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Závazek modelů Fastrac
Měnící se tvář zemědělství



Začínáme tím, že vám nasloucháme. Říkáte nám, že potřebujete zvýšit produktivitu 
a výkon, abyste dosáhli vyšší výnosnosti. My vám přinášíme novou generaci strojů Fastrac. 
Nestačí nám pouhá modernizace stávajících modelů nebo koncepcí, vyvíjíme nová řešení, 
která plní vaše potřeby, nyní i do budoucna. Žádný jiný výrobce zemědělských strojů 

nepracuje s takovou oddaností jako společnost JCB Agriculture. Modely Fastrac předčí 
všechny ostatní stroje na trhu. To však není zdaleka všechno. Díky tomu, že neustále 
zkoumáme, jak změnit zavedené zvyklosti, vyvíjíme stále nové a účinnější stroje, 
které dokáží překonat stále více překážek, které se vám každý den staví do cesty.

JEDINEČNÁ INOVACE, POHODLÍ A PRODUKTIVITA



Koncepce Fastrac

1991 – Zahájení výroby řady Fastrac 100

1995 – Zahájení výroby menší řady Fastrac 1100 s rychlostí 50 km/h

1996 – Uveden model Quadtronic s řízením všech kol (4WS)

1998 – Řada Fastrac 2000/3000 nahradila řadu 1100/100

2000 – Uvedena mokrá spojka v olejové lázni Smoothshift

2001 – Brzdy se systémem ABS* k dispozici pro všechny řady

2005 – Zahájení výroby modelu Fastrac 8250 s motorem Cummins 8,3 l a 

převodovkou V-TRONIC

2006 – Zahájení výroby modelů Fastrac 3200 a 3230 s motorem Cummins 6,7 l

2007 – Zahájení výroby modelů Fastrac 2155 a 2170

2008 – Zahájení výroby modelů řady Fastrac 7000

2010 – Zahájení výroby modelů řady Fastrac 3000 Xtra s převodovkou P-Tronic

2011 – Zahájení výroby modelů řady Fastrac 8000 a nových motorů řady 3000 

Xtra lllB/třídy Tier 4i

Stroje JCB Fastrac se od zahájení výroby v roce 1991 neustále vyvíjejí tak, 
aby plnily nové potřeby trhu. Původní principy strojů Fastrac však zůstávají 
pevně zachovány:

Úplné odpružení – Traktor JCB Fastrac je stále jediným tažným traktorem 
s kompletním předním i zadním odpružením. Tento systém nenabízí pouze 
bezkonkurenční jízdní komfort jak pro obsluhu, tak pro nářadí, ale současně 
zlepšuje tahové vlastnosti bez nutnosti zvyšovat celkovou hmotnost.

Kotoučové brzdy – Všechna vozidla pohybující se vysokou rychlostí musí 
umět také zastavit. Fastrac není výjimkou. Díky brzdové soustavě, která 
je standardem pro nákladní automobily, se můžete spolehnout na to, že 
zastavíte, kdykoli budete potřebovat, pořád znova a znova. Vnější kotoučové 
brzdy nabízejí vynikající chlazení a výrazně předčí brzdové soustavy v olejové 
lázni používané u běžných traktorů.  Systém ABS* nabízí bezkonkurenční 
řízení za všech podmínek.

Celorámová konstrukce podvozku – Další jedinečná vlastnost strojů Fastrac; 
na rozdíl od běžných traktorů nejsou motor s převodovkou namáhanými 
zatěžovanými díly.

Vše výše uvedené v kombinaci s mechanickým řízením s posilovačem u řad 
3000 a 8000 umožňuje strojům Fastrac jezdit vysokou rychlostí až do 80 km/
hod., pokud to povoluje legislativa. V mnoha oblastech je ostatně stroj Fastrac 
stále jediným skutečným zemědělským traktorem, který může legálně takové 
rychlosti dosahovat.

* V závislosti na oblasti
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Odpružení 
a podvozek

Jedinečná soustava odpružení strojů Fastrac zvyšuje efektivitu jak obsluhy, 
tak i nářadí. Dynamický systém zavěšení náprav navíc zaručuje, že připojené 
nářadí zůstává stabilní a není ovlivněno nerovnostmi terénu i při vyšších 
pracovních rychlostech na poli, a zvyšuje tak produktivitu.

Všechny modely Fastrac jsou vybaveny odpruženou samovyrovnávací zadní 
nápravou s automatickou kompenzací zátěže. Když stoupne zatížení, sníží 
se podle zadní nápravy celý podvozek. Potom ventily regulace světlé výšky 
otevřou přívod oleje, který zvýší tlak v hydraulických válcích, a tím průběžně 
udržuje původní světlou výšku a současně zvýší tuhost odpružení, aby 
kompenzoval zvýšení zátěže.

Když zatížení stroje poklesne, přepnou se ventily regulace světlé výšky 
opačně tak, aby se výška vrátila na předem nastavenou úroveň. Pokud 
tedy například postupně ubývá voda v neseném postřikovači, odpružení se 
průběžně upravuje tak, aby byla zachována konstantní mezi rozprašovacími 
tryskami a rostlinami.

Všechny modely Fastrac disponují podvozkem zkonstruovaným s ohledem 
na pevnost, stabilitu a nosnost. Plně svařovaný rám typu Z zvládá namáhání 
bez nadměrného zvýšení hmotnosti. V kombinaci s vylepšeným rozložením 
hmotnosti je vhodnější k osazení velkým nářadím než běžnější těžké litinové 
provedení. Konstrukce podvozku strojů řady Fastrac 8000 a 3000 zajišťuje 
optimální přímý výhled vpřed zatímco vyztužená přední náprava vylepšuje 
ovladatelnost na silnici. 

Robustní přední náprava modelů řad 8000 a 3000 je vybavena brzdovou 
soustavou s dvojitými třmeny. U strojů řady 3000 navíc umožňuje volitelné 
robustní zadní odpružení – v závislosti na použitých pneumatikách – zvýšit 
celkovou hmotnost vozidla až na 12 tun, zatímco řada 8000 má celkovou 
hmotnost vozidla standardních 16 tun.

Podvozek řady 8000
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Brzdová soustava Modely Fastrac jsou standardně dodávány s velkými vnějšími brzdovými 
kotouči na každém kole a vzduchovými přípojkami pro přívěs. Bezpečnost 
dále zvyšují přetlakové hydraulické systémy rozdělené mezi přední a zadní 
nápravu. Bezpečnost dále zvyšují hydraulické systémy Air-over nezávislé pro 
přední a zadní nápravu. Přední náprava poskytuje vyšší brzdný účinek, což 
dává řidiči plnou kontrolu nad strojem i v případě nouzového zastavení.

Stroje řady 8000 a 3000 jsou standardně vybaveny dvoučelisťovými brzdami; 
tento mimořádný brzdný výkon je navržen tak, aby zaručil vyšší brzdný 
účinek i při práci s velkými náklady. Stroje řady 3000 jsou dále vybaveny 
systémem Traction Assist, který zlepšuje záběr a stabilitu na silnici tím, že 
rozděluje brzdný účinek a výkon motoru pouze kolům, která neprokluzují.

Aby společnost JCB dále zlepšila stabilitu a ovládání stroje a aby byla v 
souladu s právními předpisy*, přizpůsobila osvědčenou technologii ABS ze 
světa nákladních automobilů tak, aby mohla spolehlivě fungovat na kolech s 
větším průměrem. Všechny stroje Fastrac* mohou být vybaveny systémem 
ABS, který využívá systém se 4 snímači a 3 modulátory k zajištění neustálého 
sledování všech kol a nezávislému ovládání zadních kol pro jistotu a kontrolu 
nad strojem při brzdění.

Všechny stroje Fastrac vybavené systémem ABS jsou také vybaveny 
zásuvkou s napětím 12 V pro napájení systému ABS přívěsu, který pracuje 
nezávisle na systému traktoru. Odpadá tak riziko přetížení kabeláže.

Systém ABS strojů Fastrac také kromě výhod při jízdě po silnici a ve vyšších 
rychlostech nabízí nebývalé řízení a stabilitu v terénu; díky tomu můžete 
v klidu pracovat stejně tak na trávě nebo strništi jako na sypkém nebo 
vlhkém povrchu, na blátě nebo štěrku. Navíc u strojů řady 3000 zaručuje 
systém Hill Hold snadné zastavení či rozjezd ve svahu.

* V závislosti na oblasti náboj s brzdovým kotoučem

Náboj s brzdovým kotoučem
Traction Assist
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Stroje řad 8000 a 3000 jsou vybaveny šestiválcovými motory Sisu – o 
objemu 8,4 litru u řady 8000 a 7,4 litru u řady 3000 –, které nabízejí vyšší 
výkon a točivý moment při nízkých otáčkách a také úsporu paliva a nižší 
úroveň hluku.

Výsledkem jsou stroje šetrné k životnímu prostředí i k vaší peněžence, 
které disponují přesně takovou úrovní výkonu, jaká pomáhá udržovat nízké 
provozní náklady a zvyšovat zisk. Navíc zvyšují objem odvedené práce, 
protože dokáží pohánět i ta největší nářadí a poradí si i v nejnáročnějších 
podmínkách. 

Konstrukce s mokrou vložkou válce a inovovanými pístními kroužky 
může snížit spotřebu oleje až o 30 % a zajistit rovnoměrnou kvalitu 
mazání. Ochráníte tak své investice a maximalizujete své výnosy.

Vzhledem k tomu, že některé z těchto motorů po světě stále fungují bez 
generálních oprav i po více než 32 000 hodinách, se můžete spolehnout na 
vyrovnaný výkon a osvědčenou spolehlivost, kterou tyto motory poskytují. 

Stroje řad 8000 a 3000 také používají technologii SCR (Selektivní katalytická 
redukce), která splňuje předběžné požadavky emisní normy Tier 4 (fáze lllB). 
Technologie SCR používá přísadu AdBlue®, roztok na bázi močoviny, který 
je vstřikován do výfukových plynů a který výrazně snižuje obsah oxidů dusíku 
(Nox) a pevných částic. To pomáhá chránit životní prostředí a snižovat 
provozní náklady a spotřebu paliva. Správným rozdělením načasování 
motorů a úpravy výfukových plynů, technologie SCR také optimalizuje 
spalovací proces.

Stroje řady 2000 pohání motor Cummins o objemu 6,7 litru, který 
(stejně jako motory Sisu) používá technologii 4 ventilů na válec a chlazení 
typu vzduch-vzduch.  Motor Cummins také obsahuje ozubené soukolí 
se zadním pohonem, které výrazně snižuje vnější hluk motoru.

Inovace motorů
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Stroje řady 2000 jsou vybaveny převodovkou s jemným řazením Smoothshift 
ve variantách Selectronic a Autoshift.

Systém Smoothshift obsahuje vícelamelovou mokrou spojkou v olejové lázni, 
která vyžaduje výjimečně malou námahu řidiče, buď na pedál spojky, anebo 
na tlačítko Autoshuttle.

Funkcí Selectronic, která dokáže kombinovat změny rozsahu rychlostí 
a směru, disponují pouze stroje JCB. Rozsah rychlostí je přednastaven 
otáčením páky voliče umístěné na sloupku řízení, zatímco směr jízdy 
se volí posunutím páky dopředu nebo dozadu. Ke skutečnému zapojení 
ovšem dojde až ve chvíli, kdy je sešlápnut pedál spojky nebo stisknuto 
tlačítko Autoshuttle a rychlost jízdy poklesne pod 3 km/h. To zabrání 
neúmyslné změně rozsahu rychlosti nebo směru jízdy ve vyšších rychlostech.

Funkce Selectronic a Autoshuttle, ve srovnání s ručním řazením, výrazně 
zlepšují provozní efektivitu. Změnu směru lze například nastavit předem 
před otáčením na souvrati a obsluha se tak může plně soustředit na 
otočení pluhu.

Šestistupňová převodovka usnadňuje řazení rychlostních stupňů a mazání 
s prioritním tokem zaručuje dlouhodobou spolehlivost. Elektronický řídicí 
systém pomáhá zajistit jemné řazení pod zatížením – v kombinaci s funkcí 
Autoshift. Tato řazení rychlostních stupňů můžete provádět automaticky 
při jakýchkoliv podmínkách zátěže.

Funkce Autoshift umožňuje automaticky přepínat mezi režimy hlemýžď, 
želva a zajíc i za jízdy. Funkce Autoshift také disponuje pěti režimy 
nastavenými pro konkrétní typy úloh: přívěs, orba, 540 PTO, 1000 PTO 
a uživatelský režim. 

Převodovky 
řady 2000

Sestava spojky Smoothshift
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P-TRONIC, vyvinutá a vyráběná společností JCB pro stroje řady 3000, 
je 24stupňová převodovka řazená částečně pod zatížením. Široký rozsah 
pracovních rychlostních stupňů pro vás při práci na poli znamená, že pro 
každý druh práce máte k dispozici vhodný rychlostní stupeň, který vám 
pomůže dosáhnout nejúčinnějšího, plně produktivního výkonu. Na silnici 
jezdí stroj jako vozidlo s automatickou převodovkou rychlostí až 80 km/h*. 
Systém Hill Hold navíc zaručí snadné zastavení či rozjezd ve svahu a režim 
Efficient Transport pracuje ve vyšších rychlostech s nižšími otáčkami motoru 
a snižuje tak spotřebu paliva.

Převodovka P-TRONIC je vybavena vícelamelovou mokrou spojkou v 
olejové lázni, která zaručuje jemné, plynulé řazení bez použití spojkového 
pedálu. Na ni navazují šestirychlostní stupně pod zatížením, které v každém 
rozsahu nabízejí široké možnosti rychlostních stupňů. 

Kompaktní převodovka snižuje hmotnost a šetří místo a technologie 
CAN-BUS zajišťující komunikaci mezi motorem a převodovkou umožňuje 
traktoru zvolit nejvhodnější rychlostní stupeň s ohledem na zatížení motoru 
a prováděnou operaci.

Převodovka P-TRONIC je také velmi jednoduše ovladatelná – na plně 
barevném dotykovém displeji můžete volit ze tří režimů převodovky tak, 
aby stroj dosahoval optimálního výkonu:

Powershift – plně ruční ovládání, rychlostní stupně a rozsahy se nastavují 
pomocí joysticku namontovaného v sedadle řidiče.

Autoshift – stačí nastavit požadované rychlostní stupně a traktor 
automaticky řadí na vyšší nebo nižší stupeň v závislosti na podmínkách 
a zatížení motoru tak, aby dosáhl co nejnižší spotřeby paliva a co nejvyšší 
produktivity.

Při jízdě v rozsahu C a D je neustále vyhodnocováno zatížení motoru, 
rychlost, stav převodovky a poloha pedálu a je volen nejvyšší možný 
rychlostní stupeň s ohledem na optimální spotřebu paliva, dokud systém 
podle polohy plynového pedálu nerozpozná, že potřebujete více výkonu.

Převodovka 
P-TRONIC
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V-TRONIC je převodovka s plynule měnitelným převodem, která umožňuje 
jemně ladit otáčky motoru tak, aby připojená nářadí pracovala přesně 
tak jak mají. To znamená, že díky tomu může motor pracovat při nižších 
otáčkách, což snižuje spotřebu paliva a provozní náklady a zaručuje vám 
vyšší zisk. Navíc zaručuje obsluze pohodlnější jízdu a zlepšuje její celodenní 
produktivitu.

Převodovka V-TRONIC disponuje dvěma rozsahy: jedním pro provoz 
v polních podmínkách a jedním pro provoz při vyšších rychlostech. Systém 
nabízí snadné ruční ovládání pomocí joysticku upevněného v loketní 
opěrce. Sada automatického ovládání tempomatu alternativně umožňuje 
dosáhnout maximálního výkonu a hospodárnosti, zjednodušit pracovní 
operace a poskytnout obsluze možnost soustředit se plně na jejich 
průběh. Navíc díky tomu, že mohou elektronika převodovky a motoru 
vzájemně komunikovat, může navíc traktor v případě potřeby oboje ovládat 
automaticky, což pomůže dosáhnout maximálního výkonu a hospodárnosti.

Převodovka nabízí výběr čtyř režimů, které lze zvolit na dotykové obrazovce:

Jízda – převodovka se chová jako v autě s automatickou převodovkou, 
skvělé pro přejezd mezi poli nebo při přepravě. To zahrnuje tempomat 
pro jízdu po silnici na delších cestách.

Ruční – obsluha má díky joysticku plnou, maximálně přesnou kontrolu 
nad převodovkou.

Powershift – převodovka se chová jako tradiční převodovku řazená plně 
pod zatížením a nabízí 15 stupňů pro jízdu vpřed a 12 pro jízdu vzad v nižším 
rozsahu a 10 pro jízdu vpřed a 7 pro jízdu vzad ve vyšším rozsahu. Vhodné 
pro obsluhu zvyklou na převodovku s řazením plně pod zatížením, protože 
nepotřebuje příliš rozsáhlé zaškolení.

Flexi – obsluha nastaví otáčky motoru a maximální rychlost při jízdě 
vpřed, kterých lze dosáhnout. Plynový pedál potom slouží k ovládání 
rychlosti vpřed mezi nulovou a maximální nastavenou rychlostí. Ideální 
při sklizňových pracech.

Převodovka V-TRONIC také nabízí dva další režimy ovládání rychlosti 
v závislosti na zatížení:

Auto 1 a Auto 2 – automaticky udržují nastavenou rychlost při práci na 
poli, stačí stisknutím a přidržením zeleného tlačítka uložit pracovní rychlost 
a traktor automaticky snižuje otáčky motoru na nejefektivnější úroveň tak, 
aby minimalizoval vstupní náklady.

Režim udržování otáček – udržuje otáčky a mění rychlost traktoru na 
předem nastavenou hodnotu, aby bylo dosaženo maximálního výkonu.

Zcela novou funkcí u řady 8000 je Activ Traction: navržena tak, aby omezila 
prokluz kol; automaticky zpomaluje stroj, dokud nezajistí trakci, a potom 
znovu zrychlí, aby stroj dosahoval lepšího záběru v terénu. 

Funkce Activ Traction je součástí doplňkové výbavy radaru v balíčku 
pro polní práce.
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Převodovka 
V-TRONIC

Activ Traction



Všechny stroje Fastrac řady 3000 a 8000 jsou dodávány s dotykovou 
obrazovkou, která poskytuje obsluze úplnou kontrolu nad 
funkcemi převodovky tak, aby stroj dosahoval nejefektivnějšího 
a nejvýkonnějšího provozu.

Plně barevná dotyková obrazovka se vyznačuje jednoduchým, intuitivním 
rozložením, které shromažďuje všechny ovládací prvky na jednom místě 
a zaručuje vyšší komfort a pohodlí. Pomocí dotykové obrazovky lze 
rovněž nastavit:

•  vypínání vývodového hřídele (PTO), pohonu všech kol, 
uzávěrky diferenciálů a měření zpracované plochy

• Funkce ovládané joystickem a pomocné funkce obsahují: 
 -  zvedání/spouštění tříbodového závěsu 
 -  funkce proporcionálních ventilů 
 -  zapnutí/vypnutí vývodového hřídele (PTO) 
 -  nastavení dotykové obrazovky, jazyku, jasu, atd. 
 -  diagnostické informace

Dotyková 
obrazovka

Pomocí dotykové obrazovky lze také snadno nastavit funkce traktoru:

•  Pracovní světla: Jednoduše na obrazovce vyberte požadovaná pracovní 
světla a zapněte je nebo vypněte pomocí hlavního spínače

•  Nastavení časování a toku hydrauliky: upraví nastavení časování a průtoku 
na každý hydraulický okruh

Přes dotykovou obrazovku je rovněž přístupný systém souvraťové 
automatiky (HTA), který umožňuje obsluze naprogramovat posloupnost 
až 15 úkonů traktoru za sebou provedených po stisknutí jednoho tlačítka 
a zahrnuje následující:

• Možnost uložit až pět posloupností pro různé úlohy

• Aktivace jedním tlačítkem pomocí vhodně umístěného tlačítka na joysticku

•  Jednoduchý výběr funkcí: stačí stisknout požadovanou funkci na dotykové 
obrazovce; nedochází k nejasnostem při pokusu o záznam více funkcí

•  Maximální flexibilita díky možnosti vložení, úpravy nebo odstranění 
funkcí při provozu

•  Možnost propojení funkcí společně s jejich načasováním nebo přerušení 
během práce se děje stisknutím jediného tlačítka

•  Možnost podle potřeby posloupnost pozastavit, spustit znovu nebo podle 
potřeby přeskočit některé kroky

Nastavení pracovních světel Nastavení toku a času hydrauliky



FASTRAC | DOTYKOVÁ OBRAZOVKA/ŘÍZENÍ

Konstrukce odpružení přední nápravy strojů Fastrac byla navržena tak, 
aby umožňovala co nejmenší poloměr otáčení. Budete překvapeni 
z manévrovatelnosti při otáčení na souvrati, kterou zajistí pouze 
natáčení přední nápravy.

S ohledem na zvýšené bezpečnostní požadavky na vozidla pohybující 
se vyššími rychlostmi používají stroje řad 3000 a 8000 mechanický systém 
řízení s posilovačem, který poskytuje řidiči vynikající zpětnou vazbu. Tyto 
stroje jsou také vybaveny systémem vhodným pro připojení systému 
GPS, který pomáhá snížit vstupní náklady a zvýšit efektivitu až o 10 %. Je 
využit každý centimetr pole, to sníží plýtvání a zajistí lepší výtěžnost půdy; 
klesají provozní náklady díky nižší spotřebě osiva, hnojiv, pesticidů a paliva 
použitého na práci; obsluha stroje je jednodušší, vyžaduje méně soustředění 
a snižuje únavu a nároky na lidskou pracovní sílu.

Stroje Fastrac řady 2000 jsou vybaveny hydrostatickým řízením se dvěma 
písty, které působí maximální silou na kola při zatáčení s minimální námahou 
obsluhy za volantem. Systém JCB Quadtronic, který je také k dispozici 
u strojů řady 2000, je systém s vysokou manévrovatelností; díky němu 
jsou tyto modely jedinými traktory s plným odpružením a řízením všech 
kol na světě. Systém Quadtronic nabízí kromě řízení přední nápravy ještě 
následující režimy řízení:

Proporcionální: Zadní náprava se natočí o 1° za každé 2° natočení přední 
nápravy; zadní nápravu lze natočit o 20° a přední o 40°.

Držení stopy: Přední i zadní náprava jedou ve stejných stopách s ohledem 
na co nejmenší stopu a poškození rostlin. 

Zpoždění: Nabízí řízení všech kol při prudkém zatočení a řízení dvou kol 
při jízdě v řádku.

Krabí chod: Užitečné na svazích, kde může sklon způsobit ujíždění stroje 
do strany a při postřiku podél živého plotu, od kterého je možno odjet 
bez nutnosti předchozího nadjíždění do živého plotu.

Řízení

Pět okamžitě zvolitelných režimů řízení.

Režim držení stopy

Proporcionální režim Krabí chod

Režim zpožděníŘízení dvou kol



Hydraulický 
systém

Stroje Fastrac řady 8000 a 3000 jsou standardně vybaveny hydraulickým 
čerpadlem load-sensing s proměnným objemem a volitelným maximálním 
průtokem 195 l/min. u řady 8000 a 126 l/min. u řady 3000. Modely řady 
2000 jsou vybaveny hydraulickým čerpadlem s pevným objemem, které 
dodávají průtočné množství nejméně 99 l/min. U všech modelů poskytují 
další hydraulická čerpadla olej pro řízení, odpružení, vývodové hřídele (PTO) 
a uzávěrky diferenciálů.

Všechny modely Fastrac lze vybavit třemi nebo čtyřmi čtyřpolohovými 
dvojčinnými hydraulickými okruhy s nulovým průsakem, které lze nastavit 
také do plovoucí polohy. Navíc, oddělený hydraulický systém pro vnější 
okruhy znamená, že nehrozí nebezpečí znečištění oleje. Modely řad 2000 
Plus, 3000 a 8000 jsou také vybaveny elektronicky řízenými proporcionálními 
ventily, které umožňují upravit čas a tok za účelem automatického 
ovládání nářadí.

Stroje řady 8000 a 3000 mohou být volitelně vybaveny hydraulickými okruhy 
Powerbeyond (snímáním zátěže za připojením), což je vhodné pro nářadí, 
které používají vlastní hydraulické rozvaděče. U těchto dvou modelů je 
volitelně k dispozici prioritní tok. U modelů řady 2000 je volitelný rozdělovač 
hydraulického toku vhodný pro pohon hydromotoru dmychadla secího 
stroje nebo postřikovače.

Zadní tříbodový závěs u všech strojů Fastrac používá digitální snímání Bosch 
Hitchtronic, které pomáhá udržet přesnou kontrolu nad výškou, hloubkou, 
rychlostí spouštění a regulací hydrauliky. S výkonovým monitorem je navíc 
k dispozici regulace prokluzu kol, která umožňuje dosažení maximální 
průchodnosti i v těch nejobtížnějších podmínkách.

Všechny modely Fastrac jsou nyní k dispozici s předním tříbodovým závěsem 
kategorie 2. U modelů řady 3000 a 8000 zvyšuje pohodlí elektronického 
ovládání také jednoduché nebo dvojité cvaknutí spínače a také ovládání 
výšky, hloubky a rychlosti tříbodového závěsu.
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Díky našemu systému odpružení nemohou běžné traktory strojům Fastrac 
jednoduše konkurovat v oblasti pohodlí a ovládání. Všechny kabiny strojů 
Fastrac jdou standardně dodávány se dvěma plnohodnotnými sedadly 
s volitelným vyhřívaným odpruženým sedadlem Deluxe; k dispozici 
je mnoho přídavných doplňků, například volitelná chladnička.

K pohodlí obsluhy přispívá standardně dodávaná klimatizace, vynikající 
větrání a výkonné topení a lepší tepelná izolace mezi kabinou a kapotou 
má za následek chladnější prostředí s menšími nároky na činnost klimatizace. 
Volitelná solární úprava skel minimalizuje vliv slunečního záření, zlepšuje 
účinnost klimatizace a také zvyšuje pohodlí. I v suchém prostředí poskytuje 
kompletní prachový filtr čistý čerstvý vzduch.

Ergonomicky zkonstruované důmyslné, přehledné a snadno použitelné 
ovládací prvky jsou rozmístěny tak, aby zaručovaly co nejvyšší pohodlí. 
Ve všech strojích je instalován elektronický monitorovací systém JCB 
(EMS) – snadno pochopitelné hodnocení využitelnosti řady funkcí stroje, 
aby měla obsluha neustálý přehled o produktivitě stroje. Volitelné sledování 
výkonu navíc zobrazuje spotřebu paliva, prokluz kol a zpracovanou plochu 
a umožňuje tak obsluze maximalizovat úspory paliva a minimalizovat 
opotřebení pneumatik.

S ohledem na co nejvyšší pohodlí obsluhy je kabina od podvozku izolována 
čtyřmi silentbloky, které snižují hluk a vibrace z převodového ústrojí. 
Nový motor Sisu, který pracuje při nižších otáčkách, také snižuje hladinu 
hluku v kabině a tím i únavu obsluhy. Dveře jsou osazeny z obou stran 
a díky dobře umístěným schůdkům a zábradlí je nastupování i vystupování 
snadné a bezpečné. 

Výhled je také vynikající. Hlavní plocha předního okna je vyrobena z 
laminovaného skla, tvrzená skleněná spodní okna poskytují výhled na přední 
kola a nářadí připojené vpředu. Volitelná sada xenonových světlometů 
má za úkol nahradit denní světlo a umožňuje současné použití všech světel; 
díky tomu lze prodloužit pracovní den, aniž by vzrostlo riziko únavy řidiče.

Interiér řady 
3000

Luxusní vyhřívané sedadlo s pneumatickým odpružením
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Tato kabina strojů řady 8000 je největší a nejpohodlnější v nabídce. Bez 
výjimky. Poskytuje neuvěřitelný prostor pro nohy a více místa k uložení 
všech nástrojů i veškerého potřebného vybavení. Obsluha má k dispozici 
neuvěřitelně pohodlné sedadlo s pneumatickým odpružením s ovládacím 
panelem vestavěným v sedadle a monitorem s dotykovou obrazovkou, 
díky kterému je veškeré ovládání pohodlně po ruce. Plně automatická 
klimatizace umožňuje nastavit požadovanou teplotu, kterou poté průběžně 
udržuje. Navíc je k dispozici jedinečné plnohodnotné sedadlo spolujezdce 
strojů Fastrac.

Před obsluhou je umístěna úzká přístrojová deska s kombinací digitálních 
a snadno přehledných analogových ukazatelů informací o stavu hlavních 
funkcích stroje a sada nezbytných výstražných kontrolek. V zadní části loketní 
opěrky je také pro obsluhu připraveno několik drobností, které zpříjemňují 
život moderního člověka, například přípojka přehrávače MP3 nebo konektor 
pro nabíjení mobilního telefonu.

Volitelné příslušenství dává zákazníkovi možnost dalšího vylepšení pohodlí 
a výkonu; například lze dovybavit výkonnostní monitor, systém řízení 
na souvratích, přídavná pracovní světla, vyhřívané přední a zadní okno 
a sedadlo řidiče nebo elektrická zpětná zrcátka.

Tato moderní kabina také umožňuje větší výhled – konstrukce využívá 
čtyři sloupky místo šesti, dveře jsou hlubší a okna větší, což umožňuje 
volný výhled do všech stran na nářadí, terén i potenciální překážky. 
V noci okolí stroje osvětlují volitelné xenonové světlomety, které 
prodlužují pracovní hodiny.

Výhled byl rovněž vylepšen umístěním výfuku souběžně s pravým sloupkem 
kabiny. Protože je navíc výfuk upevněn pouze k podvozku traktoru, bez 
držáků i jiné opory, pomáhá to snižovat hluk a vibrace na výjimečně nízkou 
úroveň. Hladinu hluku v kabině také snižuje nový motor Sisu, který pracuje 
při nižších otáčkách.

Interiér řady 
8000
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 Podvozek

Jedinečné odpružení přední i zadní nápravy 
s hydropneumatickým vyrovnáváním zadní nápravy.

Robustní ocelová konstrukce testovaná na odolnost.

Vnější kotoučové brzdy.

Protiblokovací brzdový systém ABS.*

Vysoce kvalitní práškové lakování.

Volitelné zatáčení všech kol Quadtronic 4WS pro rychlé 
otáčení na souvrati. 

Kabina a ovládací prvky

Velká prostorná kabina.

Klimatizace ve standardní výbavě.

Sedadlo řidiče s pneumatickým odpružením.

Plnohodnotné sedadlo spolujezdce.

Velké otevíratelné dveře.

Vynikající výhled do všech stran.

Digitální přístrojový panel LCD.

Páka systému Autoshuttle vlevo.

Stavitelný sloupek řízení.

 FASTRAC 2000 | PŘEHLED

Motor

Výkonný motor Cummins o objemu 6,7 litru se 
vstřikováním common rail ve variantách 165 koní 
(123 kW) a 178 koní (133 kW).

Točivý moment 641 Nm při 2155 ot./min. a 675 Nm 
při 2170 ot./min.

Snadno opravitelná chladící jednotka.

Jednodílná kapota zajišťující přístup při opravách 
a údržbě.

Palivová nádrž 330 litrů, která vystačí na dlouhé 
pracovní dny bez tankování.

Přední tříbodový závěs/vývodový hřídel

Volitelný přední tříbodový závěs s nosností 2 500 kg.

Volitelný čelní vývodový hřídel 540/1000 ot./min.

Kola a pneumatiky

Kola stejné velikosti na 5 šroubů.

Vysokorychlostní pneumatiky.

*Protiblokovací brzdový systém ABS pro vyšší 
bezpečnost.

Volitelné pneumatiky Pirelli 600/65R28.

Hydraulický systém

Průtok 99 l/min.

Volitelný elektronický proporcionální ventil s ovládáním 
průtoku a časování.

Hydraulický olej oddělen od převodového.

Možnost 4 hydraulických okruhů vzadu.

Zadní tříbodový závěs/vývodový hřídel

Nosnost zadního tříbodového závěsu 6 000 kg.

Zadní vývodový hřídel s 540 a 1000 ot./min.

Převodovka

Převodovka Smoothshift s 54 stupni vpřed a 18 vzad pro 
rychlosti do 60 km/h*.

Řazení rychlostních stupňů pomocí funkce Autoshift v závislosti 
na zatížení motoru.

Volitelný samosvorný diferenciál a diferenciál Max-Trac.

* V závislosti na oblasti
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Motor

Šestiválcový motor Sisu se vstřikováním common rail o 
objemu 7,4 litru, podle emisní normy Tier 4i/Stupeň lllB

Skládací chladící jednotka se snadným čištěním

Nová lehká kapota zajišťující lepší přístup při opravách 
a údržbě

Palivová nádrž 400 litrů, která vystačí na dlouhé 
pracovní dny bez tankování

Funkce navýšení výkonu pro vyšší produktivitu 
při přepravě po silnici

Přední tříbodový závěs/vývodový hřídel

Volitelný přední tříbodový závěs s nosností 3 500 kg.

Volitelný čelní vývodový hřídel 540/1000 ot./min.

Pneumatiky stejné velikosti zaručující nízký valivý odpor.

Kola a pneumatiky

Vysokorychlostní pneumatiky

*Protiblokovací brzdový systém ABS pro vyšší 
bezpečnost

Pneumatiky stejné velikosti zaručující nízký valivý odpor

Volitelné velké pneumatiky snižující utužení půdy 
a opotřebení

Podvozek

Jedinečné odpružení přední i zadní nápravy s 
hydropneumatickým vyrovnáváním zadní nápravy.

Příhradový rám typu Z

Vnější kotoučové brzdy

Protiblokovací brzdový systém ABS*

Vysoce kvalitní práškové lakování

Nová konstrukce podvozku s vylepšeným 
poloměrem otáčení 

Kabina a ovládací prvky

Umístění kabiny uprostřed nabízí 
bezkonkurenční pohodlí

Sedadlo řidiče s pneumatickým odpružením s 
ergonomickými ovládacími prvky v loketní opěrce

Plnohodnotné sedadlo spolujezdce

Stavitelný sloupek řízení

Klimatizace ve standardní výbavě

Systém Hill Hold pro snadné zastavení 
či rozjezd ve svahu

Hydraulický systém

Průtok oleje až 126 l/min.

Hydraulický olej oddělen od převodového

Možnost 4 hydraulických okruhů vzadu

Elektrické proporcionální ventily s možností ovládání 
průtoku a času na obrazovce

Zadní tříbodový závěs/vývodový hřídel

Nosnost zadního tříbodového závěsu až 8 000 kg

Zadní vývodový hřídel s 540 a 1000 ot./min.

Převodovka

Převodovka P-TRONIC pro snadné řazení rychlostních 
stupňů bez spojky

Systém Traction Assist pro lepší záběr a ovládání 
na silnici

Ovládání pomocí plně barevné dotykové obrazovky

Intuitivní ovládání pomocí joysticku

Automatické ovládání pro optimální výkon

Maximální rychlost 80 km/h*

* V závislosti na oblasti
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Motor

Šestiválcový motor Sisu se vstřikováním common 
rail o objemu 8,4 litru, podle emisní normy 
Tier 4i/Stupeň lllB

Maximální točivý moment 1310 Nm 

Palivová nádrž 550 litrů, která vystačí na dlouhé 
pracovní dny bez tankování

Kola a pneumatiky

Větší zadní kola pro vynikající nosnost 
zadní nápravy

Rozložení hmotnosti téměř 50/50 maximalizuje 
záběr pneumatik

Protiblokovací brzdový systém ABS pro vyšší 
bezpečnost

Všechny pneumatiky určeny pro rychlost 70 km/h

Odpružení

Jedinečná soustava plného odpružení

Vpředu vinuté pružiny s tlumiči pérování

Hydropneumatické odpružení zadní nápravy 
s vyrovnáváním se stavitelnou světlou výškou

Odpružení zlepšuje záběr a nabízí špičkové 
pohodlí ve své třídě

Vývodový hřídel (PTO)

Zadní vývodový hřídel volitelně 540/1000 ot./min. 
nebo 540E/1000 ot./min.

Přední vývodový hřídel 1000 ot./min.

Kabina

Umístění kabiny uprostřed nabízí bezkonkurenční 
pohodlí a výhled

Sedadlo řidiče s pneumatickým odpružením

Plnohodnotné sedadlo spolujezdce

Nízká úroveň hluku a vibrací

Klimatizace ve standardní výbavě

Volitelné vyhřívané přední a zadní okno a vyhřívaná 
a elektricky stavitelná zpětná zrcátka

Dotyková obrazovka

Barevná dotyková obrazovka k ovládání převodovky 
a vnějších funkcí

Umožňuje snadné nastavení traktoru pro konkrétní úlohy

Intuitivní obsluhu se lze snadno naučit

Přehledné rozložení usnadňující obsluhu

Hydraulický systém

Přesné ovládání všech funkcí

Max. průtok oleje 195 l/min.

Hydraulický olej plně nezávislý na převodovém

Možnost naprogramování joysticku na ovládání 
hydraulických funkcí

Elektronické proporcionální ventily s ovládáním průtoku a času

Nosnost zadního tříbodového závěsu 10 000 kg

Plynulá převodovka JCB V-Tronic

Dvourozsahová převodovka s plynule měnitelným převodem

Dostupné provozní režimy: Jízda, Ruční, Powershift, Flexi

Snadno použitelný joystick se směrovým ovládáním

Vysoké přizpůsobení konkrétním činnostem pomocí 
barevné dotykové obrazovky

Maximální rychlost 70 km/h*

* V závislosti na oblasti



 
2155 2170 3200 XTRA

C C

Typ motoru  Cummins QSB6.7 Cummins QSB6.7 Sisu Power o objemu 7,41 litru, stupeň lllB/norma Tier 4i

Maximální výkon při jmenovitých 
otáčkách (SAE J1995) koně (kW) 160 (119) při 2 200 ot./min. 170 (127) při 2 200 ot./min. 190 (142) při 2 100 ot./min. 220 koní** (při přepravě)

Vývodový hřídel (PTO) koně (kW) 137 (102) 147 (110) 168 (125.3)

Hmotnost kg (liber) 6,845 (15,091) 6,845 (15,091) 8,610 (18,982)

Max. točivý moment motoru při ot./min. Nm 641 při 1 500 ot./min. 675 při 1 500 ot./min. 960 při 1 500 ot./min.

Max. nosnost zadního tříbodového závěsu kg (liber) 6,000 (13,230) 6,000 (13,230) 8,000 (17,640)

Průtok vnější hydrauliky při jmenovitých otáčkách l/min. 99 99 126

*Rychlost na silnici km/h (míle/h) 60 (37) 60 (37) 65/80 (40/50)

Brzdy (v závislosti na oblasti)  ABS ABS ABS

Objem palivové nádrže l 330 330 400 

Hydraulická nádrž l 85 85 103

Převodovka  Smoothshift Selectronic Smoothshift Selectronic P-TRONIC

* V závislosti na oblasti a typu pneumatik  ** Pouze u rychlostních stupňů D5/D6 



8280 8310

 Sisu Power o objemu 7,41 litru, stupeň lllB/norma Tier 4i Sisu Power o objemu 8,4 litru, stupeň lllB/norma Tier 4i Sisu Power o objemu 8,4 litru, stupeň lllB/norma Tier 4i

 220 (164,2) při 2 100 ot./min. 260 koní** (při přepravě) 256 (191) při 2 100 ot./min. 280 (209) při 2 100 ot./min.

 190 (141.7) 245 (183) 272 (203)

 8,610 (18,982) 10,431 (22,996) 10,431 (22,996)

 1 015 při 1 500 ot./min. 1 195 při 1 500 ot./min. 1 310 při 1 500 ot./min.

 8,000 (17,640) 10,000 (22,045) 10,000 (22,045)

  126 138 nebo 195 138 nebo 195

 65/80 (40/50) 70 (44) 70 (44)

 ABS ABS ABS

 400 550 550

 103 180 180

  P-TRONIC V-TRONIC V-TRONIC

3230 XTRA
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V rámci našeho odhodlání k hledání nových inovativních způsobů, které vám 
mohou pomoci využít stroj naplno, je naším nejnovějším krokem technologie 
JCB LiveLink: Pokročilý systém sledování strojů, který umožňuje lépe chránit 
vaši investici a přesně sledovat a vylepšovat výkon stroje. 

JCB LiveLink je softwarový systém, který umožňuje majitelům strojů JCB 
vzdáleně sledovat a spravovat stroje. Všechno co potřebujete je počítač 
připojený k internetu. Řídící jednotka systému LiveLink je vestavěná ve stroji, 
kde shromažďuje informace z mnoha snímačů. Tyto údaje jsou zasílány 
pomocí sítě mobilních operátorů do zabezpečeného datového centra 
společnosti JCB. Údaje o správě stroje se potom uživatelům zobrazují 
prostřednictvím webu LiveLink, pomocí e-mailu nebo prostřednictvím 
mobilního telefonu.

Tím, že vám systém JCB LiveLink poskytuje informace o použití 
a produktivitě vozového parku, umožňuje vám udržovat si přehled 
o efektivitě všech strojů, abyste tak za své peníze získaly maximální 
možnou hodnotu. 

Díky poskytování informací o poloze, pohybu a činnosti strojů vám také 
systém může pomoci zajistit jejich provoz ve správný čas a zároveň jejich 
ochranu před odcizením. Systém JCB LiveLink také pomáhá majitelům strojů 
potvrdit, že jejich stroje jsou správně servisovány a udržovány bez nutnosti 
odborného zásahu autorizovaného servisního střediska.

V reakci na rostoucí požadavky na bezpečnost strojů nabízíme také pro 
všechny nové stroje JCB volitelný systém JCB Guardian. JCB Guardian 
je souprava ochrany proti odcizení a sledovacích systémů, který zahrnuje 
telematiku systému LiveLink s identifikací *CESAR, imobilizér a širokou 
nabídku volitelných zámků a mřížek. Jedná se o řešení, které vám pomůže 
získat klid a současně může vést i k výrazným úsporám na pojistném.

* V závislosti na oblasti

Váš stroj – pracuje efektivně 
a bezpečně a je v dobré kondici 

Klíčem k této trojici jsou technologie 
JCB LiveLink a Guardian 

JCB | LIVELINK



JCB | NĚKOLIK SLOV



  

TRADICE | FASTRAC

JCB je výjimečná společnost. Od snů jednoho muže, 

Josepha Cyrila Bamforda, a od našich začátků v oboru 

zemědělských strojů jsme se stali významnou světovou 

značkou. Od roku 1945 nás stejné soustředění na detail, 

vášeň pro pokrok a neohrožený rodinný duch provázely 

od úspěchu k úspěchu.

Zemědělská tradice
Od našeho prvního sklápěcího 

návěsu k celosvětové značce

Společnost JCB působí na všech šesti světadílech, vyrábí ve 20 závodech 
ve Velké Británii, Brazílii, Německu, Číně, Severní Americe a Indii. Máme více 
než 2 000 prodejců a skladů prodávajících a podporujících naše výrobky ve 
více než 150 zemích, můžeme se pochlubit jedním z nejlepších vývojových 
zařízení na světě. 

Také jsme proslaveni výrobou několika nejinovativnějších a nejpopulárnějších 
zemědělských strojů na světě, mezi které patří traktory Fastrac a špičkové 
teleskopické nakladače Loadall spolu s kolovými nakladači vyvinutými 
konkrétně pro zemědělství, a nikoli odvozenými od stavebních strojů.

Naše odhodlání pro inovace v zemědělství je neustálé; na své kořeny 
nikdy nezapomeneme.



 

 JCB | ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Společnost JCB je proslavena poskytováním legendární 

zákaznické podpory.  Všichni naši prodejci jsou 

odborníky v zemědělství a přesně vědí, o čem mluví. A 

samozřejmě se ze všech sil snaží zajistit, aby váš stroj 

řady 8000 zcela naplňoval svůj potenciál a zaručil vám 

minimální prostoje a optimální produktivitu.

Jádrem naší servisní podpůrné sítě je JCB World 

Parts Centre, nejmodernější středisko s nepřetržitým 

provozem, které našim prodejcům a do distribučních 

center doručí více než milion originálních 

náhradních dílů a příslušenství týdně: Jsme tam, 

kde nás potřebujete.

Stejně důležité jako originální díly JCB jsou lidé, kteří 

je montují a udržují. Naši servisní technici, vyškolení 

společností JCB, u všech našich prodejců poskytují 

zákazníkům vynikající odbornou péči, ať už jde o 

pravidelný servis nebo něco naléhavějšího.

Vše je součástí našeho úsilí umístit zákazníka do centra 

našeho podnikání.

Odborné znalosti JCB
Nejlepší servisní podpora v oboru

SERVISNÍ PODPORA | JCB
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