
Quicke Control System - QCS
ROBUSZTUS VEZÉRLÉS 
AZ INTELLIGENS 
GAZDÁLKODÁSHOZ

https://www.youtube.com/watch?v=F9ymn91_0dk


A 60 éves tapasztalatra valamint az új és robusztus 
hardverre épülő QCS vezérlés teljeskörű 
választékot kínál az alap és értékorientált QM-
vezérléstől kezdve a minden funkciót tartalmazó  
és ergonómikus QE-vezérlésig - amely  új mércét 
állít az intelligens és hatékony rakodógép 
vezérléseknek.

Hidraulikus és elektronikus csatlakozások
A traktor interfész, mint hidraulikus és elektronikus központi 
alkatrész szintén újdonság a QCS és a jövőbeni Quicke 
rakodógépnél. A vadonatúj robusztus QC multi-csatlakozók  
termékkinálata  hosszantartó helyszíni tesztelések eredménye,  
amelyek biztosítják a problémamentes működést és az üzemi 
nyomáson történő össze és szét csatlakoztatást.

A QC multi csatlakozók mind a standard, mind a Live3 
konfigurációban elérhetőek, és páratlan könnyű 
kezelhetőséget és ergonómiát kínálnak az olyan innovatív 
funkciók eredményeként, mint az automatikus porvédelem, 
a teljesen integrált elektronika és a szabadon forgó tömlők.

Végül, de nem utolsósorban, a QC multi-csatlakozók , 
a megnövelt rakodási sebesség és az alacsonyabb üzemanyag-
fogyasztás eredményeként -jelentősen csökkentik a 
nyomásveszteséget, ezáltal  időt és pénzt takarítanak meg.
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https://www.youtube.com/watch?v=ht69qtKDZzk
https://www.youtube.com/watch?v=zw0e50nxqys


Valódi hatékonyság az anyagmozgatás terén, 
a mindennapi munkában, közvetlenül a hüvelykujja alatt.

A gazdálkodóknál világszerte elvégzett helyszíni 
tesztek alapján az új joystick ergonómiája hosszabb
stressz-mentes munkával eltöltött időt tesz lehetővé.

A vezérlés pontossága páratlan, amely a direkt  digitális 
szelepeknek és a beépített energia-visszanyerésnek, valamint a 
terhelés-kompenzáló rendszernek köszönhetően lehetővé teszi, 
hogy Ön inkább a feladatára koncentráljon és ne a 
kezelőszervekre. Ezenkívül egy függetlem munkaeszköz 
hidraulika funkció vezérlés is megvalósítható egy proporcionális 
billenő kapcsolóval (Live3).
A Q-Companiont egy kezelői segítő rendszerrel kombinálva 
úttörő jellegű funkciók aktiválódnak-a rakodó automatizálása, 
a felhasználó általi testreszabhatóság és a kijelzőn megjelenő 
navigációs funkciók tovább növelik a hatékonyságot és 
csökkentik a munkaterhelést. 
További információk a hátoldalon.

Összefoglava– Az anyagmozgatás új korszaka itt van.

Robusztusságával és a lényegre összpontosítva 
a QM vezérléssel tökéletes az egyensúlyt az 
egyszerűség és a funkcionalitás között.

A vadonatúj rendszer minden alapvető funkciót  a 
joystickba integrál, beleértve a lengéscsillapítást, 
a munkaeszköz reteszelését és két általános célú gombot 
az Ön által preferált traktor funkciókhoz.

Ezenkívül opcióban rendelkezésre áll a munkaeszköz 
hidraulikus funkciójának független sebesség-vezérlése, 
amely konfigurálható is (Live3).

Mechanikus vezérlés Elektronikus vezérlés 

QE-command QM-command

https://www.youtube.com/watch?v=rBGA2QL_1mA
ttps://www.youtube.com/watch?v=sxlICGN90lM
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A Q-companion® egy valódi kezelő segítő rendszer  olyan hozzáadott 
tulajdonságokkal, amelyek lehetővé teszik a hatékonyság növelését:

• A helyzet- és terhelés figyelés a pontosabb és biztonságosabb munkavégzésben segít.
• Fedélzeti mérés funkció, amely időt takarít meg és pontosságot biztosít menet közben
a napi munkája során.

•  A  feladatrögzítő  egy gombnyomással a felhőbe tölti át a munkáját (pl.  súly, hely
eltelt idő stb.)  amely ezután egyszerűen megtekinthető vagy exportálható.

• A tényleges használaton alapuló karbantartási emlékeztetők minimalizálják
az állásidő kockázatát.

•  A rakodó világítás  kezelőszerveit a könnyű hozzáférés és a jobb láthatóság érdekében integráltuk.

Amikor a Q-Companiont a QE-Commanddal együtt használja:

Mozgások automatizálása , lágy véghelyzet határolás
minden kiválasztott munkaeszközhöz - hatékonyság és kényelem

Felhasználó által konfigurálható vezérlési módok, folyamatos áramlás, 
billenő kapcsolóval vezérelt 3. funkció stb. - hangolódjon rá a feladatára

Navigáljon a Q-Companion rendszerben közvetlenül a
joystick görgőjével - tartsa kézben a munkáját.

https://www.youtube.com/watch?v=sxlICGN90lM



