
FASTRAC | ŘADA 8000
Jmenovitý výkon: 209–250 kW (280–335 koní)   Nosnost zadního závěsu: 10 tun



Už na první pohled poznáte, že traktor Fastrac 8000 je jiný. 

Zjistěte, jak mohou vyšší rychlost, pohodlí, produktivita, 

bezpečnost a všestrannost pomoci vám a jak mohou posunout 

kupředu vaše podnikání. 

Fastrac 8000 je dosud největším a nejvýkonnějším traktorem 

od společnosti JCB. Je rychlejší, pohodlnější, všestrannější 

a  má více bezpečnostních prvků než kterýkoli jiný traktor 

stejné třídy, což vám umožní udělat za den ještě víc práce.

Objevte rozdíl





RYCHLOST SPOJENÁ S BEZPEČÍM.

NEJPRODUKTIVNĚJŠÍ TRAKTOR NA 
SVĚTĚ S MAXIMÁLNÍ RYCHLOSTÍ 
70 KM/H A VĚTŠÍM MNOŽSTVÍM 
BEZPEČNOSTNÍCH PRVKŮ! V TOM 
SE TRAKTOR FASTRAC VÝRAZNĚ 
ODLIŠUJE OD JAKÉHOKOLIV 
JINÉHO TRAKTORU! 

1
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Žádné kompromisy v ovládání stroje.

1  Unikátní prvek traktoru Fastrac – vnější brzdy na 
obou nápravách a výkonné dvojité třmeny s 
pneumaticko-hydraulickým ovládáním splňují 
normy EU pro nákladní vozidla a zastavují až o 15 % 
rychleji než běžné traktory.

2  Pokročilý protiblokovací systém (ABS) udržuje 
stabilitu a řízení a přitom optimalizuje brzdný 
výkon – na silnici, na nezpevněných cestách i na 
poli. Standardem je i přípojka ABS pro přívěs.

Bezpečnostní mechanismus traktoru Fastrac zajišťuje 
aktivaci brzd v případě ztráty tlaku. Kotoučová 
parkovací brzda na převodovce bezpečně podrží 
traktor zastavený a také aktivuje vzduchové brzdy 
na přívěsu, cisterně nebo rozmetadle.

Hydrostatický duální systém řízení výrazně 
snižuje námahu obsluhy a zároveň splňuje 
mimořádné bezpečnostní normy pro 
vysokorychlostní traktory (nad 60 km/h). 
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Na silnici je řízení přesné a dobře vyvážené, 
což poskytuje při jízdě rychlostí 70 km/h 
maximální ovladatelnost.

Přidejte volitelnou funkci Rapid Steer, která 
sníží otáčky volantu mezi krajními polohami 
o 50 %, a budete se moci otáčet na souvrati, 
manévrovat na poli rychleji a snadněji.

Volitelný balíček pro lepší jízdu na silnici 
zahrnuje kontrolu trakce a funkci zastavení ve 
svahu, kterou nabízí pouze společnost JCB.



Řídit znamená věřit.

1  Pokročilé hydropneumatické odpružení všech 
kol zajišťuje bezkonkurenční pohodlí a stabilitu – 
tato vlastnost je pro traktory JCB Fastrac jedinečná.

2  Umístění kabiny ve středu traktoru přidává na 
pohodlí a poskytuje vynikající viditelnost do všech 
stran. 

Ve výhledu nijak nebrání ani výfuk.

3  Dopředu nakloněné „A“ sloupky zvětšují plochu 
dveří a rozšiřují vnitřní prostor kabiny, zatímco 
téměř svislá okna umožňují snížení absorpce tepla 
při slunečném počasí. 1 3

TRAKTOR FASTRAC 
ŘADY 8000 KOMBINUJE 
JEDINEČNÝ SYSTÉM 
ODPRUŽENÍ S KABINOU 
COMMANDPLUS, COŽ 
OPERÁTOROVI POSKYTUJE 
PRVOTŘÍDNÍ ÚROVEŇ 
POHODLÍ.

COMMANDPLUS

Možnost zvukového vstupu 
nebo výběr Bluetooth rádia.

Řídicí panel umístěný 
přímo před řidičem. 

Otočení sedadla 
o 70 stupňů.

Plně přizpůsobitelný sloupek 
řízení, který jednou nastavíte  
a pak ho můžete pustit z hlavy.

2

MAXIMÁLNÍ POHODLÍ.
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Pokročilé odpružení rychle reaguje na měnící 
se zátěž, která souvisí s osazeným nářadím na 
přední a zadní části, a pomáhá ji rovnoměrně 
rozložit na celý stroj.



VYŠŠÍ PRODUKTIVITA.

RYCHLEJŠÍ POHYB NA SILNICI 
I NA POLI SPOLU S UNIKÁTNÍM 
ODPRUŽENÍM VŠECH KOL 
DĚLAJÍ Z TRAKTORU FASTRAC 
ŘADY 8000 SKVĚLÉ 
PODNIKATELSKÉ ŘEŠENÍ. 

Je to vynikající traktor na tažnou 
práci…

1  S rozložením hmotnosti téměř 50:50, širokou 

škálou dostupných značek a šířek pneumatik 

a ideálním přenosem tažné síly díky odpružení obou 

náprav je traktor Fastrac řady 8000 ideálně vybaven na 

těžkou tažnou práci.

…a skvěle spolupracuje i s vlečeným 
vybavením!

2  S předpisovou výbavou pro dosažení maximální 

rychlosti 70 km/h, odpružením všech kol 

a vzduchovými brzdami pro nákladní vozidla se  

traktor Fastrac přesunuje od úkolu k úkolu rychleji 

a bezpečněji než jakýkoli jiný traktor s podobnou 

velikostí a výkonem.

3  Nic ho nezastaví – hrbolatého povrchu pole se 

řidič traktoru Fastrac nezalekne, protože má k dispozici 

odpružení všech kol a špičkové, pneumaticky 

odpružené sedadlo. Tato kombinace vyhladí cestu pro 

balíkování, rozprašování a postřikování. Obsluha může 

být produktivnější více hodin denně. 32

1

HTA umožňuje rychlé 
a efektivní otáčení na 
souvrati, což snižuje 
únavu řidiče.

Pneumatiky VF 
poskytují větší styčnou 
plochu pro lepší záběr.

Volitelná pracovní 
LED světla.

Volitelná pomocná 
LED světla.
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Výkonná hydraulika si hravě poradí díky 
6 dvojčinným elektronickým proporcionálním 
ventilům a snímání zátěže za připojením. 
140 l/min na ventil odděluje dodávku oleje, 
která je zvlášť mimo převodovku, aby se 
zabránilo znečištění.



NEJVŠESTRANNĚJŠÍ VE SVÉ TŘÍDĚ.

Citlivé ovládání.
1  Traktor Fastrac má výkonný zadní závěs 
kategorie III, který unese poctivých 10 000 kg, aby 
mohl pracovat s velkými pluhy, kultivátory 
a připojenými secími stroji. Citlivá elektronika 
tažného zařízení hlídá správný záběr při velkém 
zatížení.

2  Produktivitu můžete zvýšit přidáním 
volitelného předního upínacího zařízení kategorie 
3N s nosností 3 500 kg, ovládáním externí zdviže 
a volitelnými zásuvkami pro napájení a osvětlení.

3  Dodatečná zátěž o hmotnosti 900 kg nebo 
1 600 kg montovaná na zadní plošině zajišťuje 
zlepšený záběr. Tato zátěž je zavěšená, což 
poskytuje větší pohodlí oproti závažím 
připevňovaným na kola.

Závaží na zadní plošině se také snadno a rychle 
montují/demontují, což napomáhá správnému 
a efektivnímu využití váhy. 1

VÝHODY SPECIÁLNĚ NAVRŽENÉHO 
PODVOZKU SE PROJEVUJÍ V ROZŠÍŘENÉ 
VŠESTRANNOSTI PŘI UPEVŇOVÁNÍ 
PRACOVNÍHO NÁŘADÍ. NEZÁLEŽÍ  
KDE A NA ČEM PRACUJETE, NA  
TRAKTOR FASTRAC SE MŮŽETE  
VŽDY SPOLEHNOUT.

3

2
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Robustní nápravy můžete využít na 3 m šířku 
stopy pro řízený provoz a práci s rostlinami 
v řádcích.



VEŠKERÝ POTŘEBNÝ VÝKON.

NEJLEPŠÍ POHONNÁ JEDNOTKA A SYSTÉM 
ODPRUŽENÍ SPOLEČNĚ POSKYTUJÍ 
MAXIMÁLNÍ VÝKON, KROUTICÍ MOMENT 
A ZÁBĚR, KTERÉ VÁM UMOŽNÍ HRAVĚ 
ZVLÁDNOUT JAKOUKOLI SITUACI.

1

Efektivní přenos výkonu.

1  Vysoce efektivní systém řízení emisí SCR a DOC 
zkombinovaný s technologií DPF splňuje evropské 
emisní normy Stage V.

Zařízení pro řízení emisí je nainstalováno tak, aby 
neomezovalo vynikající výhled do všech stran 
z kabiny CommandPlus.

Jedinečný režim Powershift nabízí 15 rychlostí pro 
práci na poli a 10 pro jízdu po silnici – ideální volba 
pro méně zkušené řidiče.

Vysoce efektivní dvouotáčkový zadní vývodový 
hřídel (PTO) (540E/ 1 000 ot/min) a volitelný přední 
vývodový hřídel (1 000 ot/min) zajišťují mechanický 
pohon předního i zadního pracovního nářadí.

Řiďte pomocí plynového pedálu nebo použijte 
joystick, zapněte tempomat nebo měňte rychlost 
podle potřeby – cokoli, co vyhovuje konkrétní 
situaci a způsobu práce řidiče.

Variátorová převodovka s vylepšenými 
funkcemi tempomatu zajišťuje optimální 
využití výkonu a krouticího momentu.
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Osvědčený šestiválcový motor o zdvihovém 
objemu 8,4 litru dodává výkon až 335 koní 
pomocí dvojitého turbodmychadla, má 
bleskurychlou odezvu a vysoký krouticí 
moment při různých otáčkách motoru.



NAPROSTÁ KONTROLA.

Spolehlivé dotykové ovládání.

Velké ikony na dotykové obrazovce traktoru Fastrac 
se snadno používají i za jízdy. Intuitivní způsob 
ovládání vás rychle dovede k funkcím, které chcete 
nastavit nebo upravit.

V části HTA (Souvraťová automatika) můžete 
vytvořit a nastavit až 5 sekvencí, každou až 
s 15 kroky, abyste minimalizovali zátěž řízení na 
konci každé trasy přes pole.

Čtyřem konfigurovatelným tlačítkům joysticku lze 
přiřadit širokou škálu funkcí.

V KABINĚ S TECHNOLOGIÍ, 
KTERÁ POSKYTUJE VYSOKOU 
ÚROVEŇ ŘÍZENÍ TRAKTORU 
A IMPLEMENTUJE OVLÁDÁNÍ 
POMOCÍ JEDNODUCHÉHO, 
SNADNO POUŽITELNÉHO 
ROZHRANÍ.

4 přizpůsobitelná tlačítka 
lze konfigurovat pro různé 
funkce.
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K dispozici jsou GPS řešení z výroby, ale 
i kompatibilita se širokou škálou systémů 
třetích stran. Při postřikování a rozprašování 
traktor Fastrac minimalizuje překryv až do 
rychlosti 40 km/h.



HORKO, CHLADNO, DÉŠŤ, 
SNÍH, MLHA, PRACH 
I BLÁTO. TRAKTOR FASTRAC 
ŘADY 8000 BYL TESTOVÁN 
PRO PRÁCI VE VŠECH 
PODMÍNKÁCH. TAKŽE BEZ 
OHLEDU NA TO, KDE A KDY 
PRACUJETE, NEPOCÍTÍTE 
ZMĚNU VE VÝKONU.

Prověřený, otestovaný a osvědčený.

1  Testováno v terénu i na zkušebních zařízeních, 
aby bylo jisté, že traktor Fastrac zvládne naprosto 
cokoli. 

2  Každá matice a šroub, každý svár a konstrukční 
prvek, každá podsestava i důležitý celek musí 
splňovat standardy, které jsou očekávány od všech 
strojů společnosti JCB.

Odolnost je neodmyslitelnou vlastností našich 
strojů – nasloucháme reakcím zákazníků a neustále 
vylepšujeme a upravujeme vše, co je třeba, 
abychom zajistili splnění vlastních vysokých 
standardů i očekávání zákazníků.

NAVRŽEN, ABY ZVLÁDL COKOLI.

2 1
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Naše traktory Fastrac testujeme v extrémních 
podmínkách, od polí v jižní Evropě až po 
zasněženou Skandinávii.



MAXIMÁLNÍ DOBA PROVOZU.

KDYŽ PŘIJDE NA BĚŽNÝ SERVIS 
A ÚDRŽBU, I TADY SI VŠIMNETE 
POZITIVNÍHO ROZDÍLU. RYCHLÝ 
A SNADNÝ PŘÍSTUP ZNAMENÁ PRO 
TRAKTOR FASTRAC ŘADY 8000 
KRATŠÍ PROSTOJE.

Pečlivě navrženo. 

1  Zkontrolujte hladinu oleje, aniž byste museli 
zvedat kapotu, a snadno doplňte palivo, aditivum 
DEF (AdBlue) a olej do hydraulického systému – 
všechny uzávěry jsou na stejné straně stroje.

2  Přístup k akumulátorům, odpojovači 
akumulátoru a nádržím na brzdovou kapalinu 
nemůže být jednodušší – stačí otevřít panel za 
schůdky na pravé straně kabiny.

3  Sestava vnějších kotoučových brzd umožňuje 
mimořádně dobrý přístup k údržbě a zkracuje 
dobu oprav a prostoje. 21 3

1
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Rychlý a snadný přístup napomáhá pravidelné 
údržbě, která zajistí dlouhý a spolehlivý provoz 
traktoru. Vysoko vyklápěcí kapota motoru 
a výklopná chladicí jednotka vám usnadní péči, 
kterou si traktor Fastrac zaslouží.



Telematika LiveLink umožňuje monitorovat a řídit vozový 
park na dálku odkudkoli z celého světa, čímž se výrazně 
zlepšuje účinnost, produktivita, bezpečnost i zabezpečení 
vozového parku se stroji JCB i jiných výrobců.

ÚČINNOST STROJE: Sledujte každodenní činnost stroje na 
základě pravidelných zpráv o výkonu, které obsahují informace 
o nečinnosti, poloze, stavu, chybových kódech pro diagnostiku, 
využití motoru podle výkonových pásem, bezpečnostních alarmech 
a spotřebě oleje. Systém JCB LiveLink se stará o maximalizaci užitné 
doby a návratnosti investice.

SPOLEHLIVOST STROJE: Přesné časové údaje a servisní 
upozornění zlepšují plánování údržby a optimalizují produktivitu 
stroje. 

ZABEZPEČENÍ STROJE: Výstrahy zón pohybu systému LiveLink 
v reálném čase oznámí, když stroj opustí předem určené oblasti. 
Upozornění na blokování použití informují o neoprávněném použití. 

  Sledujte polohu svého majetku prostřednictvím 
připojení Bluetooth.

  Poprodejní telematické řešení, kterým lze zpětně 
osadit libovolný stroj. 

TELEMATIKA LIVELINK. BUDETE VĚDĚT VŠE, CO VÍ ŘIDIČ.

Aplikace pro řidiče

Aplikace JCB Operator poskytuje rychlejší, přehlednější 
a přesnější informace o vašem vozovém parku přímo od 
lidí, kteří stroje používají každý den.

ZŮSTAŇTE V KONTAKTU: Nechte si pravidelně kontrolovat svůj 

stroj a prohlížejte vše na portálu LiveLink Fleet.

KONTROLY NA MÍRU: Nastavte si kontroly dle požadavků konkrétní 

aplikace, zákazníka či provozovny.

NAHRÁVÁNÍ AKTUÁLNÍCH ÚDAJŮ: Nahrávejte důležité 

informace spolu s fotkami a komentáři.

PLNÁ KOMPATIBILITA: Aplikace JCB Operator funguje i se stroji 

a prostředky, které nejsou vybaveny telemetrií.

PŘÍSTUP KE VŠEM INFORMACÍM: Získejte přístup k dokumentaci, 

například ke stručným příručkám.

FL EE T

LiveLink Fleet umožňuje sledovat všechny aspekty strojů 
za účelem maximalizace účinnosti a užitné doby strojů.

MÉNĚ DOMNĚNEK, VÍCE FAKTŮ: Problémy se stroji a servisní 

upomínky se hned zaprotokolují, takže na ně můžete zareagovat 

velmi rychle.

OČIMA NA ZEMI: Integrujte nástroj LiveLink Fleet do mobilní 

aplikace JCB Operator a data z denních kontrol strojů vašimi 

operátory se vám budou zobrazovat ihned na panelu.

NAPROSTO KLIDNÁ MYSL: Bezpečnostní upozornění operátorů 

pomáhají zajistit efektivní a bezpečné využívání strojů.

CHYTŘEJŠÍ NÁSTROJE. CHYTŘEJŠÍ ROZHODNUTÍ: Díky přístupu 

k analytickým údajům od odpracovaných hodin až po spotřebu 

můžete v rámci svého vozového parku činit chytřejší rozhodnutí, 

a navíc mnohem rychleji.

BEZ PRÁCE A BEZ PAPÍROVÁNÍ: Získejte přístup k osvědčením, 

zárukám, stručným příručkám a návodům.

ABSOLUTNÍ KONTROLA NAD 
VOZOVÝM PARKEM.

*Jednotlivé funkce telematiky LiveLink, LiveLink Fleet a aplikace Operator se 
můžou mezi regiony a typy motorů a strojů lišit.

L I TE

ASSE T  TAG
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JSME TADY PRO VÁS.

1  Naše služby technické podpory poskytují ve dne 
i v noci okamžitý přístup k odborným znalostem 
výrobního závodu a naše finanční a pojišťovací  
týmy jsou vždy po ruce pro rychlé, flexibilní 
a konkurenceschopné cenové nabídky.

2  Další ukázkou efektivity je celosvětová síť center 
náhradních dílů JCB, která s 18 regionálními 
základnami dokáže dodat kolem 95 % všech dílů 
kamkoli na světě do 24 hodin. Naše originální 
náhradní díly JCB jsou navrženy pro práci v dokonalé 
harmonii s vaším strojem tak, aby dosahoval 
optimálního výkonu a produktivity.

3  Společnost JCB nabízí komplexní prodlouženou 
záruku a servisní smlouvy, ale také smlouvy pouze 
na servis nebo na opravy a údržbu. Bez ohledu na to, 
pro jakou variantu se rozhodnete, naše servisní týmy 
po celém světě účtují konkurenční sazby za úkony 
a nabízejí nezávazné kalkulace, stejně jako rychlé 
a efektivní práce hrazené z pojistek. 

2

Výrobní závody 
Prodejci
Distribuční centra 
náhradních součástí

31

Poznámka: Nástroj JCB LIVELINK a balíčky rozšířené záruky JCB nemusí být ve vaší oblasti k dispozici. Poraďte se proto se svým 
místním prodejcem.

CELOSVĚTOVÁ PODPORA ZÁKAZNÍKŮ SPOLEČNOSTI JCB  
JE PRVOTŘÍDNÍ. AŤ UŽ BUDETE POTŘEBOVAT KDEKOLI 
COKOLI, BUDEME K DISPOZICI A RYCHLE A EFEKTIVNĚ VÁM 
POMŮŽEME A POSTARÁME SE O TO, ABY VAŠE STROJE 
PRACOVALY NAPLNO.
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TECHNICKÉ ÚDAJE ŘADA 8000 FASTRAC

STATICKÉ ROZMĚRY 8290, 8330

MOTOR

Model 8290 8330

Jmenovitý výkon 97/68 EC při 2 100 ot/min koní (kW) 280 (209) 335 (250)

Maximální výkon 97/68 EC při 1 950 ot/min koní (kW)  306 (228) 348 (260)

Maximální krouticí moment při 1 500 ot/xmin Nm 1 310 1 440

Výrobce AGCO Power

Model 84 LFVC

Vstřikování Bosch CP4 Common Rail

Počet válců 6

Objem cm³ 8 419

Vrtání mm 111

Zdvih mm 145

Chlazení Vodní

Vzduchový filtr Powercore se suchou filtrační vložkou

Sání Přeplňované s mezichladičem

ODPRUŽENÍ

Přední a zadní: Hydropneumatické automatické, samovyrovnávací. 63 mm dvojčinné odpružení (standardně)

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Ovládání zadního tříbodového závěsu 
Elektronické nastavení výšky a hloubky, režimu tažení, rychlosti poklesu  
a maximálního zdvihu s podporou externí zdviže s možností sklápění.

Typ zadního tříbodového závěsu Kategorie III: Rychlé připevnění nářadí, horní propojení pro oka pístů.

Nosnost zadního tříbodového závěsu 10 000 kg

Ovládání volitelného předního tříbodového závěsu
Elektronické nastavení výšky a hloubky, rychlosti poklesu a maximálního 

zdvihu s podporou externí zdviže s možností sklápění

Typ volitelného předního tříbodového závěsu Kategorie IIIN nebo II: Rychlé připevnění nářadí, skládací rameno.

Nosnost volitelného předního tříbodového závěsu 3 500 kg
Pneumatiky 540/65 R34 + 710/60 R42

A Výška přes kabinu m 3,45

B Výška k plošině m 2,06

C Rozvor náprav m 3,13

D Šířka stopy m 2,03

E Celková délka m 5,65

F Celková šířka m 2,55

G Světlá výška m 0,60

H Šířka mezi pneumatikami m 1,1
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ELEKTRICKÉ ROZVODY

Systémové napětí V 12

Výkon alternátoru A 200

Kapacita akumulátorů Ah 2 × 110 

PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ OKRUH

Maximální průtok oleje při jmenovitých otáčkách l/min 178

Průtok na jeden přívod l/min 140

Provozní tlak bar 210

Proporcionální ventily Elektronické 7 polohové dvojčinné ventily s řízením toku a času,  
stálého tlaku, plovoucí polohou a nulovými úniky 

Standardně (zemědělská verze) 4 zadní proporcionální ventily

Volitelně (zemědělská verze) 5 zadních proporcionálních ventilů, hydraulické propojení s detekcí 
zátěže, 1 nebo 2 přední proporcionální ventily, obnovení toku

Typ připojení Okruh pro rychlé uvolnění/přetečení připojený k nádrži (přední a zadní)

VÝVODOVÝ HŘÍDEL

Typ zadního vývodového hřídele Zcela nezávislý na přední nebo zadní části (přední část volitelná)

Ovládání Elektrohydraulické 

Otáčky zadního vývodového hřídele 540 ot/min při otáčkách motoru 1 570 ot/min, 1 000 ot/min při otáčkách 
motoru 1 930 ot/min 

Drážkování zadního vývodového hřídele 21 drážek s průměrem 1 3⁄8" + 20 drážek při průměru 1 3⁄4"

Typ volitelného zadního vývodového hřídele 6 drážek při průměru 1 3⁄4" (volitelně)

Otáčky předního vývodového hřídele 1 000 ot/min při otáčkách motoru 2 030 ot/min (volitelně) 

Drážkování předního vývodového hřídele  6 drážek s průměrem 1 3⁄8" (volitelně) 

Model 8290 8330

Výkon na vývodovém hřídeli koní (kW) 272 (203) 310 (231)

OBJEMY

Palivová nádrž l 600

Hydraulická nádrž l 150

Nádrž na aditivum l 70



 TECHNICKÉ ÚDAJEŘADA 8000 FASTRAC

NÁPRAVY

Typ Pevné s planetovými redukcemi na všech kolech.

Upevnění kol 10 šroubů na přední nápravě, 16 na zadní. 

Připojení pohonu všech kol Elektrohydraulické.

Diferenciály Zámek diferenciálu: přední a zadní elektrohydraulická řízená uzávěrka. 

ŘÍZENÍ

Typ
Standardně: Hydrostatický duální systém řízení s pevným převodovým poměrem. 

Volitelně: Hydrostatický duální systém řízení připravený na systém GPS  
s technologií Rapid Steer.

Sloupek Sklopný a vysouvací

BRZDY

Typ Vnější kotoučové s dvojitými třmeny a systémem ABS na všech čtyřech kolech. 

Systém Pneumaticko-hydraulický systém splňující normy EHS pro nákladní vozidla. 

Parkovací brzdy Nezávislý kotouč na výstupním hřídeli převodovky

Ovládání Aktivace pružinou, uvolnění tlakem vzduchu

Brzdy přívěsu Vzduchové brzdy se dvěma hadicemi, hydraulické brzdy s jednou hadicí – automaticky je 
aktivuje parkovací brzda traktoru, standardní součástí je 12 V zásuvka pro systém ABS přívěsu 

PŘEVODOVKA

Typ Dvourozsahová převodovka s plynule měnitelným převodem a 6 provozními režimy.

Rychlosti (nízké) 0–40 km/h

Rychlosti (vysoké) 0–70 km/h 

HMOTNOSTI VOZIDLA

Přední náprava Zadní náprava Celkem

Pouze vozidlo bez předního závěsu 
a FPTO kg 5 780 5 610 11 390

+540/65 R38 přední + 710/60 R42, 
přední závěs a FPTO kg 6 030 5 758 11 788

Maximální přípustná hmotnost kg 9 000 11 500 18 000

KOLA A PNEUMATIKY

Velikost Standardní šířka stopy v mm (palcích)

Zemědělský vzorek VF 540/65R38 + VF 710/60R42 2 000 (78,7) + 2 000 (78,7) / 2 000 (78,7) + 1 835 (72,2)

Zemědělský vzorek VF 600/60R38 + VF 710/60R42 2 000 (78,7) + 2 000 (78,7)

Zemědělský vzorek IF650/65R34 + 900/50R42 2 208 (86,9) + 2 040 (80,3)

Užitkový vzorek 440/80R34 + 650/65R38 2 109 (83,0) + 1 905 (75,0)

Užitkový vzorek 600/70R34 + 650/65R42 2 000 (78,7) + 2 000 (78,7)

Rostliny v řádcích VF 480/70R38 + VF 480/80R46 Variabilní rozestup 

Blatníky vpředu se natáčejí, zadní jsou v pevné pozici. Všechny pneumatiky určeny pro rychlost 65 nebo 70 km/h.

VOLITELNÁ VÝBAVA V závislosti na modelu a oblasti: 
850 kg / 1 400 kg přední závaží, 900 kg / 900 kg + 700 kg závaží na zadní plošinu, 6 drážkový vývodový 
hřídel 1 3⁄8", 6 drážkový vývodový hřídel 1 3⁄4", systém souvraťové automatiky s radarem a sledováním 
výkonu, luxusní provedení sedadla, vyhřívané přední a zadní okno, elektricky vyhřívaná zrcátka 
s doplňkovými čočkami pro rozšíření zorného úhlu, doplňkový zvukový vstup, halogenová a LED pracovní 
světla, tlačítka pro ovládání vnějších zadních blatníků, 7 kolíková přední zásuvka napájení, 3 pinová přední 
zásuvka napájení, vnitřní zpětné zrcátko, automatické stabilizátory zadního závěsu, mechanické nebo 
hydraulické horní propojení, elektrická chladicí přihrádka, kamera zadního příslušenství, střešní okno.

KABINA Standardní výbava:
Plně automatická klimatizace, pneumaticky odpružené sedadlo s řazením a pomocnými ovládacími prvky 
na loketní opěrce, barevná dotyková obrazovka zobrazující údaje o převodovce a umožňující nastavení, 
elektronické proporcionální ventily, filtrace (kategorie 2), přední a zadní stěrače s ostřikovači, přední sluneční 
clona, kompletní sada světel pro provoz na silnicích, zásuvky pro pomocná elektrická zařízení a snímače 
rychlosti, plnohodnotné sedadlo spolujezdce, bezpečnostní pásy pro řidiče i spolujezdce, úzká přístrojová 
deska s podsvícením, úložný prostor, příprava na rádio s konektorem DIN a čtyřmi reproduktory Přístup ke 
kabeláži skrz zadní okno, možnost nastavení výšky zadních blatníků, přepínače pro vývodový hřídel.
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JEDNA SPOLEČNOST, PŘES 300 STROJŮ.

Fastrac řady 8000
Jmenovitý výkon: 209–250 kW (280–335 koní)
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