽITEČNÝ

Silograb je extrémně mnohostranné pracovní nářadí. Hustě 
uložené hroty snižují možnost troušení siláže. Hroty jsou při-
pevněny do speciálně tvrzeného ocelového profilu (přibližně 
6x pevnější než standardní profily), který se nekroutí ani 
nedeformuje pod zatížením. Tento profil je osazen veva-
řenými kuželovými pouzdry. Hroty se pohybují po kružnici 
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 mo-
mentě, kdy se hroty snižují. To znamená, že siláž se netrousí,  
i když jedete nerovným terénem.

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

NÁŘADÍ NA SILÁŽ

NOVINKA

Silocut® SG
VŠESTRANNÝ A SPOLEHLIVÝ TAŽNÝ KŮŇ  

Nový vykrajovač Silocut je vybaven vevařenými pouzdry 
pro hroty a šroubovaným zubovým ostřím. Hroty jsou 
osazeny kuželem velikosti 3. 

Díky vytvrzeným nožům na čele a po stranách zanechává 
Silocut v siláži čistý povrch řezu. Zešikmené postranní 
nože řežou proti bočnímu protiostří a zajišťují, že odříznutý 
materiál je směrován k zadní straně Silocutu. Tím je 
zabráněno trhání a vytváří se čistý řez. Čistý řez brání 
vniknutí vzduchu a tvorbě tepla, což je velmi důležité pro 
kvalitu krmiva. Snižuje se spotřeba siláže a odpad. Uříznuté 
bloky lze přepravovat stlačené. Tím se snižuje čas potřebný 
pro manipulaci. 

Silocut 175 SG je nový model se šířkou 1,75 m se dvěma válci 
o hmotnosti 524 kg. Je dostatečně lehký, takže jej mohou 
používat uživatelé se stroji o výkonu 60 až 100 koní. Patří 
do nové řady s šířkou 1,25 m až 2,25 m, ve které jsou modely 
odstupňovány po 25 cm. Větší modely se třemi válci a šířkou 
2 m až 2,25 m jsou vybaveny upínači pro kolové nakladače, 
manipulátory a čelní nakladače.

SILOCUT 125 SG 150 SG 175 SG 200 SG 225 SG

Pracovní šířka, cm 125 150 175 200 225
Max. otevření, cm 77 77 77 77 77
Max. objem bloku, m3 0,8 0,95 1,1 1,25 1, 4
Max. tlak, bar 210 210 210 250 250
Celková šířka, cm 135 160 185 210 235
Počet válců 2 2 2 3 3
Rozměr válců 90/40 100/50 100/50 100/50 (x2) 

90/40 (x1)
100/50

Hmotnost, kg 436 478 524 669 710
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MULTIBENNE 130 150 170 190 210 230 250

Šířka, cm 130  150 170 190 210 230 250
Hloubka, cm 80 80 80 80 80 80 80
Objem, m3 0,66 0,76 0,86 0,96 1,07 1,17 1,27
Počet hrotů v drapáku 7 8 9 10 11 12 13
Hmotnost, kg 280 304 360 386 423 447 477

MAXI GRAPPLE 210 210T 240 240T 260 260T

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

Multibenne™

PERFEKTNÍ VŠESTRANNÉ PRACOVNÍ NÁŘADÍ

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.

NÁŘADÍ NA SILÁŽ

Maxi Grapple™

VYSOKÝ OBJEM A FLEXIBILITA

Lopata vychází z masivní, ještě vyztužené lopaty HD. Drapák 
je uložen v zádech lopaty, což přispívá k síle tohoto pracovní-
ho 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 materiálu 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.
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MULTIBENNE 130 150 170 190 210 230 250

Šířka, cm 130  150 170 190 210 230 250
Hloubka, cm 80 80 80 80 80 80 80
Objem, m3 0,66 0,76 0,86 0,96 1,07 1,17 1,27
Počet hrotů v drapáku 7 8 9 10 11 12 13
Hmotnost, kg 280 304 360 386 423 447 477

MAXI GRAPPLE 210 210T 240 240T 260 260T

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

Multibenne™

PERFEKTNÍ VŠESTRANNÉ PRACOVNÍ NÁŘADÍ

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.

NÁŘADÍ NA SILÁŽ

Maxi Grapple™

VYSOKÝ OBJEM A FLEXIBILITA

Lopata vychází z masivní, ještě vyztužené lopaty HD. Drapák 
je uložen v zádech lopaty, což přispívá k síle tohoto pracovní-
ho 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 materiálu 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.
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Vidle na kamení – profesionální
PRODUKTIVNÍ A SNADNÉ NA OBSLUHU

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.

Protizávaží
JEDNODUCHÝ ZPŮSOB KE ZLEPŠENÍ STABILITY

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.

3-bodový závěs
VÍCE MOŽNOSTÍ

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

VIDLE NA KAMENÍ 150 200

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

130 150 170 190 230

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

3-BODOVÝ ZÁVĚS

Hmotnost, kg 78

VIDLE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vidle na chlévskou mrvu
PEVNĚJŠÍ A HOUŽEVNATĚJŠÍ NEŽ VĚTŠINA OSTATNÍCH

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, zajišťuje mimořádnou odolnost proti krutu.

Celkově dostáváte pracovní nářadí s vysokou životností.

PROTIZÁVAŽÍ

Hmotnost, prázdné  Hmotnost plné (neplní se v továrně)
186 kg 800-1000 kg, cca 900 kg s betonem
214 kg 1000-1300 kg, cca 1200 kg s betonem
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Hydraulické 
paletizační vidle
MAXIMÁLNÍ PRODUKTIVITA A KOMFORT

Produktivnější, pohodlné a ergonomické. Takhle lze shrnout 
výhody našich vysoce kvalitních hydraulických paletizačních 
vidlí. Paletizační vidle jsou k dispozici jako kompletní produkt s 
jistými vybranými rozměry nebo jako souprava dílů, které lze 
po zakoupení jednoduše namontovat dle vlastní potřeby. Toto 
řešení nabízí tu výhodu, že přímo z kabiny můžete rychle a s 
perfektním výhledem nastavit vzdálenost mezi vidlemi. Sou-
pravu pro pozdější montáž lze použít pro všechny naše ISO 
rámy paletizačních vidlí, které byly vyrobeny po prosinci 2012.

Paletizační vidle
MAXIMÁLNÍ TRVANLIVOST A PEVNOST

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.

PALETIZAČNÍ VIDLE 1000 kg 1600 kg 2500 kg

Šířka, cm 140 140 140
Délka vidlí, cm 97 97 122
Výška vidlí, cm 91 91 91
Nosnost Max., kg 1000 1600 2500
Typ vidlí kované kované kované
Hmotnost, kg 155 175 217

Hydraulické paletizační vidle - dodatečná montáž jednotlivých dílů

Hmotnost, kg 73
Hmotnost po montáži, kg 246-289

HYDRAULICKÉ PALETIZAČNÍ VIDLE 1 600 kg 2 500 kg

Šířka, cm 146 146
Délka vidlí, cm 97 122
Výška vidlí, cm 91 91
Nosnost Max., kg 1 600 2 500
Typ vidlí kované kované
Hmotnost, kg 246/259 289

ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ
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Hydraulické 
paletizační vidle
MAXIMÁLNÍ PRODUKTIVITA A KOMFORT

Produktivnější, pohodlné a ergonomické. Takhle lze shrnout 
výhody našich vysoce kvalitních hydraulických paletizačních 
vidlí. Paletizační vidle jsou k dispozici jako kompletní produkt s 
jistými vybranými rozměry nebo jako souprava dílů, které lze 
po zakoupení jednoduše namontovat dle vlastní potřeby. Toto 
řešení nabízí tu výhodu, že přímo z kabiny můžete rychle a s 
perfektním výhledem nastavit vzdálenost mezi vidlemi. Sou-
pravu pro pozdější montáž lze použít pro všechny naše ISO 
rámy paletizačních vidlí, které byly vyrobeny po prosinci 2012.

Paletizační vidle
MAXIMÁLNÍ TRVANLIVOST A PEVNOST

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.

PALETIZAČNÍ VIDLE 1000 kg 1600 kg 2500 kg

Šířka, cm 140 140 140
Délka vidlí, cm 97 97 122
Výška vidlí, cm 91 91 91
Nosnost Max., kg 1000 1600 2500
Typ vidlí kované kované kované
Hmotnost, kg 155 175 217

Hydraulické paletizační vidle - dodatečná montáž jednotlivých dílů

Hmotnost, kg 73
Hmotnost po montáži, kg 246-289

HYDRAULICKÉ PALETIZAČNÍ VIDLE 1 600 kg 2 500 kg

Šířka, cm 146 146
Délka vidlí, cm 97 122
Výška vidlí, cm 91 91
Nosnost Max., kg 1 600 2 500
Typ vidlí kované kované
Hmotnost, kg 246/259 289

ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ
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Zvedací rameno
JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ PRO BEZPEČNOU PRÁCI

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.

Drapák
PRO LEPŠÍ UCHOPENÍ A MANIPULACI

Příslušenství k paletizačním vidlím
Vhodné pro naše paletizační vidle ISO o nosnosti 1 000 kg, 
1 600 kg a 2 500 kg, které byly vyrobeny po prosinci 2012. 
Nelze kombinovat s hydraulickými paletizačními vidlemi.

ZVEDACÍ RAMENO

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

DRAPÁK

Hmotnost, kg 85

Hroty na balíky k rámu 
paletizačních vidlí
JEDNODUCHÉ A FLEXIBILNÍ

Příslušenství k paletizačním vidlím
Hroty na balíky (jeden dlouhý a jeden krátký). Montují se 
na nosič paletizačních vidlí. Vhodné pro naše paletizační 
vidle ISO vyrobené po prosinci 2012. Nelze kombinovat s 
hydraulickými paletizačními vidlemi.

HROTY NA BALÍKY K RÁMU PALETIZAČNÍCH VIDLÍ

Hmotnost, kg 24

ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ
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500 Brinell

Non-drop design 
- lopata, která netrousí
V konstrukci nových lopat jsme měli za cíl navrhnout 
a vyrobit lopatu, která netrousí. Jaký má význam mit 
lopatu s velkým objemem, pokud ji nelze zcela naplnit, 
nebo pokud trousíte materiál? Proto jsou okraje lopat 
vypalovány laserem. To umožňuje vytvořit design lopaty se 
zvláště vysokým spodním i horním okrajem bočnice. Nyní 
můžete lopatu využívat na 100%. Máte plnou kontrolu nad 
materiálem a neztracite ho.

1.  Zaoblený tvar zad a kónické otevření 
znamená, že se lopaty snadno naplňují a 
vyprazdňují. Množství drobných ohybů lopatu 
ještě zesiluje.

6.  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.

2.  Horní hrana lopaty je tvarovaná do písmene 
U, což dále zvyšuje pevnost. V této části je 
na lopatách HD a HDV vestavěn ocelový 
čtyřhranný profil v celé šířce lopaty.

3.  Bočnice jsou na krajích ohnuty, což ještě 
umocňuje pevnost lopaty. Ve spodní části 
je navařena trojuhelníková výztuha, která 
zpevňuje ostří lopaty. U HD lopat je tato výztuha 
po celé straně bočnice.

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

5.  Abychom dosáhli ještě vyšší torzní pevnosti 
a stability, jsou širší lopaty (ne L a LV modely) 
zesíleny zdvojenými výztuhami. Lopaty řady 
HD jsou vyztuženy silnou zadní výztuhou v okolí 
upínačů. To je činí ještě pevnější a stabilnější.

Lopata, která netrousí

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 
11 různých modelů a celkem 37 různých variant. Můžete si také vybrat např. 
urovnávací lopatu nebo jednu ze speciálních lopat. Multifunkční lopatu, lopatu na 
shrnování a odklízení sněhu nebo lopatu se zvýšeným dosahem.

LOPATY
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500 Brinell

Non-drop design 
- lopata, která netrousí
V konstrukci nových lopat jsme měli za cíl navrhnout 
a vyrobit lopatu, která netrousí. Jaký má význam mit 
lopatu s velkým objemem, pokud ji nelze zcela naplnit, 
nebo pokud trousíte materiál? Proto jsou okraje lopat 
vypalovány laserem. To umožňuje vytvořit design lopaty se 
zvláště vysokým spodním i horním okrajem bočnice. Nyní 
můžete lopatu využívat na 100%. Máte plnou kontrolu nad 
materiálem a neztracite ho.

1.  Zaoblený tvar zad a kónické otevření 
znamená, že se lopaty snadno naplňují a 
vyprazdňují. Množství drobných ohybů lopatu 
ještě zesiluje.

6.  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.

2.  Horní hrana lopaty je tvarovaná do písmene 
U, což dále zvyšuje pevnost. V této části je 
na lopatách HD a HDV vestavěn ocelový 
čtyřhranný profil v celé šířce lopaty.

3.  Bočnice jsou na krajích ohnuty, což ještě 
umocňuje pevnost lopaty. Ve spodní části 
je navařena trojuhelníková výztuha, která 
zpevňuje ostří lopaty. U HD lopat je tato výztuha 
po celé straně bočnice.

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

5.  Abychom dosáhli ještě vyšší torzní pevnosti 
a stability, jsou širší lopaty (ne L a LV modely) 
zesíleny zdvojenými výztuhami. Lopaty řady 
HD jsou vyztuženy silnou zadní výztuhou v okolí 
upínačů. To je činí ještě pevnější a stabilnější.

Lopata, která netrousí

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 
11 různých modelů a celkem 37 různých variant. Můžete si také vybrat např. 
urovnávací lopatu nebo jednu ze speciálních lopat. Multifunkční lopatu, lopatu na 
shrnování a odklízení sněhu nebo lopatu se zvýšeným dosahem.

LOPATY
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Správná lopata 
pro každou práci

● Nejlepší volba           ● Dobrá volba

OBLAST POUŽITÍ H HT HD HDV HV L LV Urovnávací 
lopata

Zvýšený 
dosah

MP/
MPT

SC

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 ● ● ● ● ●

LOPATY
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ŘADA HDV 210HDV 240HDV 260HDV

Šířka, cm 210 240 260
Hloubka, cm 109 109 109
Výška, cm 98 98 98
Objem (navršený), m3 1,50  1,70  1,85
Ostří-šířka x síla, mm 200x20 200x20 200x20
Hmotnost, kg 416 434 471

Řada HDV
NAŠE NEJROBUSTNĚJŠÍ LOPATA S VELKÝM OBJEMEM

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.

ŘADA HD 185HD 210HD 240HD 260HD

Šířka, cm 185 210 240 260
Hloubka, cm 81 81 86 86
Výška, cm 75 75 75 75
Objem (navršený), m3 0,72 0,82 0,95 1,03
Ostří-šířka x síla, mm 150x20 150x20 200x20 200x20
Hmotnost, kg 227 314 340 365

Řada HD
ROBUSTNÍ LOPATA DO SLUŽEB

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.

LOPATY

Řada HV
LOPATA PRO LEHKÉ MATERIÁLY – ROBUSTNÍ A OBLÍBENÁ 
PRO MNOHO ZPŮSOBU VYUŽITÍ

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.

ŘADA HV 200HV 220HV 240HV 260HV

Šířka, cm 200  220  240  260
Hloubka, cm 104  104  109  109
Výška, cm 85 85 98  98
Objem (navršený), m3 1,16  1,28  1,70  1,85
Ostří-šířka x síla, mm 150x16  150x16  200x20  200x20
Hmotnost, kg 273 294 415 443
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ŘADA HDV 210HDV 240HDV 260HDV

Šířka, cm 210 240 260
Hloubka, cm 109 109 109
Výška, cm 98 98 98
Objem (navršený), m3 1,50  1,70  1,85
Ostří-šířka x síla, mm 200x20 200x20 200x20
Hmotnost, kg 416 434 471

Řada HDV
NAŠE NEJROBUSTNĚJŠÍ LOPATA S VELKÝM OBJEMEM

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.

ŘADA HD 185HD 210HD 240HD 260HD

Šířka, cm 185 210 240 260
Hloubka, cm 81 81 86 86
Výška, cm 75 75 75 75
Objem (navršený), m3 0,72 0,82 0,95 1,03
Ostří-šířka x síla, mm 150x20 150x20 200x20 200x20
Hmotnost, kg 227 314 340 365

Řada HD
ROBUSTNÍ LOPATA DO SLUŽEB

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.

LOPATY

Řada HV
LOPATA PRO LEHKÉ MATERIÁLY – ROBUSTNÍ A OBLÍBENÁ 
PRO MNOHO ZPŮSOBU VYUŽITÍ

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.

ŘADA HV 200HV 220HV 240HV 260HV

Šířka, cm 200  220  240  260
Hloubka, cm 104  104  109  109
Výška, cm 85 85 98  98
Objem (navršený), m3 1,16  1,28  1,70  1,85
Ostří-šířka x síla, mm 150x16  150x16  200x20  200x20
Hmotnost, kg 273 294 415 443
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ŘADA H 135H 160H 185H 210H 240H

Šířka, cm 135 160 185 210 240
Hloubka, cm 81 81 81 81 81
Výška, cm 75 75 75 75 75
Objem (navršený), m3 0,54 0,65 0,72 0,82 0,95
Ostří-šířka x síla, mm 150x16 150x16 150x16 150x16 150x20
Hmotnost, kg 147 166 205 252 294

ŘADA HT 135HT 160HT 185HT 210HT

Šířka, cm 135 160 185 210
Hloubka, cm 81 81 81 81
Výška, cm 75 75 75 75
Objem (navršený), m3 0,54 0,65 0,72 0,82
Ostří-šířka x síla, mm 150x16 150x16 150x16 150x16
Počet hrotů 6 7 8 9 
Hmotnost, kg 152 172 211 259

Řada HT
TĚŽEBNÍ LOPATA SE ZUBY – PRO VŠECHNY 
DRUHY TĚŽKÉ PRÁCE

Velice silná, stabilní a efektivní lopata, určená pro vysoce 
produktivní práce se zeminou, štěrkem, kamením atd. 
Vytvrzené zuby nabízí stejně vysokou a rovnoměrnou 
produktivitu, dokonce i při manipulaci s hrubším materiálem 
jako např. velkými hroudami nebo kameny.

Řada H
TĚŽEBNÍ LOPATA - ROBUSTNÍ A VŠESTRANNÁ, 
NEJOBLÍBENĚJŠÍ

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
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   ŘADA LV 200LV 220LV

Šířka, cm 200 220
Hloubka, cm 100  100
Výška, cm 85  85
Objem (navršený), m3 1,13  1,25
Ostří-šířka x síla, mm 100x16  100x16
Hmotnost, kg 221  239

ŘADA L 130L 180L

Šířka, cm 130  180
Hloubka, cm 80  80
Výška, cm 75  75
Objem (navršený), m3 0,51  0,71
Ostří-šířka x síla, mm 100x12  100x12
Hmotnost, kg 123  163

Řada L
LOPATA PRO LEHČÍ PRÁCE

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.

Řada LV
PERFEKTNÍ PRO MANIPULACI S MATERIÁLY O NÍZKÉ HUSTOTĚ

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.

LOPATY
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   ŘADA LV 200LV 220LV

Šířka, cm 200 220
Hloubka, cm 100  100
Výška, cm 85  85
Objem (navršený), m3 1,13  1,25
Ostří-šířka x síla, mm 100x16  100x16
Hmotnost, kg 221  239

ŘADA L 130L 180L

Šířka, cm 130  180
Hloubka, cm 80  80
Výška, cm 75  75
Objem (navršený), m3 0,51  0,71
Ostří-šířka x síla, mm 100x12  100x12
Hmotnost, kg 123  163

Řada L
LOPATA PRO LEHČÍ PRÁCE

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.

Řada LV
PERFEKTNÍ PRO MANIPULACI S MATERIÁLY O NÍZKÉ HUSTOTĚ

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.

LOPATY
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ŘADA LV 200LV 220LV

Šířka, cm 200 220
Hloubka, cm 100  100
Výška, cm 85  85
Objem (navršený), m3 1,13  1,25
Ostří-šířka x síla, mm 100x16  100x16
Hmotnost, kg 221  239

Unikátně 
mnohostranná

 MULTIFUNKČNÍ LOPATA 160MP/MPT 185MP/MPT 210MP/MPT

Šířka, cm 160 185 210
Hloubka, cm 70/76 70/76 70/76
Výška, cm 69 69 69
Objem (navršený), m3 0,48 0,56 0,66
Ostří-šířka x síla, mm 150x16 150x16 150x16
Hmotnost, kg 367/373 401/407 434/441

LOPATY

Multifunkční lopata
SILNÁ A VYSOCE KVALITNÍ MULTIFUNKČNÍ LOPATA

Ještě jednou vám můžeme dokázat naše inovativní schopnosti  zaměřené na 
zákazníky. S touto multifunkční lopatou získáte neporazitelnou mnohostran-
nost a bezproblémovou manipulaci výměny mezi těmito činnostmi:

• Nakládání a manipulace jako s běžnou lopatou. 
• Vyprázdnění dnem lopaty, nabízí větší výsypnou výšku. 
• Otevření lopaty, shrnování či urovnávání. 
• Uchopení. 
• Posyp pískem nebo štěrkem přes otvor ve dně lopaty.

Tyto činnosti Multifunkční lopaty jsou příznivou novinkou jak pro zemědělce, 
obecní úřady a další, kteří potřebují účinné nářadí s maximální flexibilitou.

Všechny modely jsou opatřeny upínači Euro nebo upínači pro smykem řízené 
nakladače. Jak dno lopaty, tak zadní strana jsou součástí konstrukce, která 
nabízí vysokou torzní pevnost a robustní provedení. Lopata je osazena 
třemi tvrzenými ostřími z otěruvzdorného materiálu, jedno na přední straně, 
jedno na zadní straně a jedno ve spodní části těžební hrany. Okraje lopat jsou 
ve spodní části, kde je největší opotřebení, zesíleny. Navíc jsou opatřeny 
ozubenou bočnicí pro maximální uchopení. Pokud chcete dosáhnout největší 
možnou pracovní kapacitu vaší lopaty – v tom případě je Multifunkční lopata 
vaší jistou volbou.
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LOPATA SE ZVÝŠENÝM DOSAHEM 200XH 220XH 240XH 260XH

Šířka, cm 201 221 241 261
Hloubka, cm 150 150 150 150
Výška, cm 107 107 107 107
Objem (navršený), m3 1,60 1,80 2,00 2,20
Ostří-šířka x síla, mm 180x16 180x16 180x16 180x16
Hmotnost, kg 553 587 622 656

Lopata se zvýšeným 
dosahem
DOSAHUJE NOVOU ÚROVEŇ VÝKONU

Tato nová lopata se zvýšeným dosahem je konstruována pro 
dosažení vašich rostoucích požadavků na lepší funkčnost, se 
širší nabídkou lopat, aniž bychom dělali kompromis. Lopata 
maximalizuje výšku zdvihu a nabízí velký úhel vyklopení. 
Tímto lze dosáhnout krátké cykly vyprazdňování se 
zvýšenou účinností a produktivitou. Lopata se zvýšeným 
dosahem je tím správným nářadím pro účinnou manipulaci 
s velkým objemem materiálu jako např. zrnem, travní 
semenem, cukrovou řepou, štěpkou ve velkých výškách.

ŘADA G 180 200 220 240

Šířka, cm 185  205 225 245
Hloubka, cm 118 118 118 118
Výška, cm 53 53 53 53
Objem (navršený), m3 0,62 0,70 0,78 0,86
Ostří-šířka x síla, mm 150x20 150x20 150x20 200x20
Hmotnost, kg 286 312 337 407

LOPATY

Řada G
ROBUSTNÍ A OPTIMALIZOVANÝ DESIGN

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 zpevňuje lopatu k tomuto druhu práce.
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LOPATA SE ZVÝŠENÝM DOSAHEM 200XH 220XH 240XH 260XH

Šířka, cm 201 221 241 261
Hloubka, cm 150 150 150 150
Výška, cm 107 107 107 107
Objem (navršený), m3 1,60 1,80 2,00 2,20
Ostří-šířka x síla, mm 180x16 180x16 180x16 180x16
Hmotnost, kg 553 587 622 656

Lopata se zvýšeným 
dosahem
DOSAHUJE NOVOU ÚROVEŇ VÝKONU

Tato nová lopata se zvýšeným dosahem je konstruována pro 
dosažení vašich rostoucích požadavků na lepší funkčnost, se 
širší nabídkou lopat, aniž bychom dělali kompromis. Lopata 
maximalizuje výšku zdvihu a nabízí velký úhel vyklopení. 
Tímto lze dosáhnout krátké cykly vyprazdňování se 
zvýšenou účinností a produktivitou. Lopata se zvýšeným 
dosahem je tím správným nářadím pro účinnou manipulaci 
s velkým objemem materiálu jako např. zrnem, travní 
semenem, cukrovou řepou, štěpkou ve velkých výškách.

ŘADA G 180 200 220 240

Šířka, cm 185  205 225 245
Hloubka, cm 118 118 118 118
Výška, cm 53 53 53 53
Objem (navršený), m3 0,62 0,70 0,78 0,86
Ostří-šířka x síla, mm 150x20 150x20 150x20 200x20
Hmotnost, kg 286 312 337 407

LOPATY

Řada G
ROBUSTNÍ A OPTIMALIZOVANÝ DESIGN

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 zpevňuje lopatu k tomuto druhu práce.
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LOPATA NA SHRŇOVÁNÍ 230SC PRO

Výška, cm 102
Výška vnitřní strana, cm 98
Hloubka min, cm 118
Hloubka max., cm 175
Hloubka vnitřní strana, cm 109
Šířka min, cm 230
Šířka max., cm 365
Pohyb lopaty 148°
Výška křídla, cm 61
Šířka křídla, cm 69
Objem, geometrický, m3* 1,14
Objem, navršený, m3* 1,41
Hmotnost, kg 605

* Objemy dle ISO 7546

LOPATY

NOVINKA

PŘESNÁ LŽÍCE 200PC 200PS 250 PC 250 PS

Šířka, cm 54 116 87 116
Hloubka, cm 209 209 269 269
Výška, cm 71 71 93 93
Objem (navršený), m3 0,71 0,87 1,40 1,55
Hmotnost, kg 271 302 566 577

PC: Kónický model
PS: Rovný model

Lopata na 
odstraňování sněhu
PRO MAXIMÁLNĚ ÚČINNÉ SHRNOVÁNÍ, ODSTRAŇOVÁNÍ 
A NAKLÁDÁNÍ SNĚHU SE ZEMĚDĚLSKÝM TRAKTOREM

Nářadí, které skutečně zvyšuje hodnotu traktoru a možnosti 
plného využití – nová lopata 230SC PRO. Odstraňování 
sněhu se s tímto nářadím stane mnohem účinnější, a navíc 
lze traktor používat pro profesionální odstraňování sněhu a 
pluhování.

Vysoký výkon je klíčem k úspěchu. Plně výklopná postranní 
křídla, sklopná pod úhlem 90 stupňů, poskytují hranu s plně 
účinnou šíří 365 cm a navíc jsou účinným prostředkem 
pro strhávání ledu. Volitelný typ ostří. Po vyklopení křídel 
směrem dopředu se můžete navíc ”zaříznout” optimálním 
způsobem do sněhu, těsně nad povrchem cest. Jde tedy jak o 
objemový, tak precizní nástroj.

Tato nová lopata na shrnování sněhu nedělá kompromis 
vůbec s ničím. Hydraulika je přizpůsobena unikátnímu 
ovládacímu systému LCS s 3.a 4. funkcí. Otvory v lopatě a 
tlumení rázů  patří ke standardnímu vybaveni. Křídla jsou 
dále vybavena pružinou,čímž je umožněno vyklápění lopaty 
dopředu za současného zachování tlaku v křídlech. Pokud 
chcete z vašeho traktoru udělat ještě mnohostrannějšího 
pomocníka pro odstraňování sněhu, bez váhání tím 
nejúčinnějším způsobem – vyberte si lopatu 230SC PRO!

Přesná lžíce
VŽDY PLNĚ POD KONTROLOU, VÝKONNÁ A ÚČINNÁ

Naše Přesné lžíce jsou konstruovány pro přesnější ovládání 
při vyprazdňování materiálu ze lžíce. Dlouhá spodní část a 
kónické boky vytvářejí tření, které zpomaluje vyprazdňování 
a umožňují tak obsluze mnohem přesnější práci. Dodávají 
se ve dvou verzích. Rovná lžíce s rovnoběžnými bočními 
stěnami a kónická lžíce, která je ve předu zúžená a umožňuje 
tak ještě přesnější práci. Obě verze používají chytrý design 
kónických lžící Ålö a umožňují čisté a snadné vyprazdňování 
materiálu.

Verze pro čelní nakladač, která se dodává s upínáním Euro 
nebo SMS, má hloubku 2 m, což lépe vyhovuje většině čelních 
nakladačů bez překročení nosnosti. 

Verze pro kolový nakladač se dodává s upínačem Big Volvo 
BM s hloubkou 2,5 m a s mnohem větší kapacitou pro 
maximalizaci schopností velkých kolových nakladačů.
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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!

Vždy blízko vás!
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.

ABSOLUTNÍ ORIENTACE NA ZÁKAZ-
NÍKA. Abychom podpořili vás, naše 
zákazníky, vytvořili jsme systém, který 
zajišťuje v celé naší organizaci koncentra
ci na vaše požadavky.

RYCHLÁ INTERNETOVÁ POMOC. Na 
našich internetových stránkách máte 
přístup ke kompletním katalogům náhrad
ních dílů, návodům k obsluze a dalším 
důležitým informacím.

HARMONICKÁ SÍŤ DODÁVEK NÁ-
HRADNÍCH DÍLŮ. Náhradní díly jsou k 
dispozici prostřednictvím našich vlastních 
dceřiných společností, nebo autorizova
ných dovozců po celém světě.

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

CELOSVĚTOVÁ TECHNICKÁ PODPO-
RA. Jako zákazník Quicke máte vždy rych
lý přístup k technické podpoře. Po celém 
světě, naši zástupci zabezpečí odpovědný 
servis na nejvyšší technické úrovni.

NEUSTÁLE SLEDOVÁNÍ VAŠÍ PRÁCE, 
POKROKU A VÝVOJE. Vaše názory a 
návrhy pro zlepšení shromažďujeme a 
centrálně vyhodnocujeme. Toto vyhod
nocování 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!

blízko
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Designed and manufactured by Ålö
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www.quicke.nu

Nakladače v tomto katalogu jsou vybaveny  výbavou na přání. Některé produkty mohou byt výbavou 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.

Výhradní dovozce pro ČR a SR
MANATECH CZ s.r.o.
Jiřice 247, 396 01 Humpolec
Tel.: +420 565 534 076
manatech@manatech.cz
www.manatech.cz

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

Quicke na dosah ruky!

Naše aplikace Quicke vám poskytne všechny nejnovější informace o 
nakladačích Quicke a příslušnému originálnímu nářadí. Zdarma si ji 
stáhněte z internetových obchodů App Store (iPhone) nebo Google 
Play (Android).

Shlédněte naše produkty v plné akci!

Někdy slova nestačí. Naše videa na YouTube vám podají 
jasnou informaci o vlastnostech Quicke. Podívete se na 
www.youtube.com/user/frontloaders


