
Maszyny do kazdej pracy
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NADSZEDŁ CZAS NOWEJ GENERACJI 

FASTRAC NOWEJ GENERACJI - JESZCZE LEPSZE OSIĄGI I WIĘKSZA 
WYDAJNOŚĆ, KTÓRE ZAPEWNIAJĄ PŁYNNE STEROWANIE,
WYSOKĄ PRĘDKOŚĆ DZIAŁANIA, LICZNE MOŻLIWOŚCI
MONTOWANIA ZAWIESZANYCH I NABUDOWANYCH URZĄDZEŃ
ORAZ UNOWOCZEŚNIONE SAMOPOZIOMUJĄCE ZAWIESZENIE 
HYDROPNEUMATYCZNE. POD KAŻDYM WZGLĘDEM
JEST TO CIĄGNIK, KTÓRY NADAJE SIĘ DO WIELU 
ZASTOSOWAŃ.

Seria 400, zaprojektowana od podstaw łączy 
wszystkie elementy koncepcji Fastraka, 
które zostały unowocześnione zarówno do 
zastosowań w rolnictwie jaki i do zastosowań 
komunalnych.

  

Liczy się doświadczenie.

  

1  Całkowicie nowa seria Fastrac 4000 korzysta
z ponad 20 lat doświadczenia i kompetencji 
w projektowaniu, rozwoju i wykonawstwie najbardziej 
na świecie wszechstronnego ciągnika.

    
    

2       Konstrukcja, która bazuje na głównych właściwo-
ściach i możliwościach Fastrac - liczne punkty moco-
wania osprzętu, zapewniające wyjątkowe wykorzysta-
nie maszyny, duże prędkości na drogach i w polu
z bardziej zaawansowanym, pełnym zawieszeniem
i hamowaniem, zapewniającym stabilność, bezpie-
czeństwo i komfort.
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NADSZEDŁ CZAS NOWEJ GENERACJI
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3  Stabilna konstrukcja o niezwykłych zdolnościach
manewrowych dzięki układowi  kierowania wszystkimi 
kołami, co zmniejsza promień skrętu. Nowy system Rapid 
Steer zapewnia szybsze i skuteczniejsze manewry 
na uwrociach.

 Nowa kabina CommandPlus - przestronna, z pełną
widocznością, funkcjami sterowania i komfortem o jakich
mógłbyś zamarzyć.

5  Większa moc i lepsza trakcja dzięki większym oponom 
czynią z nowego Fastraca 4000 wydajną maszynę w pra-
cach polowych oraz wszechstronną maszynę do innych 
zastosowań.

SERIA FASTRAC 4000

Model

4160 160KM 175KM

(97-68 EC)

4190

4220

Moc 
znamionowa

Moc 
maksymalna

189KM

217KM

(97-68 EC)

208KM

235KM

Samopoziomujące hydropneumatyczne  
zawieszenie –przednie i tylne – utrzymuje 
narzędzia na stałej wysokości.

LEPSZY POD KAŻDYM WZGLĘDEM.
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CAŁKOWICIE NOWA SERIA FASTRAC
4000 ZAWIERA KILKA WSPANIAŁYCH,
INDYWIDUALNYCH WŁAŚCIWOŚCI,
LECZ TYM CO JĄ FAKTYCZNIE
WYRÓŻNIA JEST SPOSÓB W JAKI
ONE DZIAŁAJĄ ŁĄCZNIE, BY PODNIEŚĆ 
OSIĄGI I WYDAJNOŚĆ CAŁEGO 
CIĄGNIKA.

  

Jak wykorzystasz swój ciągnik?

  

1  Seria Fastrac 4000 pracuje tak dobrze i w tak
wielu rolach, że zawsze będzie ciągnikiem do wyboru - 
do prac łąkowych, na gruntach ornych, do przewozów 
i prac przy inwentarzu. Nie szukaj lepszego zwrotu 
inwestycji.

    
    

2       Porównaj osiągi Fastrac z ciągnikami typowymi.
Większe prędkości w polu, większy udźwig, szybsze 
nawroty i większe prędkości przejazdowe mogą zao-
szczędzić rocznie kilka dni roboczych. Co to oznacza
dla wydajności z oszczędnością nakładów?

3       Nawroty na końcu pola w trzech krokach należą 
do przeszłości wobec kierowania czterema kołami 
po okręgu poniżej 10 m i szybkiego powrotu do pracy 
- to o 40% szybciej, a brak konieczności odłączania 
napędu redukuje zużycie mechanizmów.

WYDAJNOŚĆ Z OSZCZĘDNOŚCIĄ NAKŁADÓW
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DODATKOWY UDŹWIG, WIĘKSZE OSIĄGI
DZIĘKI MOŻLIWYM KOMBINACJOM.

WYDAJNOŚĆ Z OSZCZĘDNOŚCIĄ NAKŁADÓW

5

4  Wykorzystaj tylną platformę maszyny za kabiną do zwiększenia wydajności –przewożenie dodatkowo  
2.25m3 ziarna może ograniczyć postoje na napełnianie siewnika do jednego dziennie. Aby zapewnić 
wyjątkowy udźwig i rozkład obciążenia 50:50, umieść zbiornik siewnika z przodu z możliwością stosowania 
wydajniejszego i szerszego  zestawu : brona aktywna i siewnik, dodatkowo podnoszącego wydajność. 

 Nie ma potrzeby kupowania większego rozsiewacza nawozów –wykorzystaj tylną platformę o udźwigu
4 ton by przewozić dodatkowo 2.5 ton nawozów sztucznych dzięki dodatkowemu zbiornikowi. 
Zapewnia to lepszy rozkład obciążenia i zdolność obsiewania dodatkowo 10 ha terenu przy jednym 
napełnianiu. Uwzględniając szybsze i rzadsze powroty do bazy w celu napełnienia zbiorników,
przekonasz się, że Fastrac zapewni codziennie dodatkowe godziny efektywnej pracy.

6 Zwiększ wydajność oprysków montując z przodu zbiornik o pojemności 1500 litrów oraz z tyłu 
na platformie o pojemności 2500 litrów. Można również zastosować opryskiwacz zaczepiany,
połączony z przednim lub tylnym zbiornikiem dodatkowym. 
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STEROWANIE Z MOCĄ 

  
 

 

  
  

Układ przeniesienia napędu 4000 przekazuje
ogromny moment przy niskich obrotach opty-
malizując osiągi i efektywność. WIĘCEJ MOCY!

KIEROWCY NAJBARDZIEJ KOMPAKTOWEGO
CIĄGNIKA ZE WSZYSTKICH MODELI FASTRAC 
MAJĄ TERAZ DO DYSPOZYCJI DO 235KM 
I 42% WIĘCEJ MOMENTU. TAK POWAŻNE
OSIĄGI PRZYNOSZĄ OGROMNY
WZROST WYDAJNOŚCI.

Potencjał do wykorzystania.

1  Dowiedzona oszczędność paliwa, zapewniona
moc do 235KM (175 KW) i moment do 950Nm pochodzą
z nowego, sześciocylindrowego silnika 6.6l.

  
  

2       System kontroli emisji SCR jest paliwooszczędną
technologią, wypróbowaną w innych modelach 
zakresu Fastrac.

3       Funkcja „Active Traction” kontroluje moment 
przekazywany na koła, by utrzymywać ich przyczep-
ność dla zapewnienia maksymalnej siły uciągu przy 
minimalnym zużyciu opon i paliwa.

Activ Traction
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SKUTECZNE PRZEKAZANIE MOCY.

STEROWANIE Z MOCĄ

5

4  Nowa skrzynia biegów CVT zapewnia optymalne 
wykorzystanie mocy i momentu przy płynnym 
przyśpieszaniu i przekazywaniu napędu, idealne pręd-
kości na każdą sytuację i superdokładne sterowanie pręd-
kością do precyzyjnych prac każdym rodzajem osprzętu.

 Przy pomocy monitora wszelkich ustawień i regulacji  
z ekranem dotykowym można łatwo włączać różne tryby
jazdy i kontroli skrzyni biegów oraz silnika, przyjmując 
różne priorytety: moc i wydajność , zużycie paliwa, stałe 
obroty silnika /WOM, oszczędne przejazdy po drogach. 

6  Szybka jazda na drodze i w polu przy niskich obrotach 
silnika: 60 km/h już przy 1600 obr/min lub jazda z mak-
symalną oszczędnością paliwa z prędkością 50km/h już
przy 1400 obr/min (osiągi zależne od opon).
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PRZEBUDOWANE ZAWIESZENIE 

PONAD 20 LAT PRODUKCJI CIĄGNIKÓW
FASTRAC ZAOWOCOWAŁO NOWYM, BARDZO
WYDAJNYM, SAMOPOZIOMUJĄCYM, UKŁADEM
ZAWIESZENIA, ABY STWORZYĆ CIĄGNIK
CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ NAJBARDZIEJ PŁYNNĄ
JAZDĄ JAKI MOŻESZ KUPIĆ. 
SZYBKI W POLU, SZYBKI NA DRODZE.

  

Aktywna współpraca.

  

1  Wyjątkowe, hydropneumatyczne, samopoziomujące zawieszenie tylnego  
mostu ciągnika Fastrac jest teraz połączone z nowym hydropneumatycznym 
systemem amortyzacji przedniego zawieszenia, który utrzymuje prawidłową 
wysokość jazdy niezależnie od miejsca zawieszenia osprzętu. Daje on możliwość 
regulacji  wysokości i twardości zawieszenia przedniego i tylnego mostu w sposób 
niezależny, szczególnie przydatnej podczas montażu niestandardowych urządzeń.

    
    

2       Aktywne zawieszenie szybko reaguje na doczepienie osprzętu do podnośników
lub na zamontowanie opryskiwacza, dodatkowego zbiornika lub obciążnika, 
przywracając wysokość jazdy, trasę kół i stabilność, zmieniając siłę amortyzatorów,
korygując dodatkowy ciężar.

3       W miarę opróżniania opryskiwacza, zbiornika siewnika, rozsiewacza albo zagłębiania 
pługa/kultywatora w glebę, zawieszenie ponownie reguluje się, utrzymując ciągnik, 
kierowcę i osprzęt w poziomie.

Funkcje autosterowania GPS i zaawansowa-
nego asystenta uwroci HTA pozwalają ci 
zwiększyć dokładność, ułatwić pracę i zwięk-
szyć wydajność.
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4  Opcyjne zaawansowane dwukierunkowe zawieszenie 
obu osi (wystepujące z przednim TUZ)  powiększy gamę 
osprzętu jaki można zamontować na maszynie, zwiększa-
jąc możliwości maszyny z adaptacyjną kontrolą ciśnienia
i tłumienia, co zapewnia stabilność, kontrolę, komfort 
jazdy i obsługę na poziomie nigdy dotąd nie spotykanym 
w pojazdach rolniczych. Pozwalają także ciągnikowi 
obniżać się i wślizgiwać się pod zdjęty opryskiwacz, 
rozsiewacz, HDS lub zbiornik samowyładowczy, przyśpie-
szając i ułatwiając wymianę osprzętu do różnych zadań. 

 

5  Przemieszczane bezwstrząsowo podwozie zapewnia 
stabilną platformę do oprysków i rozsiewania nawozów
ze stałymi wysokościami roboczymi i dużymi prędkościa-
mi operacyjnymi.

6  Zawieszony osprzęt jest amortyzowany od wstrząsów 
i udarów przez zawieszenie przedniego i tylnego mostu,
a nie wyłącznie przez dławienie podnośników hydraulicz-
nych.

7  Fastrac był oczywiście zawsze najbezpieczniejszym 
i najszybszym ciągnikiem na drogach a seria 4000 znów
podniosła poprzeczkę.

OPCJE ZAAWANSOWANE
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WIELOZADANIOWOŚĆ 

TU, TAM, WSZĘDZIE. WIELOZADANIOWY FASTRAC SERII
4000 MA TRZY MIEJSCA MONTAŻU URZĄDZEŃ- PRZEDNI
I TYLNY PODNOŚNIK, TYLNY POKŁAD PLATFORMY ZA KABINĄ 
ORAZ PRZEDNI I TYLNY ZACZEP HOLOWNICZY.
NIE DZIWI ZATEM, ŻE JEST TAK WSZECHSTRONNY
I WYDAJNY. 

  

Liczy się doświadczenie.

  

1  Fastrac jest jak scyzoryk armii szwajcarskiej wśród 
ciągników, w małym lecz mocnym wydaniu. Wykorzystuje 
kilkanaście pozycji na osprzęt, w tym wsporniki dla 
ładowacza czołowego, by wykonywać więcej operacji
w jednym przejeździe.

    
    

2       Maksymalny dopuszczalny ciężar pojazdu wynosi 
od 13 lub do 14 ton (zależnie od kraju i kon�guracji)
z możliwością umieszczania do 4 ton ładunku na tylnej 
platformie – zatem Fastrac serii 4000 może przewozić 
więcej ładunków, co oznacza wzrost wydajności dzięki 
większym urządzeniom zawieszanym i rzadszym 
przejazdom oraz  postojom na ich napełnianie.

Zabierasz ze sobą więcej ziarna, oprysków
lub nawozów ograniczając potrzebę 
napełniania osprzętu.
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WYSOKIE OSIĄGI

WIELOZADANIOWOŚĆ

4

3  Nowy układ hydrauliczny o stałym strumieniu prze-
pływu z rozdziałem według zapotrzebowania sprawia,
że w każdej sytuacji cały olej jest ekonomicznie 
dostarczany. Osiowa pompa tłokowa dostarcza 
148 l/min pomocniczym obwodom roboczym 
a oddzielna pompa zębata dostarcza wydzielony
strumień oleju do układu kierowniczego.

 Nowy system 3-punktowego podnośnika o nowej
geometrii zapewnia udźwig z przodu do 3500kg oraz 
z tyłu do 8000 kg, co wystarcza do podnoszenia dużych 
urządzeń zawieszanych.
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NOWA KABINA COMMANDPlus FASTRACA
SERII 4000 JEST WSPANIAŁYM MIEJSCEM
NA SPĘDZENIE DNIA ROBOCZEGO - CICHA, 
PRZESTRONNA, KOMFORTOWA, DOBRZE 
WYPOSAŻONA.DLACZEGO PRACOWAĆ 
GDZIEŚ INDZIEJ?

 

 

Atrakcyjność dla kierowcy.

  

1  Przestrzeń, komfort, użyteczność – trzy słowa, które 
podsumowują nową kabinę Fastrac. Jest tam 10% więcej 
miejsca dla operatora niż u głównych konkurentów, 
a pełnowymiarowe siedzenie dla pasażera oznacza, 
że zarówno kierowca jak i druga osoba mogą podróżować 
bezpiecznie i komfortowo.

  

  

  

  

2       Siedzenie kierowcy opcjonalnie może być 
wykończone skórą i obecnie obraca się dalej – pełne 
50° w prawo i 20° w lewo, tak więc obserwacja 
osprzętu zawieszonego z tyłu lub holowanego nie 
musi oznaczać bólu karku.

3        Masz zapewnioną, doskonałą pozycję jazdy dzięki
pełnej regulacji zawieszenia siedzenia i regulacji kolu-
mny kierowcy.

  
4        Opcyjny chłodzony schowek zapewnia idealne 
przechowywanie napojów i posiłków przez cały dzień, 
zaś specjalna nakładka oparcia drugiego siedzenia, 
która po złożeniu go w poziomie tworzy stół 
piknikowy, doskonały podczas postoju na posiłek.

KABINA COMMANDPLUS

Wspaniała widoczność dookoła pozwala ci
pracować szybciej, bezpieczniej i bardziej 
komfortowo.
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DODATKOWE WŁAŚCIWOŚCI

KABINA COMMANDPLUS

6

5  Konstrukcja kabiny zapewnia przestronne środowisko
operatora i doskonałą ochronę przed słońcem.

 Głębokie szklane drzwi oraz boczne okna i szerokie osz-
klenie szyby przedniej zapewniają świetną widoczność do 
przodu i przez ramię. 

7  Opcyjny pakiet świateł roboczych LED zapewnia większą,
oświetloną przestrzeń dla łatwiejszej i wydajniejszej pracy
w nocy, przy mniejszym poborze mocy i maksymalnym 
natężeniu światła. Na koniec dnia światła oświetlają twoją
drogę opuszczania ciągnika i gasną automatycznie.
 
8  Kontrola klimatu zapewnia operatorowi komfort we wszy-
stkich warunkach pogodowych i szybko oczyszcza rano 
okna z wody skondesowanej na szybach. Ponadto otwie-
rane tylne okna narożnikowe zapewniają naturalną wen-
tylację a opcyjne stałe okno dachowe dostarcza więcej 
światła i poprawia widoczność podczas prac z ładowa-
czem czołowym.
 
9  Jest kilka liczących się drobiazgów. Jest opcja odtwa-

rzacza MP3, kompatybilnego z radiem pojazdu a jeśli 
zamówisz radio z Bluetooth, możesz rozmawiać przez
telefon bez angażowania rąk.

10 Wąski panel przyrządów „Slimline” dostarcza wszelkich
informacji i ostrzeżeń bez ograniczania widoczności do 
przodu.

9

5

8

6

10 10 7
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TECHNOLOGIA STEROWANIA PRZY UŻYCIU JEDNEGO PALCA

 

ŁATWO DOSTĘPNA I  ŁATWA W UŻYCIU 
TECHNOLOGIA, KTÓRA PODNOSI WYDAJNOŚĆ
I SPRAWIA, ŻE PRACA OPERATORA JEST ŁAT-
WIEJSZA I BARDZIEJ SATYSFAKCJONUJĄCA.

Układ napędowy „Hi-Tech”.

  

1  Zintegrowana współpraca silnika i skrzyni biegów, 
równoważona automatycznie dla uzyskania wymaganych 
osiągów i wykorzystania dużej mocy i momentów przy
ekonomicznych prędkościach silnika.

2       Szybki na drodze i polu przy niskich obrotach 
silnika: 60km/godz. przy 1600 obr/min lub jazda 
ekonomiczna 50 km/godz. już przy 1400 obr/min 
(osiągi zależne od opon).

3        Opcyjny zestaw przygotowawczy zintegrowany 
z przednim mostem gotowy do podłączenia układu 
GPS Trimble sprawia, że takie prowadzenie jest 
ekonomiczną opcją dla dopasowania kolejnych 
przejazdów, maksymalnej wydajności, minimalnych 
wkładów i obniżenia zmęczenia operatora.

14



 

4  Terminal z kolorowym ekranem dotykowym jest
wyposażeniem standardowym, do obsługiwania kluczowych
funkcji ciągnika w sposób możliwie intuicyjny i najprostszy.

Asystent uwroci (HTA) jest łatwo programowalny z ekranu
dotykowego dla łatwiejszego zawracania na końcu pola 
dzięki możliwości ustawiania w pamięci, sekwencji 
sterowania dla pięciu różnych zawieszanych urządzeń. 
Każda sekwencja dla danej maszyny może zawierać aż 15 
różnych funkcji wykonywanych automatycznie. 

5  Nowa opcja RapidSteer redukuje obroty kierownicy  
przy zawracaniu na uwrociach - do zaledwie dwóch obro-
tów kierownicy od blokady do blokady.

Kilka podstawowych funkcji uruchamiać można za pomocą
joysticka sterowania jazdą.

6  Oświetlenie maszyny i jej otoczenia opcyjnym pakietem 
LED i lampami roboczymi - do 18-tu lamp, zapewnia podczas
prac nocnych widoczność niemal jak w dzień.

STEROWANIE ZA POMOCĄ PALCA

STEROWANIE KOŃCEM PALCA

15

7

7
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SZYBKI I ZWINNY 

UNIKALNE KIEROWANIE WSZYSTKIMI CZTEREMA KOŁAMI 
POZWALA FASTRACOM SERII 4000 ZATACZAĆ MNIEJSZE 
KOŁA W PORÓWNANIU DO  KONWENCJONALNYCH
CIĄGNIKÓW. FASTRAC NOWEJ GENERACJI JEST BARDZIEJ 
ZWINNY I ZWROTNY NIŻ KIEDYKOLWIEK.

 

 

Oszczędzaj czas

 
 

1  Nowe kompaktowe podwozie jest węższe tam,
gdzie to się liczy - tak więc skręty są ciaśniejsze niż 
kiedykolwiek. Aby dopełnić warunek rozkładu nacisku 
na osie 50:50 zastosowano opony o rozmiarach
600/70R30 i 540/65R34. 

 

 

  

 

 

  
2       Nowa opcja RapidSteer sprawia,że zawracanie 
na uwrociach jest szybsze, łatwiejsze i mniej męczące
dla operatora.

3        Kierowanie na cztery koła zmniejsza promień skrętu 
ciągnika i wynosi poniżej 10m (w zależności od opon). 
3-pozycyjny przełącznik umożliwia operatorowi 
szybkie przełączanie trybów kierowania 2WS, 4WS, psi 
chód i dowolnego zaprogramowanego przez 
użytkownika.

 
 

4        Wybierz w pełni zintegrowane prowadzenie GPS
HD by zwiększyć dokładność prac polowych, lepsze
wykorzystanie szerokości narzędzi, kontynuację prac
w nocy i warunkach złej widoczności, dla poprawy 
samopoczucia i obniżenia zmęczenia operatora.

Dla maksymalnej wydajności i minimalnych 
strat plonów wybierz jeden z pięciu trybów
kierowania.

Pięć trybów skrętu kół

Wszystkie koła skrętne - 1 ślad Jazda ukośna

4 koła skrętne - 2 ślady

Przednie koła skrętne Tylne koła skrętne z opóżnieniem
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BEZPIECZNE I ZABEZPIECZONE

SZYBKA JAZDA PO DROGACH DAJE MILE
WIDZIANE KORZYŚCI, LECZ TAKŻE WIĄŻE SIĘ
Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. TO POWÓD, 
DLA KTÓREGO JCB FASTRAC MA WYJĄTKOWE 
POŁĄCZENIE RÓŻNYCH ROZWIĄZAŃ BEZPIECZEŃSTWA.
Bezpieczeństwo przede wszystkim

1  Wysokosprawne hamulce tarczowe zawsze zape-
wniają maksymalną siłę hamowania- mogą skutecznie
zatrzymać Fastraca z jego obciążeniem do 15% szybciej
niż ciągniki konwencjonalne. 

2       Każdy Fastrac jest dostępny z układem ABS zape-
wniającym ochronę przed poślizgiem i hamowanie 
przyczepy / osprzętu w każdych warunkach. Działa 
nawet na zdradliwych nawierzchniach terenowych.

3     W pełni nowa, sztywniejsza rama i zawie-
szenie z drążkami stabilizatorów z przodu 
i z tyłu zapewniają najlepsze działanie i sta-
bilność podczas szybkiej jazdy.
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DESZCZ, BŁOTO, ŚNIEG I MGŁA. UPAŁY, MROZY, 
PYŁ I CAŁA RESZTA. NOWY FASTRAC 
SERII 4000 BĘDZIE PRACOWAĆ W KAŻDYCH
WARUNKACH NA ZIEMI - TO POWÓD, 
DLA KTÓREGO TESTUJEMY TE MASZYNY 
WE WSZYSTKICH ZMIENNYCH WARUNKACH, 
JAKIE SPOTKAJĄ. 

 

Testy, testy, testy

Od pól Europy do śnieżnych krajobrazów Skandynawii, od chłodów Arktyki 
do palącego słońca Afryki testujemy nasze produkty w skrajnych warunkach,
jakich doświadczą podczas normalnej eksploatacji. Każda nakrętka i śruba, 
każdy odlew i wyrób, każdy podzespół i główny zespół i każdy układ hydrau-
liczny i elektryczny musi działać zgodnie ze standardami oczekiwanymi od
każdej maszyny JCB.

Trwałość jest jakością wbudowaną. Zmieniamy, ulepszamy i poprawiamy
w miarę potrzeb i w odpowiedzi na sygnały od użytkowników oraz by spełnić
nasze wysokie standardy i osób korzystających z naszych maszyn.

Niebywale skuteczne hamulce, które przekraczają oczekiwania z zewnętrz-
nymi tarczami i zaciskami, które wytrzymują dłużej są łatwe do czyszczenia
i tańsze w utrzymaniu. To samo dotyczy modułowego układu napędowego
i hydrauliki.

Ze swym uderzającym wyglądem jest to ciągnik, którym operatorzy będą 
chcieli jeździć. Duża atrakcyjność dla kierowcy, wysoki poziom wykorzystania,
konkurencyjne koszty utrzymania, łatwość konserwacji i wysokie standardy 
produkcyjne sprzyjają wzrostowi wartości resztkowej.

 

  
  

JAKOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ, WYTRZYMAŁOŚĆ

 

19

ŁATWOŚĆ SERWISOWANIA I KONSERWACJI

MIEJSCE NA WSZYSTKO I WSZYSTKO NA SWYM
MIEJSCU - RUTYNOWY SERWIS W NOWEJ SERII 
FASTRAC 4000 NIE JEST TRUDNOŚCIĄ.

Troska i uwaga

1  Szybki i łatwy dostęp zachęca do regularnej troski
serwisowej przez długi czas niezawodnej pracy ma-
szyny. Sprzyja temu wysoko unoszona maska i od-
chylany zespół chłodzenia dla ułatwienia czyszczenia
układu chłodzenia.

2       Pomiar poziomu oleju bez podnoszenia maski,
łatwe tankowanie paliwa, uzupełnianie DEF i oleju
hydraulicznego - wszystkie wlewy są z tej samej
strony.

3     Łatwy dostęp do akumulatorów, odłącznika
akumulatora i zbiorników płynu hamulcowego.

4     Zespoły zewnętrznych hamulców tarczowych
przednich i tylnych są proste, szybkie i niedrogie
w naprawie.

5     Dla maksymalnej kontroli kosztów i spokoju 
umysłu skorzystaj z umów serwisowych z serwi-
sem dealera JCB i rozszerzonej gwarancji JCB
PremierCover.

JCB LiveLink dodaje zdalny monitoring harmono-
gramu serwisu dealera i wczesne ostrzeżenia 
o usterkach. Także bezpieczeństwo z alertami 
przekraczania monitorowanych stref i godziny
policyjnej, śledzeniem pojazdu i systemem 
identy�kacji pojazdów CESAR Datatag
( w zależności od kraju).

PREMIERCOVER
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SPECYFIKACJA FASTRAC SERIA 4000

WYMIARY STATYCZNE 

SILNIK

4160 4190

208 (155) 235 (175)

4220

Moc znamionowa 97/68 WE KM (kW)       160 (119)         189 (141)          217 (162)

Moc maksymalna 97/68 WE KM (kW)       175 (130)    

Maks. moment obrotowy przy 1450 obr./min Nm 750 850 950

Marka AGCO Power

Model 66AWF

Wtrysk Bosch CP4 common rail

Liczba cylindrów 6

Pojemność litry 6,6

Cylinder mm 108

Skok mm 120

Chłodzenie Ciecz

Filtr powietrza Wkład suchy Powercore

Zasysanie Turbosprężarka i chłodnica pośrednia

ZAWIESZENIE

Przednie i tylne:  hydropneumatyczne z samopoziomowaniem.                         Standardowe pojedyncze 45 mm. Opcjonalne podwójne 55 mm.

Opony 540/65 R34

A Wysokość do dachu kabiny m 3,00

B Wysokość do platformy m 1,67

C Rozstaw osi m 2,98

D Rozstaw kół m 1,83/2,02 standardowo     1,93/1,78 odwrócone koła

E Długość całkowita m 5,40

F Szerokość całkowita m 2,55

G Prześwit pod pojazdem m 0,45

H Szerokość między oponami m 1,47

H

D

F

C

E

G

B

A UKŁAD HYDRAULICZNY

Tylny 3-punktowy układ sterowania 
zawieszeniem osprzętu 

Elektroniczny układ podnoszenia ze sterowaniem głębokością, cięgłem/pozycją, 
szybkością opuszczania i maksymalną wysokością podnoszenia oraz podnoszeniem 

i opuszczaniem wyposażenia zewnętrznego.

Typ tylnego 3-punktowego zawieszenia osprzętu Kategoria II; ramiona hakowe składane, górne mocowanie łącznika z otworami pod sworzeń.

Udźwig 3-punktowego zawieszenia osprzętu 6000 kg, opcjonalnie 7000 kg lub 8000 kg.

Przedni 3-punktowy układ sterowania 
zawieszeniem osprzętu (opcjonalny)

Elektroniczny układ podnoszenia ze sterowaniem głębokością, szybkością 
opuszczania i  maksymalną wysokością podnoszenia oraz podnoszeniem 

i opuszczaniem wyposażenia zewnętrznego.

Typ przedniego 3-punktowego zawieszenia 
osprzętu (opcjonalnego)

Kategoria II; ramiona hakowe składane.

Udźwig przedniego 3-punktowego zawieszenia 
osprzętu (opcjonalnego)

3500 kg

UKŁAD ELEKTRYCZNY

Napięcie w układzie wolty 12

Wydajność alternatora ampery

amperogodziny

200

Pojemność akumulatora 2 ×  110

POMOCNICZY UKŁAD HYDRAULICZNY

Maksymalny przepływu oleju przy 
obrotach znamionowych 2100 obr./min

l/min 148

Przepływ użytkowy na sekcję l/min 100

Ciśnienie robocze bary 210

Wyjścia hydrauliczne
Do 6 par wyjść hydrauliczny podwójnych ze sterowaniem przepływem i czasem pracy,

stały ciągły przepływ oraz swobodny przepływ powrotny.  

Standardowy (wersja rolnicza) 4 tylne pary wyjść hydraulicznych  z tylnym swobodnym przepływem zwrotnym.

Opcjonalny (wersja rolnicza)
4 lub 5 par tylnych wyjść hydraulicznych oraz  1 lub 2 pary wyjść hydraulicznych 

z przodu ze swobodnym przepływem powrotnym, dodatkowe wyjścia hydrauliczne 
power beyond z sygnałowym wykrywaniem obciążenia i priorytetem przepływu.

Standardowy (wersja komunalna) 4 tylne pary wyjść hydraulicznych z tylnym swobodnym przepływem zwrotnym.

Opcjonalny (wersja komunalna)
4 lub 5 par tylnych wyjść hydraulicznych oraz  1 lub 2 pary wyjść hydraulicznych 

z przodu ze swobodnym przepływem powrotnym, dodatkowe wyjścia hydrauliczne 
power beyond z sygnałowym wykrywaniem obciążenia i priorytetem przepływu. 

Złącza Szybkozłącze Deluxe (zwalniane pod ciśnieniem).

WAŁEK ODBIORU MOCY - WOM

Typ tylnego WOM
4-biegowa przekładnia WOM z elektrohydraulicznym płynnym włączaniem 

i zmianą prędkości.

Prędkości tylnego WOM 540 / 1000 / 540E / 1000E.

Przystawka wyjściowa tylnego WOM
Przystawka  wałka odbioru mocy 6 i 21 wypustów śr. 1

   lub opcjonalnie 6 i 20 wypustów śr. 1 4
3⁄  cala.

Typ przedniego WOM (opcjonalnie)
1- biegowa przekładnia WOM  1000 obr./min z płynnym włączaniem elektrohydraulicznym.

 Umiejscowienie centralne lub boczne w wersji komunalnej. 

Prędkość przedniego WOM 1000 obr./min przy 1900 obr./min.

Przystawka wyjściowa przedniego WOM przystawka  wałka odbioru mocy 21 wypustów śr. 1

3⁄8 cala.

3⁄8 cala.

4160 4190 4220

Moc WOM KM (kW)  169 (124)  195 (145)

POJEMNOŚCI

Zbiornik paliwa litry 390

Zbiornik oleju hydraulicznego 130

Zbiornik mocznika litry 45

140(103)

litry
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OSIE

Typ Oś z zewnętrznymi zwolnicami piast redukującymi obroty przekładni głównej.

Mocowanie kół 10 śrub osi przedniej, 10 śrub osi tylnej.

Włączanie napędu na cztery koła Elektrohydrauliczne.

Mechanizmy różnicowe
Płynne włączanie elektrohydrauliczne. Przedni układ No Spin o ograniczonym poślizgu

 lub Maxtrac do zastosowań z ładowaczem czołowym. 

UKŁAD KIEROWNICZY

Typ
Standardowy:  hydrostatyczny, stałe przełożenie. 

Opcjonalne:  hydrostatyczny układ kierowniczy, przygotowany do obsługi systemu 
GPS  z  funkcją RapidSteer.

System czterech kół skrętnych 4 WS Quatronic Zaawansowany układ sterowania 4 kołami zależny od prędkości z kilkoma trybami 
działania i automatycznym sterowaniem.

Minimalna średnica zawracania 4WS 9,8 m (540/65 R30).

HAMULCE

Typ
4160:  Zewnętrzne tarcze hamulcowe, standardowe pojedyncze zaciski, 

opcjonalne  zaciski podwójne. 
4190/4220:  Zewnętrzne tarcze hamulcowe, standardowe podwójne zaciski.

Sposób działania

Uruchamiany pneumatyczne poprzez układ hydrauliczny zgodnie ze specykacja 
EEC dla pojazdów ciężarowych. Układ hamulcowy wspomagany jest przez system ABS 

w standardzie. Dodatkowy opcjonalny pakiet drogowy tj. funkcja hamulca podjazdowego 
na wzniesieniach wraz z systemem kontroli trakcji.

 
 

Układ hamulcowy przyczep

Jedno i dwuobwodowe wyjścia pneumatyczne dla przyczep.
Pneumatyczny hamulec naczepy automatycznie włączany przez

hamulec postojowy ciągnika. Standardowo układ hamulcowy z ABS 
oraz 12-woltowe gniazdo systemu ABS przyczepy.

 

NAPĘD

Typ 2-zakresowa przekładnia bezstopniowa o 6 trybach pracy.

Prędkości Niski zakres: 0–30 km/h. Wysoki zakres: 0–60 km/h

MASA POJAZDU

Oś przednia Oś tylna Całkowita

Maszyna podstawowa kg 3845 3730 7575

+ koła 600/70 R30, przedni TUZ i WOM 
i przednia przystawka odbioru mocy

kg 4440 3900 8340

+ obciążnik przedni 800 kg oraz obciążnik tylny 1000 lub 1650 kg
 

KOŁA I OPONY

Rozmiar
Rozstaw kół  

standardowo w mm
Rozstaw kół Średnia zawracania

w mmodwróconych w  mm

Wersja rolnicza 540/65 R30 1930 / 2015 1830 / 1780 9,8

11,8

11,8

14,5

12,5

9,8

9,8

9,8

Wersja rolnicza

Wersja rolnicza

Wersja rolnicza

540/65 R34 1930 / 2015 1830/ 1780

Wersja rolnicza 600/70 R30 2015 / 1930 1930

Wzór komunalny 500/70 R24 1785 2015

Wersja użytkowa 440/80 R30 1830 1930

Wersja użytkowa 540/65 R30

380/85R38

przód 540/65R34 tył 600/70R30 1930/ 2015

1525 / 2235

1930 /2015

1830 1930

Przednie błotniki skrętne i tylne błotniki stałe. Indeks prędkości wszystkich opon wynosi 65 km/h.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE Obciążenie przednie o masie 850 kg, obciążenie tylnej platformy o masie 1000 kg, przedni TUZ, 
przedni WOM, przystawka  wałka odbioru mocy 6 lub 20 wypustów śr. 1 i 3⁄4 cala, programowalny asystent 
uwroci HTA z radarem,  fotel Deluxe z dodatkowymi regulacjami, fotele Delux skórzane, podgrzewana 
przednia i tylna szyba, elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka z dodatkowym zwierciadłem 
szerokokątnym, dodatkowe wejście audio, dodatkowe robocze światła halogenowe lub LED, zewnętrzne 
przyciski sterowania sekcjami hydrauliki, 7-pinowe przednie gniazdo zasilania, 3-pinowe przednie gniazdo 
zasilania, wewnętrzne lusterko wsteczne, automatyczne stabilizatory tylnego cięgien, hakowy hydrauliczny
zaczep dolny, elektryczna lodówka, kamera zaczepu tylnego z monitorem, szyberdach szklany, osłona okna
tylnego, dodatkowa rama montażowa platformy tylnej, dodatkowe osłony dachu i kabiny, większy udźwig 
tylnego TUZ, różne rodzaje zaczepów, wyjścia sygnałowe power beyond, różne rozmiary opon i rodzaje
bieżników, hydrauliczny łącznik, przygotowanie układku kierowniczego pod system GPS.

 

   
 

KABINA Wyposażenie standardowe:
Klimatyzacja automatyczna, fotel pneumatyczny z elementami sterowania skrzynią biegów i wyposażeniem 
dodatkowym zamontowanymi w podłokietniku, wyświetlacz z kolorowym ekranem dodatkowym 
przedstawiający informacje o przekładni i ustawienia kon�guracji, elektroniczne zawory suwakowe, �ltr 
kategorii 2, wycieraczka szyby przedniej i tylnej, przednia osłona przeciwsłoneczna, pełne oświetlenie 
drogowe, dodatkowe gniazdo elektryczne i czujnika prędkości, pełnowymiarowy fotel pasażera, 
pas biodrowy kierowcy i pasażera, podświetlenie konsoli bocznej, kompaktowa deska rozdzielcza 
z podświetleniem, schowek, przygotowanie do montażu radia w formacie 1 DIN i czterech głośników. 
Dostęp do kabli przez okno tylne, przełączniki podnoszenia/opuszczania i przystawki odbioru mocy 
na tylnym błotniku.

Fastrac jak każdy nowoczesny ciągnik rolniczy i wielozadaniowy współpracuje z układem GPS TRIMBLE, 
który wspomaga sterowanie maszyną i  jest niezwykle dokładny podczas pracy w polu przy przejazdach
 liniowych. Używanie GPSa skutecznie pomaga oszczędzać nawet duże ilości pieniędzy gdyż:
- ogranicza występowanie nakładek i mijaków, przez to oszczędzasz na drogich nawozach, środkach 
chemicznych i paliwie chroniąc rośliny przed przedawkowaniem;
- prace wykonywane są szybciej i dokładniej, tym samym zwiększasz wydajność maszyn mniej je zużywając;
- jeśli zatrudniasz pracowników, możesz kontrolować jakość ich pracy, dzięki raportom generowanym przez 
urządzenia;
- systemy automatycznego prowadzenia pozwala Tobie oszczędzać nie tylko przy nawożeniu, ale i przy uprawie, 
siewach, pracach żniwnych i pożniwnych.
-  łatwa obsługa GPSa, możliwość przenoszenia między pojazdami, dokładność i wielozadaniowość.
 Połączenie GPS z zaletami fastraca tj. niezależne samopoziomujące zawieszenie daje lepszą dokładność pracy
 i mniejsze zużycie paliwa. Całkowity zestaw GPS można zamówić wraz z maszyną.

GPS AUTO STEROWANIE

Maksymalna dopuszczalna 
masa pojazdu

kg
Hamulce z pojedynczym zaciskiem:  9 ton.  

Hamulce z podwójnym zaciskiem:  13/14 ton (w zależności od opon).
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LIVELINK, PRACUJ INTELIGENTNIEJ

SYSTEM JCB LIVELINK TO INNOWACYJNE 
OPROGRAMOWANIE POZWALAJĄCE 
NA MONITOROWANIE I ZDALNE
ZARZĄDZANIE MASZYNAMI – W TRYBIE 
ONLINE PRZEZ POCZTĘ ELEKTRONICZNĄ 
LUB TELEFON KOMÓRKOWY. SYSTEM 
LIVELINK ZAPEWNIA TOBIE DOSTĘP 
DO WSZELKICH UŻYTECZNYCH INFORMACJI 
O MASZYNIE, OD ALARMÓW PO 
INFORMACJE DOTYCZĄCE HISTORII SERWISU
A PRZECHOWYWANYCH W BEZPIECZNY 
SPOSÓB W CENTRUM DANYCH.

Wydajność pracy 
i korzyści ekonomiczne
Dzięki informacjom o zużyciu paliwa i czasie 
przestojów system JCB Livelink pozwala na 
redukcję zużycia paliwa, obniżenie kosztów 
eksploatacji i wzrost wydajności. Informacja o 
aktualnym położeniu maszyny może również 
wpłynąć na obniżenie kosztów ubezpieczenia.

Zalety dotyczące bezpieczeństwa
Alarmy w czasie rzeczywistym w przypadku 
przemieszczenia się maszyny poza zaprogra-
mowaną strefę działania poinformuję Cie-
bie, kiedy maszyna znajdzie się w miejscu w 
którym być nie powinna. Dodatkowe zalety 
systemu Livelink to kontrola w czasie rze-
czywistym położenia maszyny oraz kontrola 
dopasowania immobilisera do jednostki ste-
rowania silnikiem (ECU).

Zalety w utrzymaniu maszyny
System JCB LiveLink ułatwia kontrolę serwiso-
wą maszyn. Precyzyjne godzinowe informacje 
o wymaganych przeglądach, oraz informacja 
o aktualnej lokalizacji maszyny ułatwiają za-
planowanie przeglądów serwisowych Twojej 

   
  

cji o krytycznych alarmach maszyny i wgląd 
w historię przeglądów serwisowych.
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WARTOŚĆ DODANA

OGÓLNOŚWIATOWA SIEĆ JCB WSPARCIA 
KLIENTA JEST PIERWSZORZĘDNA. 
NIEZALEŻNIE OD TEGO CO POTRZEBUJESZ 
I GDZIE JESTEŚ, UZYSKASZ SZYBKĄ I SPRAWNĄ
POMOC I MOŻESZ BYĆ PEWNY, ŻE TWOJE 
MASZYNY STALE WYKORZYSTUJĄ SWÓJ
PEŁNY POTENCJAŁ.

Nasz Serwis Wsparcia Technicznego zapewnia stały dostęp do ekspertów
fabrycznych, a nasze zespoły �nansów i ubezpieczeń są zawsze pod ręką, 
by zapewnić szybkie, elastyczne i konkurencyjne rozwiązania �nansowe.

Światowa sieć Centrów Części JCB to inny model sprawnego działania; 
dzięki 15 regionalnym bazom możemy dostarczyć ok.95% wszystkich 
części w dowolne miejsca na świecie. Nasze oryginalne części JCB
są zaprojektowane do harmonijnej pracy z twoją maszyną dla optymalnej 
wydajności i sprawności.

JCB Assetcare oferuje wszechstronne rozszerzone gwarancje i umowy 
serwisowe, jak również wyłącznie umowy serwisowe lub naprawcze
i konserwacyjne. Niezależnie od tego co wybierzesz, nasze zespoły 
konserwacyjne na całym świecie oferują konkurencyjne stawki 
robocizny i darmowe wyceny jak również szybkie, skuteczne naprawy.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia �rma  Interhandler Sp. z o.o.  
która jest wyłącznym autoryzowanym dystrybutorem maszyn JCB na rynek
Polski i posiada serwis stacjonarny wraz z magazynem części w każdym 
z punktów serwisowych.



 

23

WARTOŚĆ DODANA

OGÓLNOŚWIATOWA SIEĆ JCB WSPARCIA 
KLIENTA JEST PIERWSZORZĘDNA. 
NIEZALEŻNIE OD TEGO CO POTRZEBUJESZ 
I GDZIE JESTEŚ, UZYSKASZ SZYBKĄ I SPRAWNĄ
POMOC I MOŻESZ BYĆ PEWNY, ŻE TWOJE 
MASZYNY STALE WYKORZYSTUJĄ SWÓJ
PEŁNY POTENCJAŁ.

Nasz Serwis Wsparcia Technicznego zapewnia stały dostęp do ekspertów
fabrycznych, a nasze zespoły �nansów i ubezpieczeń są zawsze pod ręką, 
by zapewnić szybkie, elastyczne i konkurencyjne rozwiązania �nansowe.

Światowa sieć Centrów Części JCB to inny model sprawnego działania; 
dzięki 15 regionalnym bazom możemy dostarczyć ok.95% wszystkich 
części w dowolne miejsca na świecie. Nasze oryginalne części JCB
są zaprojektowane do harmonijnej pracy z twoją maszyną dla optymalnej 
wydajności i sprawności.

JCB Assetcare oferuje wszechstronne rozszerzone gwarancje i umowy 
serwisowe, jak również wyłącznie umowy serwisowe lub naprawcze
i konserwacyjne. Niezależnie od tego co wybierzesz, nasze zespoły 
konserwacyjne na całym świecie oferują konkurencyjne stawki 
robocizny i darmowe wyceny jak również szybkie, skuteczne naprawy.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia �rma  Interhandler Sp. z o.o.  
która jest wyłącznym autoryzowanym dystrybutorem maszyn JCB na rynek
Polski i posiada serwis stacjonarny wraz z magazynem części w każdym 
z punktów serwisowych.



Maszyny do kazdej pracyMaszyny do rolnictwa

Oddział Toruń
ul. Wapienna 6
87-100 Toruń

   

a, 

Interhandler Sp. z o.o.  
ADRESY ODDZIAŁÓW:

tel. 56 610 28 20, 56 610 28 90
o�ice@interhandler.pl

ul. M. Rataja 2, Rusocin

tel.

Oddział Gdańsk

83- 031 Łęgowo
58 692 03 23

serwis.gdansk@interhandler.pl

ul. Jagiellończyka 38A

tel.

Oddział Olsztyn

10- 062 Olsztyn
89 521 86 05

serwis.olsztyn@interhandler.pl

Oddział Białystok
ul. Porosły 86

tel.
16-070 Choroszcz

85 662 76 55
serwis.bialystok@interhandler.pl

ul. Szczecińska 30C

tel.

Oddział Szczecin

73-108 Kobylanka
91 561 04 91

serwis.szczecin@interhandler.pl

ul. Zbożowa 6

tel.

Oddział Poznań

62-025 Kostrzyn
61 815 74 70

serwis.poznan@interhandler.pl

ul. Prosta 2

tel.

Oddział Warszawa

05-092 Łomianki 
22 751 44 12

serwis.warszawa@interhandler.pl

ul. Brzezińska 88

tel.

Oddział Łódź

92-118 Łódź
42 650 85 60

serwis.lodz@interhandler.pl

ul. Dębówka 41

tel.

Oddział Lublin

20-823 Lublin
81 742 84 32

serwis.lublin@interhandler.pl

ul. Sikorskiego 8

tel.

Oddział Brzeg

49-300 Brzeg
77 416 26 36

serwis.brzeg@interhandler.pl

ul. Wiosenna 31

tel.

Oddział Katowice

41-250 Czeladź
32 388 49 40

serwis.katowice@interhandler.pl

ul. Rudna Mała 52

tel.

Oddział Rzeszów

36-060 Głogów Małopolski 
17 859 13 50

serwis.rzeszow@interhandler.pl

ul. Zakopiańska 307

tel.

Oddział Kraków

30-435 Kraków
12 288 15 10

serwis.krakow@interhandler.pl

ul. Wrocławska 6F

tel.

Oddział Wrocław

55-095 Długołęka
71 390 16 33

serwis.wroclaw@interhandler.pl

ul. Jamnicka 3

tel.kom.

Oddział Nowy Sącz - Punkt obsługi klienta

33-300 Nowy Sącz

a.twardosz@interhandler.pl
669 101 943


