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ÄLYKÄS PIKALIITINJÄRJESTELMÄ 
PYÖRÄKUORMAAJIIN



VAIHDA  
HYDRAULISET 
TYÖVÄLINEET 
SEKUNNEISSA!

OilQuick on pyöräkuormaajien automaattinen pikaliitinjärjestelmä, 

jonka avulla hydrauliset työvälineet voidaan kytkeä ja irrottaa 

kuljettajan ohjaamosta käsin.

Käyttäjä voi vaihtaa muutamassa sekunnissa erilaisten työvälineiden välillä, kuten 

tukkihaarukat, korkeat kauhat, kuormalavahaarukat, joissa on hydraulinen piikki-

säätö, lakaisulaitteet, paalipuristimet, pyörivät paalipuristimet jne. Näin varmistat, 

että sinulla on aina oikea työväline työhön.

OilQuick toi vuonna 1993 markkinoille maailman ensimmäisen pikaliitin-

järjestelmän, jota pidetään edelleen yhtenä edistyneimmistä. Järjestelmä 

on saatavana 5–33 tonnin pyöräkuormaajiin. OilQuick-järjestelmä tekee 

pyöräkuormaajasi lisäksi myös yrityksestäsi joustavamman, kilpailukykyi-

semmän ja kustannustehokkaamman.
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HYDRAULISET 
TYÖVÄLINEET 
SEKUNNEISSA!



NOPEA JA TEHOKAS
OilQuick-pikaliitinjärjestelmän ansiosta kuljettaja 

voi vaihtaa nopeasti eri mekaanisten ja hydraulis-

ten vyövälineiden välillä ohjaamosta käsin. Tämän 

ansiosta hänellä on joka tilanteessa oikea työkalu, ja 

hän voi työskennellä nopeammin ja tehokkaammin.

KUSTANNUSTEHOKKAAMPI
Nopea työvälineen vaihto ja pyöräkuormaajan 

tehokas käyttö lisäävät tuottavuutta. Kokemus on 

osoittanut, että investointi OilQuick-pikaliittimeen 

kannattaa, kun hydraulisia työvälineitä on vaihdet-

tava useampaan kertaan työpäivän aikana.

PARANNETUT TYÖOLOSUHTEET
Koska työvälineet vaihdetaan ja kytketään auto-

maattisesti, kuljettajan ei tarvitse nousta ohjaamosta. 

Enää ei tarvitse käsitellä öljyn peittämiä kytkimiä 

tai poistua ohjaamosta tarpeettomasti altistuen 

riskeille. OilQuick parantaa työmoraalia jopa kaato-

sateessa tai lumimyrskyssä.

TURVALLINEN 
PIKALIITINJÄRJESTELMÄ
OilQuick-pikaliitinjärjestelmiä pidetään yhtenä 

markkinoiden turvallisimmista. Turvallisuuso-

minaisuuksiin kuuluvat myös iskuventtiilit.

 » OQL 310 on täysin yhteensopiva kaikkien OQL 300:n nykyisten työvälineiden kanssa.

 » Luotettavalla avausmekanismilla varustetut vankat suojukset suojaavat pikaliittimiä käytettäessä 

mekaanisia työvälineitä ilman OilQuick-toimintoa.

 » Yksiosaiset lukitusvarret, jotka tarjoavat vakaamman ja luotettavamman rakenteen.

 » Karkaistut koukkuakselit lisäävät liittimien pitkäikäisyyttä ja minimoivat välyksen.

 » Kompaktit sähkökytkennät.

 » Hydrauliset liittimet integroiduilla ohjaimilla nopeuttavat vaihtoa ja huoltoa.

 » Jotta lukitusvarsien lukitusmäntien ja pikaliittimen väliset tiukat toleranssit säilyisivät kulumisen 

jälkeen, on otettu käyttöön vaihdettavat teräsholkit.

 » Hydrauliikkatilan rakennetta on muutettu, jotta likaa ei pääsisi liittimen runkoon. Muovisilla 

suojakansilla on tässä ratkaisussa suuri merkitys.

OILQUICKIN 
HYÖDYT





*Sähköliitintä käytettäessä korvataan yksi 1/2" pikaliitin.

SOVITIN HYDRAULISILLE TYÖVÄLINEILLE ISO-ADAPTERI

SOVITTIMET

Malli  OQL 310-1 OQL 310-2 OQL 310-3 OQL 410

Paino 270 kg 350 kg 430 630

Leveys 1171 mm 1191 mm 1191 mm 1312 mm

Työpaine (bar) 350 350 350 350

Pikaliittimien enimmäismäärä 6 6 6 6

1/2” (maks. 70 l/min) 2 * 2 * 2 * 2 *

3/4” (maks. 140 l/min) 4 4 4 4

Sähköliitin, 10-napainen (valin-
nainen)

Vasen puoli Vasen puoli Vasen puoli Vasen puoli

Paino 6-10 t 10-14 t 12-20 t 20-33 t

Sopii Volvo-malliin L50 L60 L70-L120 L150-L220

PERUSTIEDOT





www.oilquick.com
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