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Zvýhodněná nabídka čelních nakladačů Quicke X pro 3 a 4 válcové traktory 

 
 

Vážení zákazníci,  

     

ve spolupráci s výrobcem jsme pro vás připravili akční nabídku na čelní nakladače Quicke řady X3, X4 

a X5. Akční cena platí na 3 a 4 válcové traktory všech modelů a značek. 

 

Pro tuto nabídku platí následující obchodní podmínky: 

 

Dodací podmínky: CPT místo určení v ČR, doprava a montáž v ceně, 

Termín dodání: obvykle do 5-8 týdnů od uplatnění závazné objednávky, 

Platební podmínky: všechny uváděné ceny se rozumí bez DPH, 

Způsob platby: platba 50 % při objednání stroje, 50 % po převzetí stroje po provedeném 

předprodejním servisu v provozovně MANATECH CZ s.r.o. v Jiřicích před 

dodáním k zákazníkovi, v případě financování ve spolupráci s bankou či 

leasingovou společností jiná dohoda možná, 

Záruční podmínky: délka záruky 1 rok dle všeobecných obchodních podmínek MANATECH CZ 

s.r.o., 

Platnost nabídky: do 31. 8. 2022. 

Tato nabídka není návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dojde zasláním potvrzení 

písemné objednávky od MANATECH CZ s.r.o., nebo podepsáním kupní smlouvy. Veškeré obchodní a 

záruční podmínky se řídí všeobecnými obchodními podmínkami společnosti MANATECH CZ s.r.o. 

pokud není v uzavřené kupní smlouvě písemně uvedeno jinak.  

 

 

S pozdravem a přáním pěkného dne, 

 

          Lukáš Novák 

         produktový manažer Quicke  
 

Vaše e-mailová adresa:  Tel. číslo:  Naše značka:  Vyřizuje/linka:  Humpolec/datum: 

                                Novák/601 206 274                       29. 4. 2022 
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Čelní nakladače Quicke s paralelogramem X3S, X4S, X5S 
        

 X3S X4S X5S 

HMOTNOST NAKLADAČE     

Hmotnost nakladače  kg 390 420 440 

TRAKTOR     

Výkon traktoru**  HP/kW 50-80/37-60 60-100/44-75 70-120/51-90 

Doporučená hmotnost traktoru**  kg 4000 4500 5200 

PRACOVNÍ ÚHLY*     
Max. úhel zaklápění ° 44° 42° 43° 

Max. úhel vyklápění ° 50° 49° 46° 

DOSAH     

Zvedací výška v oku výložníku  m 3.40 3.70 3.90 

Zvedací výška pod pracovním 
nářadím*  

m 3.20 3.50 3.70 

NOSNOST NAKLADAČE PŘI 195 BAR     

V oku výložníku, v úrovni terénu***  kg 1950 2170 2370 

V oku výložníku, v maximální výšce*** kg 1260 1360 1450 

800 mm od oka výložníku, v úrovni 
terénu 

kg 1660 1850 2080 

800 mm od oka výložníku, ve výšce 1,5 
m 

kg 1560 1710 1890 

800 mm od oka výložníku, v max. 
výšce 

kg 1520 1590 1680 

Trhací síla při zaklápění nářadí 800 mm 
od oka výložníku 

kg 1890 2280 2740 

*    Může se lišit v závislosti na nářadí 
**  Výběr nakladače je dán velikostí a výkonem vašeho traktoru 
*** Bez nářadí 

 
3 výhody pro Vás:  
1. Cena včetně 3. funkce, tlumení rázů a společného zapojování rychlospojek: 

Quicke X3S:     209.000,- Kč 
Quicke X4S:     209.000,- Kč 
Quicke X5S:     219.000,- Kč 

 
Doprava a montáž v ceně stroje! 

2. Unikátní systém QCS šetří až 20% paliva. To je úspora 36.000,- Kč ročně při odpracovaných 500 
hodinách, spotřebě 9 l/hod. a ceně nafty 40,-Kč/l.  
 
3. Již nikdy nebudete muset měnit styl ovládání nakladače dle jeho zatížení, ale nakladač budete 
 ovládat vždy jemně a plynule i s těmi nejtěžšími náklady. 
 

Standardní výbava:  
Barva nakladače černá, jednopákové ovládání QCS QM-command s vlastním rozvaděčem QCS, 
montážní rámy na uvedený typ traktoru, nakladač je vybaven paralelogramem, nosičem nářadí Euro 
s poloautomatickým upínáním nářadí, všechny hydraulické válce jsou dvojčinné. 


