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Akční nabídka švédských čelních nakladačů Quicke X3S, X4S, X5S 
 

 Pro všechny 3 a 4 válcové traktory. 
 Montáž nakladače na váš traktor a doprava k vám v ceně! 

 

3 výhody nakladače Quicke řady X: 

 
1. Zvýhodněná cena nakladače včetně 3. funkce, tlumení rázů Softdrive, společného zapojování 

rychlospojek pod tlakem QC4 a plovoucí polohy. 
 

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. 
 

Výbava:  
Barva nakladače černá, jednopákové ovládání QCS QM-command s vlastním rozvaděčem QCS se 
společným zapojováním rychlospojek pod tlakem QC4, montážní rámy na uvedený typ traktoru, 
nakladač je vybaven paralelogramem, nosičem nářadí Euro s poloautomatickým upínáním nářadí, 3. 
funkcí, tlumením rázů a plovoucí polohou nakladače. Všechny hydraulické válce jsou dvojčinné. 
    

 X3S X4S X5S 
AKČNÍ CENA 209.000,- Kč 210.000,- Kč 219.000,- Kč 

TRAKTOR (výběr nakladače je dán velikostí a výkonem traktoru) 

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

DOSAH 

Zvedací výška v oku výložníku  m 3.40 3.70 3.90 

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 

Trhací síla při zaklápění nářadí 800 
mm od oka výložníku 

kg 1890 2280 2740 

HMOTNOST NAKLADAČE 

Hmotnost nakladače  kg 390 420 440 
 

Nabídka platí do 28.2.2023. Dodací podmínka CPT místo určení v ČR (doprava a montáž v ceně). Ceny jsou 
uvedeny bez DPH. Akci nelze kombinovat s jinými zveřejněnými slevovými akcemi společnosti MANATECH CZ 

s.r.o. a nejsou z ní poskytovány další slevy. 
 

Správné nářadí pro váš nový nakladač Quicke vyberte na 
https://www.eshop-manatech.cz/pracovni_naradi/. 


