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NOVINKA



Už první pohled napoví, že Fastrac 8000 je jiný. 

Vyšší rychlost, větší pohodlí, produktivita, bezpečí 

a všestrannost budou přínosem pro vás i vaši firmu. 

Nový Fastrac 8000 je největším a nejvýkonnějším 

traktorem značky JCB. Je vybaven funkcemi, které 

ho činí rychlejším, pohodlnějším, všestrannějším 

a bezpečnějším než jiné traktory ve stejné třídě. 

Zvládnete s ním ještě více práce.

Rozdíl pocítíte.





















predního tríbodového závesu kategorie II, který máˇ ˇ ˇ























Elektrohydraulické zapnutí predního náhonu.

aktivované brzdami traktoru, standardní součástí systému je 12V ABS zásuvka.

Pružinou aktivovaná, vzduchem deaktivovaná

Vzduch - brzdová kapalina dle normy EEC

Ovládaní spouštení a zvedání ramen zadní PTO 
na zadních blatnících.
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