
Automatic quick coupler systems  

Kaivinkoneet 

OQ 
Älykäs pikakiinnikejärjestelmä kaivinkoneisiin  





OilQuick on automaattinen kaivinkoneiden pikakiinni-
kejärjestelmä, jolla hydrauliset työvälineet voidaan kyt-
keä suoraan ohjaamosta. 
 
Kuljettaja voi salamannopeasti vaihtaa työvälinettä ku-
ten: hydraulivasara, teräs- ja betonisakset, lajittelukah-
mari, hydraulinen magneetti, tärylaattatasoitin, lajitte-
lukauha, rinnekauha, tiltrotaattori ym. Tämä tarkoittaa, 
että joka tilanteessa käytetään oikeaa työkalua. 
 
OilQuick on markkinoiden kehittynein kaivinkoneiden 
pikakiinnikejärjestelmä, ja sitä on saatavana 1-120 ton-
nin kaivinkonemalleihin. 
 
OilQuick-järjestelmä tekee kaivinkoneestasi ja yrityk-
sestäsi monipuolisemman, kilpailukykyisemmän ja kan-
nattavamman! 

Vaihda työväline 10 sekunnissa 



OilQuickin edut 

Nopea ja tehokas 
OilQuick-pikakiinnikejärjestelmän ansiosta kuljettaja voi salamannopeasti vaihtaa mekaanisia ja hydraulisia 
työvälineitä suoraan ohjaamosta. Tämä tarkoittaa, että joka tilanteessa käytetään oikeaa työvälinettä, jolloin 
työ sujuu paremmin ja nopeammin. 
 
Välyksetön kiinnike 
OilQuick pikakiinnikkeet ja työkalusovittimet ovat huippulaatua, suurella tarkkuudella valmistettuja ja täydel-
lisesti sopivia. Kiinnike lukitaan täydellä järjestelmäpaineella. Tällä saavutetaan välyksetön kiinnikejärjestel-
mä, joka kuluu vähemmän ja tarjoaa parhaan käyttötalouden. 
 
Turvallinen kiinnikejärjestelmä 
OilQuick tarjoaa markkinoiden turvallisimman pikakiinnikejärjestelmän, jossa on kaksinkertaiset letkurikko-
venttiilit, jatkuva lukitusmäntien hydraulinen jälkikiristys, kaksin käsin painettava lukituspainike sekä akustiset 
ja visuaaliset varoitussignaalit. 
 
Mukava ja käyttäjäystävällinen 
Koska työvälineen vaihto ja letkujen liittäminen tapahtuu automaattisesti, kuljettajan ei tarvitse tarpeetto-
masti poistua ohjaamosta. Ei enää öljyisten ja vuotavien pikaliittimien aiheuttamaa sotkua eikä tapaturmaris-
kiä suurentavaa ohjaamosta poistumista. OilQuickilla vaihdat hydrauliset työvälineet mukavasti vaikka kaato-
sateessa ja lumimyrskyssä! 
 
Ympäristöystävällinen 
Kaikissa OilQuick-pikakiinnikkeissä on vuotosuojatut, ympäristöystävälliset pikaliittimet. 
 
Parantaa kannattavuutta 
Nopea työvälineen vaihto ja kaivinkoneen oikeaoppinen käyttö parantavat tuottavuutta. Kokemukset ovat 
osoittaneet, että OilQuick on kannattava jo silloin, kun hydraulinen työväline vaihdetaan 2-3 kertaa päivässä! 



OilQuick Tiltrotator  
 
OilQuick Tiltrotator on hydraulinen nivel, joka 
tekee kaivinkoneesta joustavan ja monipuolisen 
monitoimikoneen. OilQuickin automaattinen 
pikakiinnikejärjestelmä Tiltrotatorin ylä- ja ala-
puolella varmistaa, että Tiltrotator pystyy sekä 
kääntymään ja kallistumaan että vaihtamaan 
hydraulisen työvälineen salamannopeasti.  
 
Kun halutaan hyödyntää kaivinkoneen täyttä 
murtovoimaa ja kapasiteettia, Tiltrotatorin lisä-
paino ja rakennekorkeus saattavat olla esteenä. 
Silloin on eduksi, että sen voi kymmenessä se-
kunnissa korvata hydraulivasaralla tai suurella 
kaivukauhalla suoraan ohjaamosta.  
 
Tuottavuus kasvaa, polttoaineenkulutus piene-
nee ja tiltrotatorin huoltokustannukset vähene-
vät.  
   



Tuotetiedot 

Yksi Kaksi Aja! 

OilQuickilla vaihdat hydraulisen työvälineen 10 sekunnissa suoraan ohjaamosta käsin. 

Pikakiinnikeohjelma 

OilQuick on saatavana 1-120 tonnin kaivinkoneisiin. 

  Malli OQ 40/24 OQ 45 OQ 60 OQ 70 OQ 80 OQ 90 OQ 120 

  Leveys 240 290 340 450 590 750 870 

  Akseliväli (mm) 300 430 480 600 670 750 1000 

  Akselien mitat (mm) 40 45 60 70 80 90 120 

  Paino (kg) 30 85 125 210 320 630 1200 

  Pikaletkuliittimien enimmäismäärä       4 4 4 5 6 9 8 

  1/4”-liittimiä  - - - - - 1 - 

  1/2”-liittimiä  4 4 2 2 2 3 3 

  3/4”-liittimiä  - -  2 1 2 1 -  

      1”-liittimiä  - - - 2 2 4 3 

   1½”-liittimiä  - - - - - - 2 

  Sähköpistoke (lisävaruste) kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä 

  Koneen paino (t) 1-5 t 5-12 t 12-18 t 15-28 t 25-45 t 40-70 t 70-120 t 



OilQuick pikakiinnike sähkö- ja 
 hydrauliikkaliittimin 

Hydraulinen työvälinesovitin  
kytkentärampilla 

Työvälinesovittimet 

Mekaaninen kehys Vasara-/murskainsovitin Hydraulinen kehys Sovitin heilahteleville työvälineille 

Tuotteen kuvaus 
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