
FASTRAC ŘADA 4000 A 8000 | 4160, 4190, 4220, 8290, 8330
Jmenovitý výkon: 167 – 335 hp (125 – 250 kW)     Točivý moment: 825 – 1 450 Nm 
Maximální nosnost zadního závěsu: 7 000 – 10 000 kg



Přední a zadní závěs, vývodový hřídel a zadní  
plošina umožňují připevnit řadu nástrojů. 
Řízení 4 kol s volitelnými řídicími režimy 
v řadě 4000 univerzálnost dále zvyšuje.

Vynikající brzdové kotouče se vyznačují účinnější 
brzdnou silou, přičemž ABS jakožto záruka výbor‑
ných jízdních vlastností při brzdění je standardem. 
Stabilizační tyče a pokročilý systém odpružení 
poskytují lepší stabilitu při vysoké rychlosti.

Pověstný komfort při řízení Fastracu je dán kombi‑
nací pokročilého odpružení a středově umístěné 
kabiny. Nastavitelná obrazovka, sedadlo, opěrka 
a konfigurovatelné řízení jsou zárukou skvělého 
pohodlí.

Získejte náskok před konkurencí díky nejrychlejší‑
mu traktoru své třídy na silnici i na poli s maximální 
rychlostí až 70 km/h.

VŠESTRANNOST FASTRAC iCON

BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM 
FASTRAC iCON

POHODLÍ FASTRAC iCON

RYCHLOST FASTRAC iCON
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RYCHLOST FASTRAC iCON

iCONFIGURE je vytvořen na míru potřeb a zkušeností řidiče. Nabízí 
50 ovládacích profilů s možností přiřazovat funkce hlavnímu 
i pomocnému joysticku. Profily lze ukládat a snadno tak přepínat 
mezi jednotlivými operátory a nástroji. Hlavní joystick má pět 
konfigurovatelných tlačítek a volitelný druhý joystick čtyři tlačítka. 
Konfigurovatelná tlačítka lze naprogramovat na různé funkce, např. 
ovládání závěsu, ovládání vývodového hřídele či nastavení 
převodovky. Druhý joystick dále využívá proporcionální kolébkové 
tlačítko a dvouosé proporcionální hydraulické ovládání.

Plně konfigurovatelný, obsluze umožňuje nastavení 
dle vlastních preferencí

Zjednodušuje jednotlivé úkony a pomáhá tak snižovat 
únavu obsluhy

Ovládací profily lze ukládat a snadno tak přepínat
mezi nářadím a obsluhami

Dle zkušeností operátora

iCONFIGURE v sobě kombinuje přesné technologie včetně ISOBUS
a GPS. JCB Fastrac iCON nabízí ISOBUS úrovně 2, obsahující funkce
jako je např. Universal Terminal, funkcionalitu AUX‑N a základní
řízení úkolů. Na přání lze stroj vybavit i řízením sekcí či rychlosti.
JCB GPS využívá v odvětví prověřený přijímač NOVATEL Smart ‑ 7
a vlastní uživatelské rozhraní JCB. Součástí standardní výbavy je
digitální rádio DAB s Bluetooth připojením a lze jej ovládat na
obrazovce nebo pomocí k tomu určeného hardwaru na opěrce.

Plně integrovaný technologicky přesný systém od výrobce

Snadné ovládání pomocí prstů

Možnosti přesnějšího využití v řadě oblastí

Přesná technologie na dosah ruky

iCONTROL nabízí ještě pohodlnější ovládání a řízení díky 
novému řídicímu softwaru Smart Transmission Control (STC). 
Ovládací systém je na bázi rychlosti, kdy řidič vybere požado‑
vanou rychlost vpřed a traktor následně určuje rychlost motoru 
a převodový stupeň, přičemž požadovanou rychlost udržuje při 
měnícím se zatížení. Obsluha může bez problému přepínat mezi 
pedálem, řadicí pákou a rolovacím tlačítkem. Dotekem tlačítka 
lze dále vybrat jeden ze dvou přednastavených tempomatů.

Bezproblémový provoz s přizpůsobením na míru 
požadavkům obsluhy

Přesné ovládání rychlosti podle požadovaného využití

Efektivní přenos výkonu

Nová úroveň zážitků při řízení
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Ovládací systém FASTRAC iCON je nejlepší svého druhu. 
Kombinuje v sobě přesnou technologii pro zemědělství, 
nastavitelný ovládací systém a nově vyvinutý systém 
Smart Transmission Control (STC);  to vše ve vylepšeném 
špičkovém prostředí pro obsluhu. Díky dalším výhodám 
(produktivita, všestrannost, pohodlí, bezpečnost 
a rychlost) už jiný traktor než Fastrac nebudete nikdy 
potřebovat.

Produktivita našich traktorů je věhlasná, díky novému prostředí
pro obsluhu s možností plné konfigurace, s využitím přesné 
technologie a vylepšenému ovládání stroje však zvedáme 
laťku ještě výše.

PRODUKTIVITA FASTRAC iCON 


