
Fastrac Xtra Rad 3000



Jedinečná mnohostrannosť. 
Na ceste a na poli.



S výrobou JCB Fastrac sme začali v roku 1991. Tento stroj prešiel nepretržitým 
vývojom, aby spĺňal najnovšie požiadavky trhu. Zároveň zostáva verný svojím 
pôvodným princípom. Po prvé, Fastrac je stále jediným traktorom s odpružením 
predných a zadných kolies, čo zvyšuje komfort a trakčnú silu bez nutnosti použitia 
veľkého doťažovania závažiami. Po druhé, vonkajšie kotúčové brzdy majú podstatne 
vyššiu výkonnosť ako brzdy v olejovom kúpeli, používané u konvenčných traktorov. 

A po tretie, konštrukcia s plnohodnotným rámom znižuje – na rozdiel od konvenčného 
traktora – namáhanie komponentov motora a prevodovky prenášajúcich zaťaženia. 
Tieto stroje ako celok poskytujú maximálny výkon a manévrovacie schopnosti 
na poli, majú vysokú rýchlosť jazdy, citlivé riadenie a výkonné brzdy pre jazdu na 
ceste, a navyše zvyšujú komfort obsluhy. Jeden z najproduktívnejších strojov pre 
poľnohospodárstvo v súčasnosti.

FASTRAC XTRA RADU 3000 
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Pôžitok z luxusnej a uvoľnenej jazdy.
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Keď sú hodiny tak dlhé a náročné ako v poľnohospodárstve, je komfort nutnosťou 
a nie luxusom. Za volantom potrebujete byť svieži, uvoľnení a bez stresu, abyste 
počas náročnej sezóny boli produktívni a efektívni. To vyžaduje investície do 
komfortného pracovného prostredia, do plynulej jazdy minimalizujúcej stresujúce 

otrasy, do zdravej atmosféry so zníženým hlukom a vibráciami, a do intuitívneho 
usporiadania, ktoré ovládanie obrovského potenciálu traktoru radu 3000 urobia 
prirodzeným.

Ovládací panel a farebný dotykový displej

sú poruke

Úvraťový manažment

jednoduché nastavovanie a ovládanie traktorových funkcií  

bez námahy

Xtra Drive

používanie len brzdového pedálu k rozjazdu a zastaveniu

Funkcia Hill Hold automaticky odbrzdí pri  
rozjazde v kopci bez pohnutia stroja dozadu pri 
zaťažení motora

jazdenie bez námahy

Nízka hladina hluku v kabíne

komfortné pracovné prostredie

Kabína umiestnená v strede

zabraňuje natriasaniu vodiča a zlepšuje výhľad dopredu

Odpruženie zadnej nápravy s automatickým 
vyrovnávaním výšky

udržuje konštantnú jazdnú výšku rámu

Odpruženie oboch náprav voči rámu

filtruje nárazy pri prechádzaní cez nerovnosti a zaisťuje tak 

plynulú jazdu

Stabilizátory náprav

zlepšujú ovládateľnosť, bezpečnosť a stabilitu

Široká kabína

poskytuje dostatok miesta a úložného priestoru

Sedadlo s vzduchovým odpružením a plnohodnotné 
sedadlo spolujazdca

vynikajúci komfort

Vysoko výkonná klimatizácia

chladí a zvyšuje komfort

Veľká presklená plocha a paket xenonových svetiel

zlepšuje viditeľnosť v noci

Ergonomické a intuitívne usporiadanie  
ovládacích prvkov

jednoduché pre používanie
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JCB Fastrac je prvým traktorom na svete s odpružením 
prednej a zadnej nápravy. V súčasnosti JCB jedinečné 

odpruženie poskytuje obsluhe neprekonateľný  
jazdný komfort.

Uchytenie náprav trojnásobnou väzbou s rámom tlmí 
nárazy pri prechádzaní po nerovnostiach na poli, tým 

znižuje zhutňovanie pôdy, zvyšuje trakčnú silu a poskytuje 
obsluhe maximálny jazdný komfort. Na ceste má vodič vyššiu 

kontrolu nad strojom a komfort, vďaka čomu sa zvyšuje 
bezpečnosť pri vysokých rýchlostiach.

Komfort jazdy ešte zvyšuje uchytenie kabíny, ktorého 
výsledkom je menší pohyb zlepšujúci plynulosť jazdy.

Niet divu, že obsluha radu 3000 zostáva neunavená a 
produktívna aj počas dlhých pracovných dní.

Traktory Fastrac radu 3000 sú vybavené unikátnym systémom zaisťujúcim 

vždy optimálny zdvih odpruženia. Toto platí aj pri vyššých rýchlostiach, pri 

ľubovoľnom prídavnom zaťažení stroja, ako pri postrekovani s neseným 

postrekovačom tak pri vykonávaní kultivácií pri veľmi malom zaťažení. 

Jazda je vždy neuveriteľne plynulá a komfortná.

Predná náprava s tromi stupňami tuhosti odpruženia zaisťuje vynikajúcu 

ovládateľnosť budiacu dôveru vodiča so zvyšeným komfortom.

Stroje radu 3000 vám šetria peniaze 

Odpružením oboch náprav sa obmedzuje opotrebovanie pneumatík a 

zaisťuje lepší prenos výkonu, čím vám znižuje náklady ... a to je dobré 

pre podnikanie.

Odpruženie oboch náprav tiež prináša výhody v oblasti 
výkonnosti 
Viac informacií nájdete v časti venovanej odpruženiu prednej a zadnej 

nápravy.

Bezkonkurenčne  
plynulá jazda

Pretože obsluha pracujúca v pohodlí, 
je produktívna obsluha.

Revolučné umiestnenie 
kabíny

Kabíny umiestnené nad zadnými 

kolesami sú vystavené veľkým 

otrasom, takže vodič v nich cíti 

každú nerovnosť.

Kabíny traktorov Fastrac sú 

umiestnené uprostred stroja, aby 

zaisťovali plynulejšiu jazdu.

Výhody radu 3000

•  Jedinečný jazdný komfort 

obsluhy

•  Plynulá jazda po 

nerovnostiach bez rázov

•  Menej unavená a 

produktívnejšia obsluha

•  Menšie zhutňovanie pôdy, 

lepšia trakčná sila na poli

•  Bezpečnejšia a 

kontrolovanejšia jazda  

po ceste

•  Ideálna pracovná teplota a 

podmienky na prácu
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Dobrý dizajn neznamená len pekný vzhľad. Znamená to tiež, 
že každý komponent zastáva svoju úlohu najlepším možným 
spôsobom. Plné odpruženie oboch náprav traktora Fastrac, 

integrovaný rám a poloha kabíny sú najlepšími príkladmi 
pozornosti, ktorú JCB venuje drobným detailom kvôli 

zaisteniu výnimočnej úrovne komfortu.

Kabína radu 3000 je vybavená neuveriteľne komfortným 
sedadlom s vzduchovým odpružením, má dostatok priestoru 

pre nohy a pre ukladanie vybavenia a pomôcok. Ďalšími 
komfortnými prvkami sú prípojka prehrávača MP3 a 

nabíjacia prípojka mobilného telefónu.

Kabína je tiež konštruována tak, aby poskytovala vynikajúci 
výhľad, ktorý je ešte zlepšený novo navrhnutými blatníkmi 
prekrývajúcimi viac kolesá a omedzujúcimi rozstrekovaniu 

nečistôt. Paket xenónových svetiel nahrádza denné svetlo a 
umožňuje súčasné používanie všetkých svetiel, čím umožňuje 

predĺženie pracovného dňa bez rizika únavy vodiča.

Komfort a bezpečnosť

Nikto iný nevenuje toľko pozornosti 
komfortu a bezpečnosti obsluhy

Luxusné prvky 

Prípojka prehrávača MP3

Nabíjacia prípojka mobilného 

telefónu

Ďalšie voliteľné položky obsahujú: 

– vyhrievané sedadlo vodiča 

– chladnička v kabíne

Spätné zrkadlá 

Veľké širokouhlé zrkadlá

Ďalšie voliteľné položky obsahujú: 

–  obidva elektricky ovládané 

zrkadlá

–  obidva elektricky vyhrievané 

zrkadlá

Sedenie 

Sedadlo s vzduchovým 

odpružením je neuveriteľne 

komfortné

Plnohodnotné sedadlo spolujazdca 

poskytuje komfort aj spolujazdcovi, 

čo je unikát JCB

Výhody radu 3000

• Vynikajúcí komfort obsluhy

• Nízka hladina hluku v kabíne

•  Dostatok úložného priestora 

na náradie a vybavenie

•  Úložné priestory na osobné 

predmety

•  Doplnkové luxusné položky 

pre uľahčenie života

•  Vynikajúci výhľad pre 

bezpečnosť a kontrolu nad 

strojom

• Potenciál pre prácu v noci
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Prínosom v oblasti zvýšenia efektivity prostredníctvom 
komfortu obsluhy je ergonomické usporiadanie kabíny. 

Pomáha tiež zaistiť čo najuvoľnenejší pocit pri riadení a 
zároveň mať kompletne pod kontrolou obrovský potenciál 

výkonnosti radu 3000.

Kabína bola konštruována tak, aby sa obmedzila nutnosť 
opakovaného naťahovania a krútenia obsluhy, ktorá si počas 

dlhých pracovných dní vyberá svojú daň vo forme únavy. 
Preto sú všetky ovládacie prvky šikovne zoskupené poruke.

Duševný stres je obmedzený intuitívnym usporiadaním 
ovládacích prvkov, ktoré je extrémne ľahké se naučiť 

používať, pričom všetky funkcie, ktoré sú nastavené spolu 
s ich stavmi sú zobrazené na farebnom dotykovom displeji 
pripevnenom k sedadle. A navyšše kľúčové činnosti (napr. 

radenie prevodových stupňov) sú automatizované vo 
voliteľnom pakete poľných výkonov. Toto všetko prispieva 

k rýchlemu osvojeniu ovládania stroja a možnosť sústredenia 
obsluhy na vonkajšie prostredie a prevádzanú prácu.

Ergonomické a intuitívne 
usporiadanie ovládacích 
prvkov

 Ovládací panel upevnený k 

sedadlu umožňuje ovládanie 

všetkých funkcí poruke

 Ovládacie prvky sú logicky 

zoskupené, takže sú ľahko 

prípustné a nie sú rozhádzané 

po celej kabíne

 Ovládanie prevodovky 

joystickom može byť doplnené 

tlačidlami programovateľnými 

pomocou dotykovej obrazovky

 Prístrojová doska je 

excelentne čitateľná a ukazuje 

najdôležitejšie funkcie stroja: 

– preklz kolies 

– výpočet pracovnej plochy 

– palivo 

– rýchlosť 

– otáčky motora

 Voliteľná prípojka externého 

audiozariadenia

Stavy stroja na dotykovej 
obrazovke

• PTO zapnuté a otáčky PTO

• PTO a zaradený prevodový 

stupeň

• Aktívne ventily ext. hydrauliky

• Sekvencia úvraťového 

manažmentu a následujúca 

aktivovaná funkcia

• Uzávierka diferenciálov a 4WD 

(pokiaľ nie je aktívna, bliká)

• Pohyb ramien a ťahová 

regulácia

• Zvolený smer jazdy

Nastavenie stroja na 
dotykovej obrazovke

• Vypnutie predného/zadného 

PTO

• Vypnutie uzávierky 

diferenciálov

• Nastavenie displeja

• Vynechanie pracovnej plochy

• Nastavenie programovateľných 

tlačidiel joysticku

• Nastavenie časovej a prietokovej 

regulácie ventilu ext. hydrauliky

• Menu nastavenia úvraťového 

manažmentu

• Menu nastavenia pracovných 

svetiel

• Servisný prístup

• Integracia GPS

Ergonomické a ľahko 
použiteľné ovládacie prvky

Ste okamžite v kontakte so strojom  
a s prostredím

Ľahko použiteľný ovládací 
panel klimatizácie

Inteligentné vedenie vzduchových 

kanálov zlepšuje prietok vzduchu 

a zlepšuje odstraňovanie 

zahmlenia, lepšia tepelná izolácia 

medzi kabínou a kapotou 

znižuje teplotu v kabíne a znižuje 

zaťaženie klimatizácie.

Jednoduchá dotyková 
obrazovka vás zoznámi s 
ovládaním, bez potreby čítať 
tisícstránkový návod

Farebná dotyková obrazovka má 

jednoduché a ľahko použiteľné 

usporiadanie.

Dotyková obrazovka vás tiež 

oboznámi s režimami prevodovky 

(viď. prevodovka P-TRONIC) a 

s úvraťovým manažmentom. Viac 

informacií nájdete na druhej stránke.
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JCB úvraťový manažment bol vyvinutý za účelom 
dosiahnutia úspor drahocenného času tým, že sa obsluhe 

uľahčí ovládanie traktora a príslušenstva na konci poľa.  
Po stlačení tlačídla sa všetky nastavené operácie na konci 

poľa vykonajú automaticky a vodič sa môže sústrediť na 
vlastnú prácu na poli.

Úvraťový manažment je prístupný prostredníctvom dotykovej obrazovky 

a pri stojacom stroji je ľahko programovatelný, takže ho môže používať aj 

menej skúsená obsluha. Systém poskytuje následujúce:

•  Možnosť naprogramovania sekvencie až s 15 operaciami traktora, 

vykonávaných po stlačení jedného tlačídla

•  Možnosť uloženia až 5 vyššie uvedených sekvencií pre rôzne operácie

•  Aktivácia jedným ľahko dostupným tlačidlom na joysticku

•  Jednoduchá voľba funkcií: stačí stlačiť požadovanú funkciu v menu 

dotykovej obrazovky – žiadne zmätky pri pokuse o uloženie veľkého 

počtu úloh

•  Možnosť zadania, úpravy alebo vymazania funkcií aj počas prevádzky, 

čo zvyšuje flexibilitu

•  Možnosť prepojenia funkcií dohromady s časovou väzbou alebo 

prechod procesom stlačením jedného tlačidla

•  Možnosť pauzy, reštartu a preskočenie sekvencie v prípade potreby

•  Súčasťou paketu poľných výkonov je tiež radar pre presnejšie  

meranie rýchlosti

Inovácia v akci

Úvraťový manažment
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Neuveriteľná produktivita.  
Skvelý výkon stroja v každom prostredí.



Motor Sisu Power Stage IIIB/Tier 4i so zdvihovým 
objemom 7,4 litrov

nízka spotreba, vysoká spoľahlivosť, dlhé intervaly údržby,  

nízka hlučnosť

Vstrekovanie paliva Common Rail

vysoký výkon a nízka spotreba

Prevodovka P-TRONIC radu 3000

optimálna výkonnosť na ceste a na poli

Prietoky hydrauliky na vrchole v svojej triede

kratšie doby cyklov

Veľké vonkajšie kotúčové brzdy

excelentné chladenie, brzdenie bez vädnutia, ľahký prístup  

kvôli údržbe

Odpruženie oboch náprav

vyššia trakčná sila, lepší prenos výkonu na podložku, žiadne 

poskakovanie stroja v ťahu

Zadné ramená Bosch Hitchtronic s veľkou nosnosťou

s ľahkosťou dvíhaju i najťažšie príslušenstvo

Nová konštrukcia rámu

minimalizuje stresové namáhanie hnacieho ústrojenstva,  

zvyšuje manévrovacie schopnosti

Perfektné rozloženie hmotnosti

lepšia trakcia, lepšia aplikácia výkonu, redukcia opotřebenia 

pneumatík

ABS s proporcionálnym ovladaním bŕzd

plynulé a kontrolované brzdenie

JCB predná a zadná náprava

zvládnutie väčšieho krútiaceho momentu

Systém dynamického uchytenia náprav

izoluje prenos rázov na príslušenstvo, čím predlžuje  

jeho životnosť

Mechanické riadenie s posilovačom a prípravou  
pre automatické riadenie GPS

citlivé a prevádzkovo bezpečné riadenie na základe GPS 

zaisťuje na poli využitie každého kúsku pôdy

Protišmykový systém Traction Assist

lepší záber a stabilita na ceste

Režim Efficient Transport pre efektívnu prepravu

motor beží pri vysokej rýchlosti pri nízkych otáčkach, čím sa 

znižuje spotreba

Rad 3000 má na poli skutočne vysokú výkonnosť. Perfektné rozloženie hmotnosti, 
odpruženie oboch náprav a voliteľné vysoko výkonné pneumatiky zaisťujú 
optimálnu trakciu, ktorú tradičný traktor obtiažne dosahuje. A navyšše, tieto 
traktory sú spoľahlivé, majú dlhú životnosť, vysoký výkon a nízku spotrebu.

Produktivita je ale daná ako vlastnosťami na ceste, tak aj výkonnosťou na poli.  
A pri rýchlosti jazdy až do 80 km/h a ovládaním zrovnateľným s osobným autom  
s automatickou prevodovkou sa môžete dostať do požadovaného cieľa rýchlejšie  
a ušetriť tak drahocenný čas.

FASTRAC XTRA RADU 3000 | JEDINEČNÁ MNOHOSTRANNOSŤ
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KRÚTIACI MOMENT VÝKON KRÚTIACI MOMENT VÝKON

Rad 3000 je vybavený 7,4 litrovým 6 valcovým motorom Sisu 
Stage IIIB/Tier 4, ktorý pracuje pri nízkych otáčkach, čím 

sa znižuje jeho spotreba a hlučnosť. Tento motor má vysoký 
výkon a krútiaci moment, takže môžete prekonávať aj tie 

najnáročnejšie prekážky bez narušenia produktivity.

Výsledkom je stroj, ktorý je šetrný k životnému prostrediu 
i k vašej peňaženke, poskytuje vždy správny výkon, čím 

umožňuje udržať prevadzkové náklady na nízkej úrovni a 
dosiahnuť lepšiu ziskovosť. Zvyšuje i výkon vášho podniku 

tým, že dokáže poháňať i najväčšie príslušenstvo a pracovať 
v najnáročnejších podmienkach. Rad 3000 vám jednoducho 

umožní urobiť viac práce za menej peňazí.

Motor Sisu so zdvihovým 
objemom 7,4 litrov

•  Splňuje požiadavky Stage IIIB/

Tier 4

• 4 ventily na valec

• Medzichladič vzduch/vzduch

•  Interval výmeny motorového 

oleja a filtra 500 prevádzkových 

hodín

•  Nízka spotreba, vysoká 

spoľahlivosť a dlhá životnosť

Zvýšenie výkonu voliteľné užívateľom
Pri prevodových stupňoch D5 a D6 umožňuje zvýšenie výkonu až o 

40 koní, aby bolo možné dosiahnuť väčšiu akceleráciu, aby bolo možné 

udržať vysokú rýchlosť jazdy do kopca a aby sa skrátili doby cyklov.

Vstriekovanie paliva Common Rail 
Môže používať tlaky až 1800 barov, k presnému dávkovaniu paliva 

používa elektroniku – výsledkom je zvýšená výkonnosť motora a znížená 

spotreba paliva.

Elektronické riadenie motora
Neustále sleduje výkonnosť motora a pomáha tak predĺžiť jeho 

životnosť; optimalizuje výkonnosť motora v spolupráci so systémom 

riadenia prevodovky. Eliminuje nutnosť použitia lanovodov, čím 

obmedzuje prenikanie prachu a hluku do kabíny.

Cyklónový vzduchový predfilter
Používa odstredivú silu k odstráneniu čiastočiek prachu ešte pred 

vstupom do filtračnej vložky, čím sa obmedzujú nároky na údržbu a 

zvyšuje sa efektivita.

Výkon a krútiaci moment

Tieto traktory majú možnosť zvýšenia 
výkonu v prípade potreby

Technológie účinnosti

Nový rad Série 3000 používa 

technológiu selektívnej 

katalytickej redukcie 

SCR (Selective Catalytic 

Reduction) pre zachovanie 

požiadaviek kladených 

normou Tier 4i (Stage IIIB). 

SCR využíva AdBlue®, čo 

je roztok na báze močoviny, 

ktoré je vstrekované do 

výfukových plynov a výrazne 

znižuje emisie oxidov dusíka 

a pevných častíc. Toto 

pomáha chrániť životné 

prostredie, znižuje vstupné 

náklady a spotrebu paliva. 

Popri oddelenému časovaniu 

motora a dodatočnému 

spracovaniu výfukových 

plynov, SCR tiež optimalizuje 

spaľovanie.
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Prevodovka P-TRONIC

Väčší výber prevodových stupňov pre 
flexibilitu na poli a bezproblémovú 

jazdu po ceste

Skvelá prevodovka P-TRONIC je navrhnutá bez 
kompromisov a poskytuje najlepšie vlastnosti ako na ceste, 

tak na poli. Na poli široký rozsah prevodových stupňov 
znamená, že máte vždy k dispozícií správny prevodový 

pomer pre danú úlohu, ktorú potom môžete plniť s 
maximálnou efektivitou a produktivitou. Na ceste stroj 

ide ako osobné vozidlo s automatickou prevodovkou a 
má maximálnu rýchlosť 80 km/h* (50mph). Funkcia Hill 

Hold umožňuje ľahký rozjazd v kopci, nový režim Efficient 
Transport znižuje otáčky motora pri rýchlej jazde po ceste a 

znižuje tak spotrebu.

Optimálna výkonnosť pri plnení akejkoľvek úlohy sa ľahko 
dosahuje voľbou jedného z troch režimov prevodovky na 

farebnej dotykovej obrazovke.

K prevodovke sú pripojené predná a zadná náprava JCB. 
Nápravy sú špeciálne vyvinuté pre daný účel, zvládajú prenos 

zvýšeného výkonu a krútiaceho momentu so zvýšenou 
účinnosťou.

*V závislosti na krajine
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Zamerané na  
technológiu

Sieť CAN-BUS zaisťuje 

komunikáciu medzi motorom 

a prevodovkou, aby traktor 

mohol zvoliť vždy ten 

najvhodnejší prevodový 

stupeň pre aktuálne 

zaťaženie motora a použitie. 

Zaisťuje maximálnu účinnosť 

pre zvýšenie úspornosti a 

zníženia nárokov na obsluhu

3 režimy prevodovky pre 
optimálnu výkonnosť

Jednoduché použitie farebnej 

dotykovej obrazovky pre voľbu 

režimov:

Powershift – plne manuálne 

ovládanie pomocov joysticku 

umiestneného na sedadle: radia 

sa ním nižšie a vyššie prevodové 

stupne a rozsahy.

Autoshift – jednoducho nastavíte 

požadované prevodové stupne 

a traktor automaticky radí nižšie 

a vyššie prevodové stupne v 

závislosti na prevadzkových 

podmienkach a zaťaženia 

motora, čím sa maximálne znižuje 

spotreba a zvyšuje produktivita.

Drive – v rozsahoch C a D sa 

v závislosti na zaťažení motora, 

rýchlosti, otáčkach, stavu 

prevodovky a polohe plynové 

pedálu radí najvyšší zvoliteľný 

prevodový stupeň za účelom 

maximálneho zníženia spotreby 

za predpokladu, že systém 

nedetekuje na základe polohy 

plynového pedálu potrebu 

zvýšenia výkonu.

Výhody P-TRONIC

• 24stupňová prevodovka 

semi-powershift, rýchlosť 

jazdy až do 80 km/h*  

(50 mph)

• Režim Efficient Transport 

znižuje otáčky motora pri 

vysokej jazdnej rýchlosti 

pre zníženie spotreby

• Funkcia Hill Hold umožňuje 

ľahký rozjazd v kopci

• Spojka v oľejovom kúpeli 

umožňuje plynulé radenie 

prevodových stupňov

• Skrátenie časov 

preraďovania prevodových 

stupňov a rozsahov 

znamená rýchlejšie a 

športovejšie radenie

• Radenie rozsahov sa 

vykonáva stlačením 

tlačidla, alebo automaticky 

pri jazde po ceste

• Kompaktná prevodovka 

znižuje hmotnosť a šetrí 

miesto

• Veľmi hladko brúsené 

ozubená kolesá 

minimalizujú trenie a 

maximalizujú účinnosť

Xtra-Drive – traktor 

automaticky riadi hlavnú 

spojku: k rozjazdu a 

zastaveniu jednoducho 

použijete brzdový pedál, to 

sa hodí pri balíkovaní alebo 

pri jazde v hustej doprave

RÝCHLOSŤ 
(km/h)

PREVODOVÝ 
STUPEŇ



1 32 4

Odpruženie oboch náprav zaisťuje významné benefity v 
oblasti výkonnosti na poli a na ceste.

1. Obmedzenie utláčania pôdy a zvýšenie trakčnej sily bez 
nutnosti pridávania závaží v náročných podmienkach na poli.

2. Plynulejšia jazda zvyšuje efektivitu obsluhy a príslušenstva.

3. Zvýšená bezpečnosť a kontrola nad strojom pri vyšších 
rýchlostiach na ceste.

Keď to všetko zrátate, máte traktor bez kompromisov. 
Rýchlejšie sa s ním dostanete do cieľa a rýchlejšie s ním prácu 

urobite. Výsledok? Vyššia produktivita.

Odpruženie prednej  
a zadnej nápravy

Skvelý komfort jazdy, trakčná sila a 
práca s príslušenstvom

Ako to funguje ? 

Udržiavaním konštantnej jazdnej výšky odpružením s  

automatickým vyrovnávaním

Keď na zadnú časť vozidla začne pôsobiť vyššia hmotnosť: 

• dôjde k poklesnutiu rámu voči zadnej náprave (obr. 2) 

• ventily pre vyrovnávanie výšky umožnia prítok oleja 

• tím sa zvýši tlak v hydraulických valcoch, takže sa:

a) obnoví pôvodná jazdná výška (obr. 3) 

b) zvýši sa tuhosť odpruženia a prispôsobí sa tak vyššej hmotnosti

Keď sa hmotnosť zníži: 

• snímače zistia zmenu výšky (obr. 4) 

• ventily pre vyrovnávanie výšky umožnia odtok oleja 

• tím sa obnoví prednastavená jazdná výška (obr. 1)

Bez záťaže Odstránenie záťažeZáťaž pridaná Upravenie výšky po  
pridaní záťaže

Technológia v akcii

Pri zdvíhaní ťažkého 

príslušenstva je výška 

príslušenstva nastavována 

prostrednictvom odpruženia 

náprav, a je tak udržiavaná 

optimálna jazdná výška. To 

prináša lepšiu trakčnú silu a 

minimalizuje zhutňovanie pôdy.
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Protipreklzový systém Traction Assist

Tento nový protipreklzový systém zvyšuje ťažnú silu a stabilitu na ceste 

tím, že riadením bŕzd a motora upravuje výkon privadzaný na kolesá. Takto 

obmedzuje opotrebovanie pneumatík a tým znižuje prevádzkové náklady.

Konštrukcia rámu

Traktory Fastrac Xtra rad 3000 používajú nový rám, ktorý byl navrhnutý 

tak, aby vydržal veľké zaťaženie bez prudkého zvýšenia hmotnosti. Rám 

je tak lepšie prispôsobený pre nosenie príslušenstva s veľkým počtom 

závesných bodov, ako je to u tradičnej ťažkej odlievanej konštrukcie, 

ktorá je silno namáhaná. Nový dizajn má nové hydraulické vedenie, tým 

má zlepšený výhľad dopredu a zlepšené manévrovacie schopnosti vďaka 

väčšiemu uhlu zatočenia kolies.

Odpruženie oboch náprav

Uchytenie náprav trojnásobnou väzbou poskytuje bezkonkurenčný 

jazdný komfort a umožňuje automatické vyrovnávanie výšky. Kolesá 

sledujú povrch terénu a nedochádza k poskakovaniu stroja v ťahu, takže 

neklesá trakčná sila a zvyšuje sa výkon pri ťahaní.

Traction Assist



Traktor je na ceste citlivo ovládateľný a otáčanie na konci 
poľa je ľahké.

Na ceste riadenie s posilovačom reaguje presne na 
ľahký dotyk. Systém je tiež navrhnutý ako bezpečný a 

mechanickým spôsobom zachováva riaditeľnosť vozidla i pri 
poruche motora.

Traktor Fastrac dosahuje vysoké rýchlosti, a preto sú z 
hľadiska bezpečnosti na ceste dôležité brzdy, ktoré sú 

s proporcionálne riadeným ABS. Tento systém zvyšuje 
smerovú stabilitu na poli, pri práci na tráve alebo na strnisku, 

a tiež na nesúdržnom povrchu (napr. štrk). Plus, novo 
navrhnutý rám so zmenšeným priemerom otáčania znamená 
rýchlejšie otáčanie na úvrati a tým viac hotovej práce za deň.

*V závislosti na krajine

Antiblokovací systém bŕzd (ABS). Osvedčená technológia z 
nákladných automobilov, aplikovaná v traktoroch

S typickým JCB inovatívnym myslením sme pri aplikácii upraveného 

systému ABS z oblasti nákladných automobilov do poľnohospodárskeho 

traktoru museli riešiť niektoré problémy:

1. Pomalšie reakcie kvôli kompenzácii kolies s väčšími priemermi.

2.  Systém so 4 snímačmi a 3 modulátormi pre nepretržité sledovanie 

všetkých kolies a nezávislé ovládanie zadných kolies, prináša dôveru 

a ovládateľnosť počas brzdenia.

3.  Proporcionálne ovládanie pre plynulejšie a kontrolovanejšie brzdenie.

4.  12V napájecia zásuvka ABS prívesu zaisťuje napájenie systému ABS 

prívesu, ktorý funguje nezávislo na systéme traktora.

Berte na vedomie: Niektoré poľnohospodárske prívesy s ABS bez 

vyhradeného zdroja majú v návode napásané, že sa majú napojiť na 

7-pólovú zásuvku osvetlenia prívesu. Veľmi často takýmto pripojením 

dôjde k preťaženiu a poškodeniu tohto vedenia na traktore.

Manévrovacie schopnosti 
na poli

Citlivé riadenie a bezpečné  
zastavenie na ceste

Výhody radu 3000

• Presnosť pri vysokých 

rýchlostiach, minimálna 

fyzická námaha vodiča

• Systém funkčného riadenia 

aj pri poruche motora

• Ľahké otáčanie na úvrati

• Výkonné a kontrolované 

brzdenie

• ABS zvyšuje bezpečnosť, 

ovládateľnosť a smerovú 

stabilitu

Bezpečnosť, stabilita 
a ovládateľnosť

• Veľké vonkajšie kotúčové 

brzdy na každom kolese 

zaisťujú excelentné chladenie a 

brzdenie bez vädnutia

• Zmiešaný hydraulický systém 

(vzduch tlačí na kvapalinu) má 

kvôli zvýšeniu bezpečnosti 

oddelené okruhy pre prednú a 

zadnú nápravu

• Vyšší brzdný výkon prednej 

nápravy (ako pri osobných 

automobilov) poskytuje plnu 

kontrolu i v prípade núdze

• Systém s dvoma brzdovými 

strmeňami na jedno koleso 

poskytuje fenomenálny brzdný 

výkon

• Nezávislá parkovacia brzda  

a vybavenie pre brzdenie 

prívesu je súčásťou  

štandardnej výbavy

• Systém splňuje požiadavky 

európskych noriem pre 

nákladné automobily

Mechanické riadenie  
s posilovačom

Bezpečnosť – mechanické 

riadenie umožňuje v prípade 

poruchy motora kontrolu nad 

riadením.

Citlivosť – systém poskytuje 

lepšiu spätnu väzbu pri rýchlej 

jazde po ceste. Vďaka posilovaču 

môžete riadiť ľahkým dotykom.



FASTRAC XTRA RAD 3000 | JEDINEČNÁ MNOHOSTRANNOSŤ



Rad 3000 je GPS ready a má schopnosť znížiť náklady a 
zvýšiť produktivitu až do 10 %. Využije sa každý kúsok 

poľa, obmedzí sa plýtvanie a zaistí sa maximálny výnos. 
Prevadzkové náklady sa znížia úsporami osiva, hnojív, 

pesticídov a paliva. Plnenie úloh je ľahšie, pretože vyžaduje 
menšie sústredenie a trvá kratšiu dobu.

Výsledkom je, že už tak výkonný stroj je ešte produktívnejší, 
ako kedy bolo mysliteľné.

Zvýšená efektivita  
a produktivita

Vyššia účinnosť pokrytia 
– dosahuje sa vďaka 

konzistentnému použitiu plnej 

šírky záberu stroja a príslušenstva

Efektívnejší spôsob práce – 

zaisťuje maximálnu produktivitu 

každého štvorcového decimetra 

poľa

Skutočná presnosť – žiadne 

prekrývanie a žiadne vynechávky

Komplexná presnosť – i pri 

zlej viditeľnosti, a vďaka plnému 

odpruženiu systém znižuje výkyv 

GPS prijímača na nerovnom 

povrchu

Rýchle, presné udržiavanie na 

navigovanej trase – vďaka vzadu 

umiestnenému prijímaču GPS

Automatické riadenie  
s GPS 

Jednoduché a presné 
ovládanie

Integrovaný systém – ľahko sa 

aktivuje a obsluha sa potom 

môže sústrediť na príslušenstvo 

a plnenie úloh namiesto toho, 

aby sa musela sústreďovať na 

udržiavanie priameho smeru jazdy 

a minimalizáciu prekrytia

Rychlé, presné a citlivé korekcie 

riadenia – vďaka patentovanému 

proporcionálnemu ventilu 

poskytujúcemu spätnú väzbu 

vodičovi

Ľahké použitie – i neskúsená 

obsluha môže dosahovať vysokú 

produktivitu

Ľahké prekonanie automatického 

riadenia – v prípade potreby je 

možné kedykoľvek pohybovať 

volantom a prevziať späť 

manuálne riadenie

Znížené prevadzkové 
náklady

Obmedzenie plytvania – vďaka 

lepšej presnosti sa dosahuje 

zníženie spotreby osív, hnojív, 

pesticídov, paliva a ľudskej práce

Lepšie využitie šírky záberu a 

menšie prekrytia – výskumy 

preukázali, že bez GPS sa zvyšuje 

spotreba paliva, hnojív, chemických 

prípravkov a opotrebenie stroja

Vyššia produktivita obsluhy – 

vďaka systému, ktorý vyžaduje 

menšie sústredenie, sa obmedzuje 

únava a pracovný deň môže  

byť dlhší

Technológie účinnosti

Nový systém je GPS ready a 

môže znížiť náklady a zvýšiť 

produktivitu až o 10 %.

Kvôli bezpečnosti, keď nie 

je nutné použitie GPS, 

t.j. na ceste, umožňuje 

patentovaná technológia JCB 

vždy mechanické riadenie 

traktora, čo znamená 

bezpečné ovládanie pri 

vysokej rýchlosti.



FASTRAC XTRA RAD 3000 | AUTOMATICKÉ RIADENIE GPS



Výhody rad 3000

Perfektné rozloženie 

hmotnosti zaisťuje:

• Lepšiu trakciu

•  Obmedzenie 

opotrebovania pneumatík

•  Efektívnejšie využitie 

výkonu

Vysokorýchlostné 

pneumatiky zaisťujú:

• Nižší tlak na pôdu

• Vyššiu nosnosť

Voliteľné širšie pneumatiky 

zaisťujú:

•  Obmedzené utláčanie 

pôdy

• Zníženie spotreby paliva

• Vyššia ziskovosť

Zlepšená manipulácia s príslušenstvom

Perfektné rozloženie hmotnosti zaisťuje plynulejšiu prácu vďaka 

zlepšeniu manipulácie s príslušenstvom. Toto je ešte podporené 

odpružením oboch náprav traktora Fastrac, ktorý vďaka pryžovým 

púzdram v ťahlách uchytenia náprav umožňuje naklápanie zadnej 

nápravy dozadu a dopredu, čím sa obmedzujú nárazy prenášané na 

príslušenstvo a na obsluhu. Obmedzenie prenosu rázov tiež predlužuje 

životnosť príslušenstva, zlepšuje stabilitu pri rýchlej jazde a zlepšuje 

kontakt predných kolies so zemou, čím zlepšuje stabilitu a ovládateľnosť.

Zadné ťažné zariadenie prívesu je pripojené k zadnej náprave, ktorá 

poskytuje prívesu tlmenie podobným spôsobom. Trojbodový zadný 

záves je tiež vybavený tlmením, ktoré pracuje v harmónii so systémom 

odpruženia a ďalej tlmí prenos rázov na príslušenstvo.

Traktor Fastrac Xtra rad 3000 má perfektne rozdelenú 
hmotnosť, takže má lepšiu trakčnú silu a lepší prenos výkonu 

na podložku, nižšie opotrebenie pneumatík a ešte vyššiu 
produktivitu. Výsledkom je i lepšie rozloženie hmotnosti 

neseného príslušenstva pre lepšiu stabilitu a ovládateľnosť.

Rad 3000 je vybavený vysokorýchlostnými pneumatikami, 
ktoré majú pri nízkom tlaku veľkú nosnosť. Preto 

vlastná hmotnosť stroja zaisťuje trakčnú silu a nízky tlak 
v pneumatikách bráni utláčaniu pôdy. Voliteľné širšie 

pneumatiky pre obmedzenie utláčania pôdy znižujú spotrebu 
paliva a zvyšujú ziskovosť.

Perfektné rozloženie hmotnosti traktorov rad 3000 
obmedzuje nutnosť doťažovania závažiami, ale stroj má  

aj napriek tomu možnosť použitia závaži pre použitie 
ťažkého náradia.

Rozdelenie hmotnosti 
50:50

Lepšia trakčná sila, obmedzené 
opotrebenie, zvýšená účinnosť a 

zlepšená manipulácia s príslušenstvom
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Na traktoroch radu 3000 je všetko navrhnuté tak, aby 
pomáhalo rýchlejšie a efektívnejšie zvládnuť úlohu.

Prostredníctvom ľahko ovládateľnej dotykovej obrazovky 
najlepšej vo svojej triede môžete ovládať prietoky hydrauliky 

s časovou reguláciou pre dosiahnutie veľmi krátkych dôb 
cyklov. Nech budete používať akékoľvek príslušenstvo, 

je zaručené ľahké a rýchle pripojenie pomocou tlačidiel 
umiestnených na blatníku. Ovládanie príslušenstva je tiež 
extrémne presné vďaka digitálnym snímačom na zadných 

ramenách a voliteľnému protipreklzovému systému, a 
elektronicky ovládaným predným ramenám.

Kvôli ochrane hydrauliky je systém oddelený, čím je 
znemožnená kontaminácia zo strany prevodovky pričom 

olej externej hydrauliky prechádza filtrom, takže sa systém 
udržuje v čistote a takto chráni komponenty  

pred poškodením.

Mnohostrannosť  
modelu Xtra

Perfektný prietok hydrauliky a 
prípojky pre každé príslušenstvo

Zadné ramená

• Osvedčený systém Bosch 

Hitchtronic pomáha presne 

držať pod kontrolou výšku, 

hĺbku, rýchlosť spúšťania a 

obecné reakcie príslušenstva

• Protipreklzový systém je 

k díspozícii s voliteľným 

systémom sledovania 

výkonnosti a pomáha dosiahnuť 

optimálne napredovanie v 

ťažkých podmienkach

• Veľká nosnosť (6000-8000 kg)

• Voliteľné automatické 

stabilizátory ramien, ktoré 

zamedzujú zväššenému 

bočnému pohybu ramien

• Dynamické uchytenie nápravy 

zaisťuje izoláciu príslušenstva 

od rázov, ktoré by mohli 

obmedzovať efektivitu

Predné ramena

• Elektronicky ovládané predné 

ramena kategórie 2 umožňujú 

jednoduché a dvojité ovládanie 

spínačom, tak ako ovládanie 

výšky, hĺbky a rýchlosti pohybu

• Voliteľné predné ramená s 

nosnosťou 3500 kg, zavesené 

na ráme

Výkon a presné ovládanie 
keď ho potrebujete

• Čerpadlo hydrauliky s 

premenlivým prietokom 

dodáva len požadované 

množstvo oleja maximálne až 

do 132 litrov/min

• Veľká kapacita hydrauliky 

s prietokom dodávaným v 

prípade potreby poskytuje 

max. 100 litrov/min na 

rýchlospojku

• Doplnkovo load-sensing power 

beyond pripojenie znižuje 

spotrebu, opotrebenie a bráni 

prehrievaniu hydraulického 

systému

• Elektronicky ovládané sekcie 

rozvádzača vám umožňujú 

nastavenie časovania a prietoku 

pre automatické ovládanie 

príslušenstva

• Dalšie hydraulické čerpadla 

dodávajú olej pre prevodovku, 

riadenie, PTO a uzávierku 

diferenciálov, aby nedochádzalo 

k poškodeniu a kontaminácii

Výhody radu 3000

• Prietok najlepší vo 

svojej triede umožňuje 

dosiahnutie krátkych  

dôb cyklov

• Rýchle pripojenie 

príslušenstva

• Citlivé ovládanie 

príslušenstva

• Load-sensing systém 

znižuje spotrebu a 

opotrebovanie
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Výhody radu 3000.
Jedinečná mnohostrannosť.
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Efektívnejší 

Režim Efficient Transport znižuje otáčky motora pri vysokej  

rýchlosti jazdy a znižuje tak spotrebu

Maximálna trakčná sila, minimálne utláčanie pôdy

Výkon je dodávaný v prípade potreby, keď nie je výkon nutný  

šetrí sa palivo

Obmedzenie opotrebovania pneumatík

Tlmenie príslušenstva predlžuje jeho životnosť

Systém úvraťového manažentu uľahčuje otáčenie na konci poľa

Zmenšený polomer otáčania zlepšuje manévrovacie schopnosti

Žiadne poskakovanie stroja v ťahu

Udržiavanie optimálnej jazdnej výšky

Ľahšie používanie 

Ergonomické a intuitívne

Ľahké osvojenie si ovládania prostredníctvom dotykovej obrazovky

Komplikované manévre sú zjednodušené

Obmedzenie nutnosti naťahovania sa a krútenia obsluhy

Xtra Drive pre plynulé rozjazdy a zastavenia

Hill Hold pre ľahký rozjazd v kopci

Produktivita 

Možnosť zvýšenia výkonu motora pre rýchlu jazdu

Optimálna výkonnosť pri každej práci, automaticky 

Odpočinutá obsluha v komfortnom prostredí dokáže počas  

dňa urobiť viac práce 

Kratšie doby cyklov

Lepšie reakcie a manévrovacie schopnosti na poli

Omnoho rýchlejšia jazda po ceste medzi poľami 

Presnejšia manipulácia s príslušenstvom 

GPS „ready“ predpríprava pre zníženie únavy a dlhšie  

pracovné dni

Bezpečnejší a komfortnejší 

Nevädnúci brzdový systém s proporcionálnym ovládaním ABS

Zachovanie riaditeľnosti v prípade poruchy motora

Zlepšená ovládateľnosť a stabilita

Kontrolované a účinnejšie brzdenie pri vysokých rýchlostiach

Vynikajúci výhľad cez deň aj v noci

Plynulá jazda a vynikajúci komfort v kabíne

Veľmi nízká hlučnosť a vibrácie motora

Traction Assist pre lepší záber a kontrolu na ceste



Rad 3000 stavia na princípe spoľahlivosti, ktorá bola u 
traktorov Fastrac vždy kľúčovou vecou, už od uvedenia v 

roku 1991. Naše stroje pracujú aj v najťažších podmienkach 
po celom svete, niektoré z nich majú odpracované cez  

30 000 prevádzkových hodín. To je skutočný dôkaz kvality a 
odolnosti týchto neuveriteľných strojov.

Navyšše, a v súlade s JCB firemnou filozofiou neustálej 
inovácie, sme počas mnohých rokov výskumu a vývoja vždy 

zachovávali najlepšie vlastnosti stroja a doplňovali sme 
technologické výhody, ktoré neustále vylepšovaly naše stroje.

História spoľahlivosti

Excelentná výkonnosť a spoľahlivosť

História traktoru Fastrac 

1991 – Začína výroba traktoru Fastrac rad 100

1995 – Začína výroba menšieho traktora rad 1100 s rýchlosťou 50 km/h

1996 – Uvedenie Quadtronic 4WS

1998 – Fastrac rad 2000/3000 nahradil 1100/100

2000 – Uvedenie spojky v olejovom kúpeli Smoothshift

2001 – Všetky rady je možnosť vybaviť brzdami s ABS*

2005 – Uvedenie traktora Fastrac 8250 s 8,3-litrovým motorom 

Cummins

2006 – Uvedenie traktora Fastrac 3200 a 3230 s 6,7-litrovým  

motorom Cummins

2007 – Uvedenie traktora Fastrac 2155 a 2170

2008 – Uvedenie traktorov Fastrac rad 7000

2010 – Uvedenie traktorov Fastrac rad 3000 Xtra

2011 – Uvedenie traktorov Fastrac rad 8000

2011 – Uvedenie nový rad 3000 Xtra s motorom Stage IIIB/Tier 4

 185 Fastrac – 1994 3190/3220 – 20023155/3185 Fastrac – 1998Originálny prototyp 1991

Dôkladná kontrola kvality u každého stroja

Dôkladné kontroly, vykonávané počas celého výrobného procesu,  

sú doplnené:

•  Testovaním každého stroja na valcovej skúšobni pre kontrolu 

výkonnosti motora

•  Náročný test za horúca analyzujúci celé vozidlo, vrátane motora, 

prevodovky, hydrauliky a bŕzd

•  Intenzívny proces predpredajnej kontroly (PDI) zaisťuje 

nekompromisnú kontrolu kvality
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Neexistujú ťažšie podmienky ako v poľnohospodárstve,  
a preto potrebujete stroj, ktorý im dokáže odolávať, stroj 
ktorý bude rok za rokom poskytovať stále skvelé výkony.

Rad 3000 nie je navrhnutý len na plynulú jazdu obsluhy. 
Pohlcovanie týchto rázov a otrasov tiež znamená, 

že menšiemu namáhaniu je vystavený aj celý stroj a 
príslušenstvo, a tým majú dlhšiu životnosť. Stroje JCB majú 
reputáciu špičkovej kvality, prevedenia a je o nich známe, že 

sú trvanlivé a že majú dlhú životnosť.

U radu 3000 sme tiež zaistili možnosť čo možno 
najrýchlejšieho, nejbezpečnejšieho a nejefektívnejšieho 

vykonávania údržby s ľahkým prístupom ku všetkým 
komponentom a priestorom pre dennú kontrolu, a tiež dlhé 

intervaly údržby. Vďaka špičkovej podpore pre zákazníkov 
majú stroje JCB neustále čo dávať.

Vyrobený pre reálny svet

Tieto stroje vás nenechávajú v štichu

• Oddelený systém externej hydrauliky eliminuje riziko kontaminácie 

hydraulického oleja

• Usporiadanie chladiacich prvkov umožňuje prístup ku každej sekcii 

kvôli rýchlemu a efektívnemu čisteniu

• Nová jednotka chladiča a vzduchový kompresor umožňujú ľahké a 

efektívne pravidelné čistenie

• Systém Donaldson Powercore používá odstredivú silu k odstraneniu 

čiastočiek prachu ešte pred vstupom do filtračnej vložky, čím sa 

znižujú nároky na údržbu

• Systém EMS neustále sleduje výkonnosť motora, aby zaistil jeho 

dlhodobú životnosť

• Po údržbe, vykonávanej po prvých 100 a 500 prevádzkových 

hodinách, sa výmena motorového oleja a filtrov vykonáva každých 

1000 prevádzkových hodín

• Nová ľahká kapota je perfektne utesnená a bočné panely poskytujú 

lepší prístup a zamedzujú prenikaniu prachu

• Údržba ventilov motora má interval 5000 prevádzkových hodín

• Konštrukcia s plnohodnotným rámom znižuje, na rozdiel od 

tradičných traktorov, namáhanie komponentov motora a prevodovky 

prenášajúcich zaťaženie

• Nové chrániče obmedzujú v prístupových miestach poškodenie laku 

nekrytých oceľových dielov a uľahčujú vykonávanie denných kontrol

• Možnosť voľby nových ťažných záväsov s guľovou hlavou obmedzujú 

opotrebenie

• Extrémne odolné pruženie prednej nápravy je veľmi robustné

• Vonkajšie kotúčové brzdy sa ľahšie servisujú

• Všetky miesta pre dennú údržbu sú rýchlo a ľahko prístupné

• Plniace hrdla paliva a AdBlue® sú prístupné zo zeme
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JCB | PODPORA

Spoločnosť JCB je známa svojou podporou poskytovanou 

zákazníkom. Všetci naši predajcovia sú špecialisti na 

poľnohospodárstvo, takže vedia, o čom hovoria. A samozrejme 

musia zaistiť, aby váš traktor rad 3000 mal plný potenciál, a aby 

vám bol neustále k dispozícii pre optimálnu produktivitu.

Srdcom našej podpornej siete je svetové centrum náhradných 

dielov JCB World Parts Centre, bezprestávky pracujúce moderné 

zariadenie dodávajúce naším predajcom a distribučným strediskám 

cez milión originálnych dielov každý týždeň. Sme tu pre vás, keď 

nás budete potrebovať.

Rovnako dôležití, ako originálne náhradne diely JCB, sú ľudia, 

ktorí diely montujú a vykonávajú údržbu. Naši vyškolení technici 

u všetkých našich predajcov poskytujú zákazníkom excelentné 

služby, či se jedná o pravidelnú údržbu, alebo o niečo urgentnejšie.

Umiestnenie zákazníka do srdca nášho podnikania je súčasťou 

našej filozofie.

Expertíza JCB

Najlepšia podpora podnikania
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PLNÉ ODPRUŽENIE S KOTÚČOVÝMI BRZDAMI S ABS NA KAŽDOM KOLESE  

(V ZÁVISLOSTI NA KRAJINE). PREVODOVKA JCB P-TRONIC.

ROZMERY

Pneumatiky  540/65R34 495/70R24

   m (ft-in) m (ft-in)

A Výška po výfuk  3.21 (10-6) 3.09 (10-1) 

B Výška po plošinu  1.59 (5-2) 1.47 (4-10)

C Rázvor  3.06 (10-0) 3.06 (10-0)

D Rozchod  2.01 (6-8) 1.87 (6-2)

E Celková dĺžka  5.20 (17-1) 5.20 (17-1)

F Celková šírka  2.52 (8-3) 2.37 (7-9)

G Svetlá výška  0.45 (1-5) 0.33 (1-1)

H Šírka medzi pneumatikami  1.49 (4-11) 1.38 (4-6)

MOTOR

   3200 3230  

Menovité otáčky motora  1/min 2100 2100

Hrubý výkon k (kW) 190 (142) 220 (164)

Max. hrubý výkon k (kW) 195 (145) 230 (172)

Zvýšený hrubý výkon na ceste* k (kW) 220 (164) 260 (194)

Max. Krútiaci moment Nm 960 1015

Otáčky maximálneho krútiaceho momentu 1/min 1500 

Výrobca  AGCO Sisu Power 

Model  74 AWI 

Vstrekovanie  Common Rail 

Počet valcov  6

Zdvihový objem cm3 7365

Vŕtanie mm 108

Zdvih mm 134

Chladenie  Kvapalinou

Vzduchový filter  Suchá vložka Power Core

Sanie  Turbo a medzichladič

*K dispozícii len pri preprave pri prevodových stupňoch D5 a D6.

OBJEMY

   Litre (UK gal)

Palivová nádrž  400 (88)

Nádrž hydrauliky  103 (22.7)

Nádrž AdBlue®  57 (12.5)

ELEKTRICKÝ SYSTÉM

Napätie systému V 12

Prúd alternátora A 200

Kapacita akumulátora Ah 2 x 105

Elektrická kabeláž – krytie IP67

HYDRAULIKA

Trojbodový záves:   Elektronicky riadený zdvih, rýchlosť spúšťania, nastaviteľná výška zdvihu, externý zdvih a spúšťanie.

Zadný záves:  7000 kg (15431 lb)*; Kategória III; Rýchloupínaci typ, horné pripojenie s okom.

Predný záves (voliteľný):  Nosnosť na koncoch 3500 kg; Kategória II; Sklápací, rýchloupínaci typ.

*(Voliteľná nosnosť 8000 kg u oboch modelov).

ODPRUŽENIE

Vpredu:  Vinuté pružiny a tlmiče, mikrocelulárne sekundárne pružiny.
Vzadu:  Hydropneumatické s automatickým vyrovnávaním.
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Prietok oleja pri menovitých otáčkach: 126 l/min .

Prevadzkový tlak: 210 bar.

Sekcie externej hydrauliky:   Elektronicky riadené 7 polohové dvojčinné s ovládaním prietoku a časovaním, 
plávajúca poloha, konštantný prietok a nulový únik.

Štandard:  3 sekcie pre zadnú časť.

Voliteľné:  4 sekcie pre zadnú časť. 
 Load sensing hydraulické pripojenie. 
 1 alebo 2 páry vpredu. 
 Predné voľné spätné vedenie hydrauliky.

Spojky: Rýchlospojky Deluxe bez odkvapkávania, pripojené k zberným nádobkam.

Trubky/hadice: BSP standard.

EXTERNÁ HYDRAULIKA

Typ: Plne nezávislý predný a zadný (predný voliteľný).

Ovládanie: Elektrohydraulické.

Otáčky PTO, možnosť 1: 540 1/min pri otáčkach motora 1930 1/min. 
 1000 1/min pri otáčkach motora 1890 1/min.

Otáčky PTO, možnosť 2: 540 1/min pri otáčkach motora 1580 1/min. 
 1000 1/min pri otáčkach motora 1890 1/min.

Výkon PTO: 3200 – 168hp, 125.3kW 3230 – 190hp, 141.7kW

Zmena otáčok: Pákou v kabíne, 540: neutrál: 1000 1/min. 
 Predný a zadný sa vždy otáča rovnakými otáčkami.

Drážkování výstupu: 6 alebo 21, priemer 13/8”.

PTO

Obe nápravy:  Pevné nápravy s nábojmi s planetovými prevodmi. 
 Upevnenie kolies 10 skrutkami u prednej nápravy. 
 Upevnenie kolies 12 skrutkami u zadnej nápravy. 
  Pohon všetkých kolies voliteľný vodičom pomocou otočného prepínača, 

elektrohydraulické zapnutie / vypnutie tlakom (za jazdy). 
Predný aj zadný diferenciál s mäkkým elektrohydraulickým zapínaním ako u spojky. 
2 snímače rychlosti ABS a drážkové vence.

NÁPRAVY

Typ:  Obeh guličiek, posilovač.

Stĺpik riadenia:  Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný.

Priemer otáčania:  Stopový. 
 15,5 m s 540/65R34 pri rozchode 2015 mm (80”). 
 13,95 m s 540/65R30 pri rozchode 2015 mm (80”). 
 13,28 m s 495/70R24 pri rozchode 1875mm (74”).

RIADENIE

Štandard:  S dvoma strmeňami na koleso a ABS, vonkajšie kotúče na všetkých kolech.

Ovládanie:   Zmiešané ovládanie vzduchom pôsobiacím na kvapalinu, podľa európskych špecifikacií 
pre nákladné automobily.

Typ parkovacej brzdy:  Samostatný kotúč na výstupnom hriadeli prevodovky.

Ovládanie:  Zapnutie pružinou, vypnutie stlačeným vzduchom.

Brzdy prívesu:  1. Vzduchotlakové brzdy s dvoma vedeniami. 
  2.  Hydraulické brzdy s jedným vedením pre použitie v poľnohospodárstve pri rýchlosti 

do 20 mph.
  3.  Vzduchotlaková brzda prívesu sa automaticky zabrzdí pri zabrzdení parkovacej 

brzdy traktora.
  4. Štandardná 12V napájacia zásuvka ABS prívesu.

BRZDY
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KABÍNA

Pohodlná, dvojdverová, na celú šířku, s nízkou hlučnosťou.

Štandardná výbava obsahuje: 
Klimatizáciu kabíny. 
Sedadlo so vzduchovým odpružením. 
Peľový filter a kúrenie. 
Tónované okenné sklá. 
Predný a zadný stierač s ostrekovačom. 
Spätné zrkadlá ako v nákladnom automobile. 
Kompletný systém osvetlenia so smerovými svetlami, výstražnými svetlami, štyrmi prednými a štyrmi zadnými pracovnými svetlami. 
Napájacia zásuvka 12 V. 
Sedadlo spolujazdca. 
Bezpečnostné pásy. 
Zapaľovač cigariet a popolník. 
Osvetlenie bočné konzoly. 
Digitálne hodiny. 
Výstražný maják. 
Úložné priestory. 
Príprava pre rádio. 
Slunečná clona. 
Kablová prechodka cez zadné okno. 
Vypínač PTO na zadnom blatníku.

Vyššie uvedené špecifikácie sa možu meniťv závislosti na krajine určenia.

VOLITEĽNÁ VÝBAVA

4 zvarované disky rovnakej veľkosti. Stredy zadných kolies sú odlišné kvôli veľkým redukčným nábojom. Predné natáčecie a 
zadné pevné blatníky. Blatníky upevnené na držiakoch.

Dodávka z výroby

  Trieda Rozchod mm (in) 65 km/h 80 km/h

 495/70R24 G 1875 (74)  l

 540/65R30 D/E 1930/2015 (76/80) l

 540/65R34 D/E 2015 (80) l

 600/65R28 D/E 1930 (76) l

 600/70R28 D/E 1930 (76) l

 600/70R30 D/E 1930 (76) l

Schválené pneumatiky na pole

 Použitie/pneumatika Typický rozchod mm (in)

 Nízký prítlak na zem

 580/70R26 2075 (82)

 600/55R26.5 2075 (82)

 600/55R30.5 2075 (82)

 600/60R30.5 2075 (82)

 620/70R26 2075 (82)

 700/50R26.5 2075 (82)

 750/45R30.5 2075 (82)

 750/50R30.5 2075 (82)

 800/40R26.5 2075 (82)

 54-31 R26 2160 (85)

 Riadky v poraste*

 420/85R34 1830 (72)

 13.6R38 1830 (72)

 18.4R30 1830 (72)

Dvojmontáž je povolená len pre zadnú nápravu. Hodnoty zaťaženia, maximálných rýchlosti pneumatík a zaťaženia náprav sa 
nesmie nikdy prekročiť. V prípade pochybností si vyhľadajte informácie v návode k obsluhe alebo u výrobcu pneumatík.

*Venujte pozornosť povolenému zaťaženiu pneumatiky.

KOLESÁ A PNEUMATIKY

Hydraulicky ovládaný predný záves (kategórie II) s ovládaním aj pri závese. 
Predný PTO, jednoduchý výstup. 
4 sekcie externej hydrauliky. 
Load Sensing hydraulické pripojenie. 
Predné závažie. 
Závažie na zadnú plošinu. 
Zosílené valce pruženia. 
Predná hydraulika (“T”-cko z 3 sekcie) alebo (“T”-cko z 3 a 4 sekcie). 
Predné voľné spätné vedenie hydrauliky. 
PTO koncovka s 20 drážkami (1,75”). 
PTO koncovka s 6 drážkami (1,75”). 
Paket poľných výkonov zahŕňa: Meranie rýchlosti radarom s kontrolov preklzu a úvraťový manažment HTA. 
6 predných a 4 zadné pracovné svetlá alebo 8 predných a 6 zadných pracovných svetiel. 
Paket xenonových pracovných svetiel (2 predné, 2 zadné xenonové s 6 prednými, 4 štandardnými zadnými). 
Strešný poklop. 
Vyhrievané sedadlo vodiča Deluxe. 
Prípojka externého audiozariadenia. 
Automatické stabilizátory zadných ramien. 
Voliteľné PTO 540E/1000 1/min. 
Horné pripojenie na závese s hákom. 
Vyhrievané čelné okno, vyhrievané a elektricky ovládané spätné zrkadla. 
Príprava pre automatické riadenie GPS. 
Kamera pre zadný záves. 
Chladnička v kabíne. 
Determálne okenné skla. 
Paket cestných výkonov. 
Ovládanie sekcie externej hydrauliky na blatníku. 
Voliteľné ťažné zariadenie prívesu s guľovou hlavou 80 mm.
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Vychádza sa z modelu 3230 s plnou palivovou nádržou a nádržov hydrauliky, bez vodiča a bez závaži.

  Predná náprava Zadná náprava Celkom

  kg kg kg

Stroj s nosičom záťaže 4307 3943 8250

Stroj s predným závesom a PTO 4750 3860 8610

HMOTNOSTI VOZIDLA

Maximálne rozmery:  1.25 x 2.25 m.

Nosnosť:  2500 kg (5511 lb). 
 3250 kg (7165 lb) so zosílenými valcami odpruženia.

Postrekovače:  JCB Landpower má schválené až do 2000 litrov a 24m ramená.

Poznámka: Všetko nesené príslušenstvo, montované v súčasnosti na traktory JCB Fastrac, sa pripojí s minimálnymi úpravami.

ZADNÁ PLOŠINA

Semi-powershift s 24 prevodovými stupňami pre jazdu vpred a 9 vzad. Zmeny rozsahov prevodových stupňov bez spojky,  
3 režimy prevodovky.

 Prevodový stupeň Rýchlosť km/h

Vpred D6 69

 D5 60

 D4 50.3

 D3 41.8

 D2 34.7

 D1 28.7

 C6 23.8 

 C5 19.7 

 C4 16.6

 C3 13.7

 C2 11.4

 C1 9.5

 B6 12.7

 B5 10.5

 B4 8.8

 B3 7.3

 B2 6.1

 B1 5.1

 A6 4.6

 A5 3.8

 A4 3.2

 A3 2.6

 A2 2.2

 A1 1.8

Vzad A1 1.7

 A3 2.5

 A5 3.6

 B1 4.8

 B3 7

 B5 10.1

 C1 9.1

 C3 13.1

 C5 18.9

Pneumatiky 540/65 R34 a menovité otáčky motora (2100 1/min).

*Obmedzenie rýchlosti

PREVODOVKA



JCB nie je obyčajná firma. Od snov jedného muža, 
Josepha Cyrila Bamforda, a našich začiatkov v oblasti 

poľnohospodárskych strojov, sme vyrástli v jednu z hlavných 
svetových značiek. Od roku 1945 nás viedla pozornosť 

venovaná detailom, vášeň pre pokrok a nebojácny duch.

Odkaz poľnohospodárstvu

Od nášho prvého sklápacieho 
poľnohospodárskeho prívesu až k 

svetoznámej značke

JCB pôsobí na piatich svetadieloch, výroba prebieha v 17 závodoch vo 

Veľkej Británii, Brazílii, Nemecku, Číne, Severnej Amerike a Indii. Máme 

cez 1500 predajcov a stredísk pre predaj a podporu našich produktov vo 

viac ako 150 krajinách, sme pyšní na jedny z najmodernejších prevádzok 

na svete.

Stali sme sa tiež renomovaným výrobcom niektorých celosvetovo 

najinovatívnejších a najpopulárnejších poľnohospodýrskych strojov, 

vrátene traktora Fastrac a nakladača Loadall, a taktiež kolesových 

kĺbových nakladačov určených špecialne pre poľnohospodárstvo.

Venujeme neustálu pozornosť inováciam v oblasti poľnohospodárstva  

a nikdy nezabudneme na svoje korene.
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Váš najbližší predajca JCB

Fastrac Xtra Rad 3000

JCB Landpower Limited, Harewood Estate, Leek Road, Cheadle, Staffordshire ST10 2JX. Telefón: 01538 755641 e-mail: salesinfo@jcb.com. Najnovšie informáce k tejto rade výrobkov si môžete stiahnúť na: www.jcb.com
©2009 JCB Sales. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť bez súhlasu JCB Sales reprodukovaná, uložená do pamäťového systému, alebo prenášaná v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami či už elektronicky, mechanicky, fotokópiami alebo ináč.
JCB si vyhradzuje právo na zmeny bez upozornení. Uvedené ilustrácie a technické údaje môžu zahŕňať voliteľnú výbavu a príslušenstvo. Logo JCB je registrovanou ochrannou značkou J C Bamford Excavators Ltd.
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