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väčší výkon. vyššia účinnosť. väčšia trakcia. väčší komfort.  
a to znamená väčší zisk.



FASTRAC RAD 8000

Rozumný obchod znamená, koncentrovať sa v dnešnej dobe na udržiavanie nízkych nákladov u 
strojov s vysokou životnosťou, ako jediná cesta k skutočnej ziskovosti. Nikto to nevie lepšie ako JCB 
a naše Fastracy radu 8000 dosahujú vynikajúcu rovnováhu medzi vysokým výkonom, pozoruhodnou 
účinnosťou, maximálnou mnohostrannosťou a legendárnou kvalitou JCB. Spoločne s bezpečnosťou 
a komfortom, ktoré sú najvyššie v traktorovom odvetví - investovaním do obsluhy s cieľom rozvíjať 
jej pracovný potenciál - traktory 8280 a 8310 sú schopné dosiahnuť neuveriteľnú úroveň 
produktivity a zvýšenie vášho zisku.

JCB Fastrac je stále jediným traktorom na svete s plným odpružením; a je jediným traktorom na 
svete, ktorý môže legálne jazdiť po ceste rýchlosťou až do 70 km/h. Navyše vynikajúca úroveň 
trakcie, schopnosť ovládať najväčšie pracovné náradia, najlepšia kabína vo svojej triede a sústredenie 
sa na vývoj efektívnych technologií znižujúcich spotrebu paliva a prevádzkové náklady stroja. 
výsledkom je traktor, ktorý je možné využívať po celý rok, s ktorým môžete urobiť viac práce, oveľa 
rýchlejšie a s oveľa nižšími nákladmi.



Plne odpružený podvozok 
s pevným Z rámom

vyladené odpruženie kolies za 

účelom produktívnejšej jazdy, 

lepšieho prenosu výkonu na 

podložku, bez hopkania

01

Mechanický systém 
riadenia s posilovačom 
a prípravou na GPS 
automatické riadenie

citlivé bezchybné riadenie 

po ceste a pomocou GPS na 

poli zaisťuje využitie každého 

centimetra pôdy

07

Elektronicky ovladané 
predné ramená kategórie 2

presné a jednoduché 

ovládanie končekmi prstov, 

externé ovládanie umožňuje 

jednoduchšie pripojenie 

pracovného náradia

08

6-valcový motor Sisu 8,4 l

poskytuje väčšiu silu a krútiaci 

moment pre dosiahnutie 

maximálneho výkonu a nízkych 

prevádzkových nákladov

02

Prevodovka v-TRoNiC

dokonalá komunikácia s 

vyladeným motorom s cieľom 

dosiahnutia vyššej úspory paliva

03

Technológia SCR 
(Selektívna katalitická 
redukcia)

pre čistejšie životné prostredie 

a maximálnu účinnosť traktora

04

Perfektné rozloženie 
hmotnosti

lepšia trakcia, lepšie využitie 

výkonu, znížené opotrebovanie 

pneumatík

05

veľké kotúčové brzdy  
s aBS

výborné chladenie, brzdenie 

s najvyššou účinnosťou, 

jednoduchý a bezpečný servisný 

prístup, s možnosťou kontroly 

aj pri zastavení na ceste

06
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kabína namontovaná 
vstrede optimálne 
vzdialená od zadných kolies

zamedzuje trasenie vodiča 

za účelom zvýšenia výkonu a 

poskytnutie lepšieho výhľadu 

dopredu

13

aktívna trakcia

minimalizuje preklz kolies za 

účelom zvýšenia pracovného 

výkonu na poli

15

Dynamicky uchytené 
nápravy

izolujú pracovné náradie od 

otrasov, zvyšujú jeho životnosť 

a umožňujú zvýšiť produktivitu 

práce

16

Zadné zdvíhacie ramená  
s vysokou nosnosťou  
10 000 kg a kamerou 
zadného závesu

uľahčujú pripojenie aj toho 

najväčšieho pracovného náradia 

a prívesov

17

Úvraťový manažment HTa

jednoduché nastavenie 

umožňujúce ľahké ovládanie 

traktora pre dosiahnutie 

vyššieho výkonu

10

Hydraulika najlepšia vo 
svojej triede

znižuje časy pracovných cyklov 

a zvyšuje mnohostranné 

využitie stroja

11

Najlepšia kabína v 
traktorovom odvetví, s 
plnohodnotným sedadlom 
spolujazdca

priestranná s množstvom 

úložných priestorov, pre 

celodennú produktívnu prácu

09 Takmer 6m2 skla s 
inteligentným ovládaním 
klimatizácie a sady svetiel 
pre jasnejšie osvetlenie 
cesty a poľa

neuveriteľná viditeľnosť pre 

bezpečnú prácu pri dlhých 

nočných prácach, perfektná 

teplota nezávislá na tom, aké 

extrémne sú podmienky vonku

14

Ergonomické intuitívne 
ovládanie pomocou farebnej 
dotykovej obrazovky

ľahké používanie nezávislé od 

informačno-technickej úrovne 

obsluhy, umiestnené poruke 

umožňuje rýchle a presné 

ovládanie

12
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FASTRAC RAD 8000 | PREHĽAD
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Povedali ste nám, že chcete vyšší výkon. Traktory rad 8000 
vybavené 6 válcovými motormi Sisu 8,4 litra vám ponúkajú 
vyšší výkon a krútiaci moment pri nízkych otáčkach, spolu s 

nižšou spotrebou paliva, nízkou úrovňou hluku a s normou 
T4i (iiiB). 

výsledkom je stroj, ktorý je šetrný k životnému prostrediu 
a k vašej peňaženke, poskytuje presne tu správnu úroveň 

výkonu, nie viac a nie menej ako potrebujete, aby boli 
zachované nízke prevádzkové náklady za účelom zvýšenia 

ziskovosti. Týmto sa okrem iného zvyšuje váš pracovný 
výkon spoločne so schopnosťou náhonu aj toho najväčšieho 

náradia a možnosť pracovať aj pri tých najťažších 
podmienkach. Jednoducho povedané, traktory rad 8000 

vám umožnia urobiť viac práce za menej peňazí.

Nové traktory rad 8000 poskytujú väčší výkon a väčší krútiaci 
moment bez zvýšenia prevádzkových nákladov

vyladená hnacia sústava 
Motor a prevodovka spolupracujú bezproblémovo za účelom poskytnutia 

vynikajúceho výkonu a najlepšieho prevodového pomeru kvôli zamedzeniu 

strát: každý kúsok výkonu je použitý pre Vaše podnikanie.

Trvalo vysoká kvalita 
Konštrukcia s mokrými vložkami válcov a technicky vyspelými piestnými 

krúžkami môže znížiť spotrebu oleja až o 30% a zaistiť rovnomernú kvalitu. 

Ochraňuje Vašu investíciu a maximalizuje Váš výnos.

Cyklónové predradené čistenie vzduchu 
Využíva odstredivú silu pre odstránenie veľkých prachových čiastočiek ešte 

pred ich vstupom do filtračnej vložky a tým pomáha znížiť pravidelnú údržbu 

a ešte viac zvýšiť účinnosť.

Pomer výkon-hmotnosť 
Je maximalizovaný pre dosiahnutie zlepšeného výkonu pri transportných 

aplikaciách pre mnohostrannejšie využitie.

vyrobený pre vysokú životnosť 
Po svete stále fungujú motory bez akýchkoľvej väčších generálnych opráv 

a majú cez 32 000 motohodín. Môžete sa spoľahnúť na trvalý výkon a 

preverenú spoľahlivosť týchto motorov.

inovácia motora Efektívna technológia

Nové traktory rad 8000 

používajú technológiu SCR 

(Selektívnu katalytickú 

redukciu) za účelom splnenia 

emisnej normy T4i (IIIB).

SCR používá AdBlue®, 

riešenie založené na 

močovine. Tá je vstrekována 

do výfukových plynov za 

účelom dramatického zníženia 

NOx a pevných častíc. Táto 

technológia prispieva k 

ochrane životného prostredia, 

súčasne však redukuje Vaše 

vstupné náklady znížením 

spotreby paliva. Poskytuje 

naším traktorom húževnatý 

výkon a vysoký krútiaci 

moment, tým je SCR ideálnym 

riešením pre traktory Fastrac.

Oddeleným časovaním 

motora a následnou úpravou 

výfukových plynov technológia 

SCR tiež optimalizuje 

spaľovanie.

viac práce pri nižších nákladoch

Výkonové úrovne traktorov rad 

8000 sú vysoké - 279 koní u 8280 a 

306 koní u 8310. Nezávisle na tom, 

aké pracovné náradie potrebujete 

agregovať - vždy budete mať k 

dispozícií ideálnu úroveň výkonu 

pre efektívnu, produktívnu a 

rozmanitú prácu. Zvýšeným krútiacim 

momentom až o 38%, máte možnosť 

prekonať aj tie najnáročnejšie 

podmienky bez zníženia produktivity.

Stroje rad 8000 docielili toto 

všetko aj pri zníženej spotrebe 

paliva s cieľom dosiahnúť čo 

najvyššiu efektivitu pri čo najnižších 

prevádzkových nákladoch a vyššej 

návratnosti. Stroje rady 8000 taktiež 

pracujú pri nižších otáčkach, a tým 

sa dosahuje podstatne nižšej hladiny 

hluku, a to sa v praxi prejavuje tak, 

že sa tieto stroje na posluch nejavia 

tak výkonné, ako v skutočnosti sú. 

Výsledkom tohto tichého prostredia 

je, že obsluha nebude chcieť vystúpiť!
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FASTRAC RAD 8000 | VÝKON A KRÚTIACI MOMENT
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JCB predná a zadná 
náprava

•  Dokonale opracované 

planetové ozubené kolesá  

a pastorky zvyšujú účinnosť 

a silu

•  Konštrukcia závesu s 

integrovaným odliatkom 

poskytuje ohromnú silu: 

zadný záves s nosnosťou  

10 000 kg je schopný 

manipulovať s najväčším 

pracovným náradím a tým 

zvyšuje mnohostrannosť 

využitia počas celého roka

Prevodovka v-TRoNiC

v-TRoNiC je prevodovka s plynulo meniteľným prevodom, čo 

umožňuje doladiť otáčky motora, tak aby sa docielila optimálna 

úroveň výkonnosti pracovného náradia. To znamená, že môžete 

nechať bežať motor pri nižších otáčkách za účelom väčšej úspory 

paliva a znížených prevádzkových nákladoch, aby bola zachována 

vyššia ziskovosť. Taktiež poskytuje obsluhe komfortnejšiu jazdu 

pre udržanie maximálnej produktivity po celý deň.

ovládanie bez námahy, 
maximálna úspornosť
V-TRONIC sa ľahko ovláda rukou 

pomocou joysticka namontovaného 

v laketnej opierke. Alternatívne, 

použitie tempomatu pre 

automatické udržiavanie rýchlosti 

jazdy umožňuje obsluhe dosiahnúť 

maximálnu výkonnosť a úspornosť 

stroja, a tak zjednodušuje 

vykonávanie daných úloh, pričom 

obsluha má uľahčenú prácu a 

možnosť plného sústredenia na 

vykonávanú prácu. Navyšše, je 

umožnená vzájomná elektronická 

komunikácia prevodovky s 

elektronikou motora, pričom 

traktor automaticky ovláda aj motor 

aj prevodovku. Toto prispieva k 

dosiahnutiu maximálneho výkonu 

alebo hospodárnosti.
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Efektívna technológia

Nové režimy pre jazdu 

po ceste a v poli zaisťujú, 

že traktory rad 8000 sú 

prevádzkované pri správnych 

otáčkách pre danú úlohu s 

minimalizáciou spotreby paliva.

Uživateľom voliteľné 
prevodové režimy pre 
dosiahnutie optimálneho 
výkonu, využitia a účinnosti

Jednoduché používanie farebnej 

dotykovej obrazovky uchytenej 

k sedadlu umožňuje voľbu medzi 

následujúcimi režimami:

D (Jazda) – prevodovka sa správa 

ako automatická prevodovka v aute, 

perfektné pre jazdu na poli alebo 

pre transport, len pritlačíte plynový 

pedál a idete. Súčásťou tohto 

režimu je tempomat pre udržiavanie 

rýchlosti na ceste počas dlhých jázd.

M (Manuál) – pomocou joysticka má 

obsluha plnú, mimoriadne presnú 

kontrolu nad prevodovkou za 

účelom maximálnej regulovateľnosti.

P/S (Powershift) – prevodovka 

napodobuje klasické radenie ako 

s Powershift prevodovkou s 15 

stupňami dopredu / 12 dozadu 

v nízkom rozsahu a 10 dopredu 

/ 7 dozadu vo vysokom. Toto 

je ideálne pre obsluhu, ktorá 

používala konvenčnú Powershiftovú 

prevodovku, pretože tento režim 

vyžaduje len malé školenie a tým 

môže byť produktívnejšia a rýchlejšia.

Flexi – obsluha nastaví otáčky 

motora a maximálnú rýchlosť, 

ktorú môže docieliť. Plynový pedál 

sa potom používa pre zmenu 

pojazdovej rýchlosti (prevodu) 

medzi nulou a nastavenou 

maximálnou rýchlosťou. Toto je 

ideálne pre zberové práce.

Auto 1 a Auto 2 – automaticky 

udržuje nastavenú rýchlosť pre 

poľné práce, len stlačíte a podržíte 

zelené tlačídlo za účelom uloženia 

pracovnej rýchlosti a traktor sa 

postará o zvyšok, automaticky 

zníži otáčky motoru do miesta s 

najvyššou účinnosťou za účelom 

minimalizácie vstupných nákladov.

Udržiavanie otáčok – udržuje 

otáčky motora a rýchlosť traktora 

(prevod) mení až na dopredu 

nastavenú hranicu za účelom 

získania maximálneho výkonu stroja.

Toto všetko znamená, že sa obsluha 

môže koncentrovať viac na danú 

úlohu, ako na ovládanie traktora. 

Výsledkom je zvýšená koncentrácia, 

menej chýb, optimálna efektivita 

traktora a zvýšená produktivita.

výhody v-TRoNiC

•  Základné ovládanie 

prevodovky je jednoduché, 

pomocou joysticka

•  Dva prevodové rozsahy 

nízky a vysoký, delia 

využitie stroja na poľné 

práce a činnosti s vysokou 

rýchlosťou

•  Dotyková obrazovka 

umožňuje ľahké doladenie 

prevodovky pre danú úlohu

•  Štyri prevodové režimy 

poskytujú flexibilitu a 

efektivitu pre každé použitie

•  2 doplňujúce tempomatové 

režimy pre udržiavanie 

rýchlosti jazdy so snímaním 

záťaže, pomáhajú zlepšiť 

prevádzku stroja pre 

dosiahnutie zvýšenej 

účinnosti

FASTRAC RAD 8000 | PREVODOVKA
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keď bol uvedený v roku 1991 traktor Fastrac na trh, bol to 
jediný ťažný traktor s kompletným odpružením prednej 

aj zadnej nápravy. a stále je. a pretože žiadny iný traktor 
neponúka takéto všestranné zavesenie, nikto iný sa nemôže 

tešiť z predností takéhoto systému zvyšujúceho produktivitu 
a bezpečnosť. Traktory Fastrac sú skutočne jedinečné.

Traktory rad 8000 sa teraz tiež pýšia zlepšenou geometriou 
predného a zadného odpruženia za účelom väčšej 

predvídateľnosti a citlivosti stroja v rýchlosti. výsledkom je 
skutočná výhoda vo výkone oproti konkurenci, ako v poli, tak 

aj na ceste.

Plné odpruženie konštrukcia podvozku
Podvozok traktorov rad 8000 sa 

vyznačuje robustnou a stabilnou 

konštrukciou schopnou uniesť 

ťažké náradie. Plne zváraný rám 

z profilov tvaru Z zvládá veľké 

mechanické napätia bez zvýšenej 

hmotnosti. To robí traktor rad 8000 

najvhodnejším strojom pre nosenie 

veľkého a ťažkého pracovného 

náradia so zlepšeným rozložením 

hmotnosti, oproti konvenčnej 

konštrukcii s ťažkým odliatkom 

zvyšujúcim namáhanie.

Konštrukcia podvozku zaisťuje 

optimálny výhľad na prednú čásť 

stroja a vystužená predná čásť 

podvozku zlepšuje ovládateľnosť na 

ceste. Táto konštrukcia umožňuje 

priamy pohľad na háky v predných 

ramenách zdvíhacieho závesu.
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Samovyrovnávacie odpruženie 
zadnej nápravy 
Pruženie sa automaticky nastaví 

na správnu výšku po pripojení 

pracovného náradia, čím udržuje 

optimálnu jazdnú výšku, poskytuje 

lepší záber kolies s cieľom dosiahnuť 

maximálnu trakciu a minimálne 

zhutnenie pôdy:

Keď je záťaž pridaná: 

•  podvozok sa zníží dole k zadnej 

náprave (Obr. 2)

•  snímače zistia zmenu výšky

•  ventily pre korekciu výšky 

umožnia prívod oleja tým 

dochádza k natlakovaniu 

hydraulických válcov, ktoré:

  a)  stabilne obnovia pôvodnú 

jazdnú výšku (Obr. 3)

 b)  zvýši sa tuhosť odpruženia 

za účelom prispôsobenia sa 

prírastku hmotnosti

Keď je záťaž odobratá: 

•  snímače zistia zmenu výšky  

(Obr. 4)

•  ventily pre korekciu výšky 

umožnia odpustenie oleja

•  až kým sa neobnoví pôvodná 

jazdná výška (Obr. 1)

Rýchlejší presun na miesto 
práce, rýchlejšie vykonanie 
práce
Výhody plne odpruženého podvozku 

so štvorbodovým uchytením sú 

nepopierateľné:

1.  Zvýšená rýchlosť na cestách 

so zvýšenou bezpečnosťou a 

dokonalejším ovládaním. Stroje 

rad 8000 sa rýchlejšie dostanú na 

miesto vykonávanej práce, čoho 

výsledkom je väčšia produktivita.

2.  Zníženie utláčania pôdy a 

zvýšená trakcia, bez nutnosti 

doťažovania závažiami. Kolesá 

precízne kopírujú profil pôdy, 

neposkakujú na nerovnostiach, 

nezhutňujú pôdu a tým 

nedochádza k znižovaniu 

výnosov na poliach.

3.  Úplné odpruženie prednej 

aj zadnej nápravy, lepšie ako 

odpruženie kabíny znamená, že 

GPS prijímač zostáva stabilný. 

Toto umožňuje väčšiu presnosť 

navádzania, čo má za následok 

priamejšiu, presnejšiu jazdu s 

nižšími vstupnými nákladmi a 

menšími stratami.

4.  Samovyrovnávacie odpruženie 

zadnej nápravy s kompenzaciou 

záťaže udržuje konštantnú 

jazdnú výšku s cieľom zvýšenia 

ziskovosti.

5.  Kolesá sledujú profil terénu 

a eliminujú výkonové skoky 

pri zachovaní trakcie, zvýšení 

ťažnej sily a zaistení, že celý 

výkon motora je prenášaný za 

účelom efektívnejšej práce na 

podložku.

6.  Väčšie pohodlie obsluhy znižuje 

úroveň únavy a predĺži pracovný 

deň: urobíte viac práce.

FASTRAC RAD 8000 | ODPRUŽENIE A PODVOZOK

obr. 3. Po prispôsobení pruženia

obr. 4. Záťaž odobratá

obr. 1. Bez záťaže

obr. 2. Záťaž pridaná
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Traktory Fastrac rad 8000 ponúkajú vzácnu kombináciu 
produktívneho výkonu na ceste a v poli: variabilnosť, ktorá 

vám umožní profitovať z každého kúsočka výkonu.

Traktory Fastrac rad 8000 sú jedinými ťažkými ťažnými 
traktormi, ktoré oficiálne môžu jazdiť po cestách rýchlosťou 

70 km/h, s citlivým riadením a bezpečným zastavením. Takto 
sa nie len dostanete o mnoho rýchlejšie k vášej novej úlohe, ale 

tiež sú stále splnené povinné bezpečnostné záležitosti, ktoré 
sú zo dňa na deň dôležitejšie. Súčasne tieto neuveriteľné stroje 

ponúkajú vykonávanie poľných prac pri vysokej rýchlosti,  
s ľahkým ovládaním na úvrati za účelom zníženia pracnosti  

a zvýšenia produktivity.

Na ceste ...
Riadenie s posilovačom poskytuje 

presné ovládanie len ľahkým dotykom. 

Systém je rovnako navrhnutý 

ako bezpečný a so zdvojeným 

mechanickým ťahlovým systémom 

riadenia je obsluha schopná riadiť aj 

pri vzniku poruchy motora čím Vám 

zabezpečí Vašu investíciu.

Rovnako pre zaistenie bezpečnosti 

na ceste - rozhodujúca pri jazdení 

vysokými rýchlosťami u traktorov rad 

8000 - majú traktory JCB riadenú 

brzdovú sústavu s ABS bez zníženia 

brzdného účinku. Tento brzdový 

systém, najlepší v priemyselnom 

odvetví, robí traktor Fastrac prvým 

traktorom s inštalovanými brzdami 

ABS na všetkých štyroch kolesách, 

ktoré sú používané pri nákladných 

vozidlách. Je to plne nezávislý systém, 

ktorý Vám umožňuje plné využívanie 

vysokých rýchlosti.

v poli ...
Prevedenie odpruženia prednej 

nápravy a podvozku je navrhnuté 

tak, aby umožňovalo čo najväčšie 

zatočenie predných kolies a tým 

umožnilo otočenie traktora Fastrac 

rad 8000 na najstiesnenejších 

úvratiach za účelom skrátenia 

času pre jednotlivé cykly a 

väčšiu produktivitu. Pre väčšiu 

jednoduchosť možu byť úvraťové 

manévre vykonané jedným 

dotykom tlačidla na joysticku (viac 

informacií pozri strany 16/17).

Brzdový systém JCB tiež poskytuje 

dodatočnú smerovú stabilitu v 

poli pri práci na tráve alebo na 

strnisku, rovnako na nespevnených 

povrchoch, ako je bahno alebo štrk.

Manévrovateľnosť  
a riadenie

Zamerané na inovácie
Antiblokovací brzdový systém 

(ABS)

Preverená technológia pre 

nákladné vozidlá prispôsobená 

pre traktory:

•  Pomalšie reakcie, 

kompenzácia pre kolesá s 

väčšími priemermi.

•  Systém so 4 snímačmi,  

3 modulátormi pre 

nepretržité sledovanie 

všetkých kolies a nezávislé 

ovládanie zadných kolies, s 

vysokou úrovňou kontroly, 

je priorita pre smerovú 

stabilitu, ale nezávislá 

modulácia prináša dôveru a 

ovládateľnosť počas brzdenia.

•  12V napájacia zásuvka ABS 

prívesu zaisťuje napájanie 

systému ABS prívesu, ktorý 

funguje nezávislo na systéme 

traktora.

Berte na vedomie: Niektoré 
poľnohospodárske prívesy s ABS bez 
vyhradeného zdroja majú v návode 
napísané, že sa majú napojiť na 
7-pólovú zásuvku osvetlenia prívesu. 
Veľmi často takýmto pripojením 
dôjde k preťaženiu a poškodeniu 
tohto vedenia na traktore.

Zachovanie bezpečnosti, 
ovládateľnosti, stability a 
produktivity
•  Veľké vonkajšie kotúčové brzdy 

na každom kolese poskytujú 

výborné chladenie a neslábnucí 

brzdový účinok, neuveriteľne je 

uľachčený ich servis a výmena, čo 

pomáha zamedziť znečisťovaniu

•  Brzdové okruhy sú z dôvodu 

zvýšenia bezpečnosti rozdelené 

samostatne pre prednú, zadnú 

nápravu a brzdy prívesu

•  Väčší brzdný výkon na prednej 

náprave (rovnako ako u áut) 

zaisťuje plnú kontrolu nad 

strojom v núdzových prípadoch

•  Systém s dvoma strmeňami na 

koleso poskytuje neobyčajný 

brzdný výkon

•  Nezávislá parkovacia brzda a 

kompletné príslušenstvo na 

pripojenie bŕzd prívesu ako 

štandard

•  Systém spĺňa EU štandard pre 

nákladné vozidlá
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Rad 8000 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 súdržnému 

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 
GPS autosteer 

Jednoduché a presné ovládanie

ľahko sa aktivuje a obsluha sa potom 

môže sústrediť na príslušenstvo a 

plnenie úloh namiesto toho, aby 

sa musela naplno venovať hlavne 

udržiavaniu priameho smeru jazdy a 

minimalizácii prekrytia

Rýchle, 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

Technológia 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.
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Dokonca aj najzložitejšie úlohy 
sa stávajú jednoduché

Úvraťový manažment je prístupný 

prostredníctvom dotykovej 

obrazovky a je ľahko programovateľný 

za jazdy alebo pri státi, takže ho môže 

používať aj menej skúsená obsluha.

 Systém poskytuje následujúce:

•  Možnosť naprogramovania 

sekvencie až s 15 operaciami 

traktora, vykonávaných po 

stlačení jedného tlačidla

•  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

Úvraťový manažment HTa

Skutočný úvraťový manažment ovládaný jedným stlačením až s 
15 prednastaviteľnými funkciami, vrátane ovládania prevodovky, 

rýchlosti a aktivácie GPS. Tento systém šetrí drahocenný čas 
uľahčením ovládania traktora a príslušenstva na konci poľa, 

umožní vodičovi sa sústrediť na vlastnú prácu na poli.

výsledok? Zvýšenie koncentrácie, menej chýb, rýchlejšia práca a 
obrovská produktivita.
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Zlepšená trakcia
•  Optimálne rozloženie váhy 

zaisťuje maximálnu trakciu za 

účelom maximálného využitia 

dostupného výkonu

•  Celá hmotnosť je integrovaná 

v stroji, takže nie je potrebné 

používať závažia, ktoré možu 

zmeniť charakteristiku stroja a 

urobiť dosiahnutie optimálnej 

rovnováhy obtiažným, čo hlavne 

spôsobí zbytočné utláčanie pôdy a 

tým zníženie výnosov na poliach

•  Väčší výkon znamená, že dokonca 

aj najväčšie pracovné náradie 

môže byť pripojené bez nutnosti 

pridania závaží, pričom všetok 

výkon je efektívne prenesený  

na podložku

Rovnováha, stabilita  
a trakcia

Zlepšená manipulácia s pracovným naradím
•  Dokonalé rozloženie váhy má za následok plynulejšiu prácu pri manipulácií 

s pracovným náradím

•  Plné odpruženie Fastrac vyznačujúce sa pryžovými púzdrami v 

stabilizačných tyčiach, umožňuje rotačný pohyb zadnej nápravy dopredu 

alebo dozadu za účelom odpruženia pracovného náradia

•  Dorazy minimalizujú rázy, predlžujú životnosť pracovného náradia, 

poskytujú väčšiu stabilitu pri rýchlej jazde a výsledkom je lepšie zladenie 

kolies prednej nápravy za účelom docielenia vyššej stability a ovládateľnosti

•  Pretože zadný záves pre príves je namontovaný na zadnej náprave (pre 

uľahčenie sme doplnili ako voliteľné príslušenstvo kameru zadného 

závesu), je zaistené, že príves kmitá tak ako zadná náprava, čo sa prejavuje 

ako tlmenie

•  Zadný trojbodový záves sa tiež vyznačuje tlmením, ktoré je v harmónii s 

pružením stroja a tlmí jazdu s pracovným náradím

Traktory rad 8000 dosahujú perfektného rozloženia hmotnosti, 
záťaž je rozložená tak, aby sa výkon motora preniesol na 

podložku so zvýšenou trakciou, čo ma za následok znížené 
opotrebovanie pneumatík, zvýšenú efektivitu a zlepšenú 

manipuláciu s pracovným náradím. výsledkom tohto rozloženia 
je tiež lepší prenos záťaže pripojeného náradia za účelom 

dosiahnutia vynikajúcej stability a ovládania.

Pridajte nový prvok aktívna trakcia a máte traktor navrhnutý k 
posunutiu hranice výkonnosti na novú úroveň, nezávislo na tom, 

aký je stav povrchu.

inovácia v akcii

Celkom novým prvkom 

strojov rad 8000 je aktívna 

trakcia: navrhnutý pre 

minimalizovanie preklzu kolies, 

automaticky spomalí stroj tak, 

aby bol opäť zaistený záber, a 

potom opäť dôjde k zvýšeniu 

rýchlosti za účelom zlepšenia 

trakcie v poli.

Aktívna trakcia je zahrnutá ako 

súčásť paketu poľných prác aj 

spolu s radarom.

Activ   Traction
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Traktor Fastrac rad 8000 je navrhnutý, aby pomohol dosiahnuť 
maximálnu produktivitu a efektivitu pre rôzne poľné práce. 

Prietoky hydrauliky, najlepšie vo svojej triede, zlepšujú čas 
pracovných cyklov a flexibilitu, pripojenie pracovných nástrojov 

je rýchle a ľahké vďaka tlačidlám namontovaným na blatníkoch a 
kamere zadného závesu.

avšak toto je tiež stroj, ktorý môžete používať aj mimo sezóny, 
v zlých zimných podmiekach a pre každodenné úlohy. Dokonalá 

mnohostrannosť vám poskytne pridanú hodnotu pre vašu 
investíciu a dokonca väčšiu ziskovosť pre vaše podnikanie.

Mnohostrannosť Zadný záves
Ovládanie pracovného náradia je 

mimoriadne presné vďaka:

•  Preverenému systému Bosch 

Hitchtronic, ktorý pomáha 

udržiavať presnú výšku, hĺbku, 

rýchlosť spúšťania a všeobecné 

reakcie pracovného náradia

•  Ovládanie preklzu kolies je k 

dispozícií vďaka voliteľnému 

paketu poľných prác, ako pomoc 

pre dosiahnutie maximálneho 

záberu v náročných podmienkach

• Vysoký zdvíhací výkon (10 000 kg)

•  Voliteľné automatické stabilizátory 

ramien, ktoré zamedzujú 

zvýšenému pohubu ramien

•  Dynamický systém uchytenia 

náprav, ktorý zabezpečuje, že 

pracovné náradie je odizolované 

od rázov, ktoré možu obmedziť 

efektivitu

•  Kamera zadného závesu, ktorá 

zrýchľuje a uľachčuje pripájanie 

pracovného náradia

voliteľný predný záves
•  Elektronicky ovládaný predný 

záves s nosnosťou 3 500 kg 

namontovaný na podvozku, 

kategórie 2

•  Je s dvojčinnou funkciou 

ovládaný vypínačom, nastavenia 

sa vykonávajú ovládačom pre 

výšku, hĺbku a rýchlosť klesania

Dokonalý prietok hydrauliky
Výkon a presné riadenie 

prietoku, keď ho potrebujete, cez 

dotykovú obrazovku vyznačujúce 

sa jednoduchým používaním. 

Hydraulika strojov Fastrac rad 8000 

zaisťuje, že máte vždy po ruke tú 

správnu variantu, nech je pracovné 

náradie akékoľvek.

•  Load-sensingová externá 

hydraulicka s variabilným 

čerpadlom ako štandard,  

s voliteľným prietokom až  

210 litrov/min. najlepším vo  

svojej triede

•  Veľká kapacita, reálne 

poskytnuteľný prietok hydrauliky 

100 l/min. (alebo voliteľne 140 l/

min. - najlepší v priemyselnom 

odvetví), maximálne na jeden 

okruh s extrémnou citlivosťou

•  Možnosť prioritného prietoku 

do zeleného okruhu, pre 

zariadenia s potrebou veľkého a 

stabilného prietoku, ako sú napr. 

hydromotory sejačiek

•  Voliteľný Load-sensing so 

snímaním potreby oleja šetrí 

palivo a znižuje opotrebenie, a 

zamedzuje nadmernej tvorbe 

tepla v hydraulickom systéme

•  Elektronicky ovládané sekcie 

umožňujú nastavenie času a 

prietoku v oboch smeroch za 

účelom automatického ovládania 

pracovného náradia

•  Oddelený hydraulický systém 

zamedzuje znečisteniu z okruhu 

prevodovky, hydraulický olej z 

externej hydrauliky je filtrovaný 

na prívode z nádrže čo je 

prevencia pred poškodením
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Priestor a viditeľnosť
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Najväčšia kabína na trhu. vzdušný, priestorný interiér s mimoriadnym priestorom pre nohy a 
úložným priestorom prispieva k pohode obsluhy a dodáva sebadôveru pre produktívnu prácu bez 
únavy počas celého dňa. a využite široký panoramatický výhľad. konštrukcia so 4 stĺpikmi (namiesto 
6 stĺpikov) eliminuje bočné stĺpiky, výsledkom je takmer 6m2 skla a neprekonateľný výhľad.

výhľad je navyše zlepšený: zmenou polohy bypasového komína spoločne s pravým stĺpikom 
kabíny; dvere a okná v celej šírke prispievajú k čistému výhľadu na pracovné náradie, terén a 
potenciálne prekážky; voliteľné vyhrievané čelné a zadné sklo; a vďaka väčšiemu alternátoru 
paket pre jasnejšie osvetlenie vozovky a poľa vám zaistí pracovné prostredie ako cez deň.

FASTRAC RAD 8000 | PRIESTOR
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Traktory rad 8000 sú najlepšie v priemyslovom odvetví z 
hľadiska pohodlia v kabíne a bezpečnosti obsluhy - žiadny 

konkurent sa tomu nepribližuje. Celkové pohodlie znižuje úroveň 
únavy, zvyšuje koncentráciu a predlžuje pracovný deň; celková 
bezpečnosť chráni vás, vašich pracovníkov a vaše podnikanie. 

Tieto stroje sú navrhnuté tak, aby obsluha dosahovala optimálnu 
výkonnosť každý deň, čo je prínosom pre vaše podnikanie.

a pokiaľ sa obsluha nachádza v najpohodlnejšej a 
najproduktívnejšej polohe, naším ďalším krokom je umožniť 

novým aj skuseným obsluhám, získať z týchto neuveriteľných 
strojov každý kúsok potencionálneho výkonu vďaka 

ergonomickému a ľahko použitelnému ovládaniu.

Pohodlie, bezpečnosť, 
ovládanie

Zrkadlá – Pravé elektricky ovládané 

spätné zrkadlo ako štandard 

alebo dva elektricky ovládané a 

vyhrievané spätné zrkadlá (ako 

súčasť zimného balíčka) spolu s 

vnútorným spätným zrkadlom 

zlepšujú viditeľnosť pre ochranu 

stroja a spolupracovníkov.

Audio – systém so 4 reproduktormi 

a s voliteľným audio vstupom.

Neprekonateľné pohodlie
Okrem toho, že kabína predstavuje 

najväčšiu, najpriestrannejšiu kabínu 

na trhu s neuveriteľným výhľadom 

na všetky strany, ponúka u strojov 

rad 8000 ďalšie dôležité výhody:

Nízka hladina hluku – v kabíne 

je extrémne nízká a poskytuje 

kľudnejšie a menej únavné pracovné 

prostredie.

Prístup – Jedny veľké dvere s 

otváraním dopredu a široké schody 

umožňujú ľahký a bezpečný prístup. 

Dvere pomáhajú zamedziť prenikanie 

prachu do kabíny, a tak opäť zlepšujú 

prostredie za účelom zaistenia čo 

najproduktívnejšej obsluhy.

Dokonalá bezpečnosť
My sa staráme o bezpečnosť Vašej 

obsluhy rovnako, ako to robíte Vy. 

Pri práci v nebezpečnom prostredí 

sa vyplatí minimalizovať nebezpečie. 

Traktory Fastrac rad 8000 sú 

najbezpečnejšie traktory svojho 

druhu na trhu vďaka:

•  Brzdovému systému ABS, najlepší 

v priemyselnom odvetví, ktorý 

zaisťuje bezpečné zastavenie aj 

pri 70 km/h rýchlosti jazdy

•  Priamo pripojené riadenie, 

stabilizátory, vonkajšie brzdy a 

samovyrovnávanie zadnej nápravy 

prispievajú k bezpečnosti, bez 

ohľadu na pripojenú záťaž

•  Nová konštrukcia predného 

blatníka, ktorý znižuje rozstrek 

od vozovky pre lepšiu viditeľnosť

•  Nový 200 A alternátor a voliteľné 

balíčky pre jasnejšie osvetlenie 

vozovky a poľa zaisťujú prostredie 

blížiace sa dennému svetlu

Kúrenie a klimatizácia – 

*Tónované sklá, vysoko výkonná 

klimatizácia a výmenník tepla 

maximalizujú pohodlie, dokonca 

aj v najextrémnejších klimatických 

podmienkach, a tým znižujú stres a 

únavu. Voliteľný zimný balíček spolu 

s klimatizáciou zaisťujú, že okna sú 

okamžite čisté bez dlhého čakania, 

tak môžete zahájiť prácu rýchlejšie. 
*v závislosti od krajiny

Sedenie – Vzduchom odpružené 

sedadlo je neuveriteľne pohodlné, 

plnohodnotné sedadlo spolujazdca 

(unikát len u JCB) zaisťuje 

pohodlie spolujazdca čo umožňuje 

produktívnu partnerskú spoluprácu.
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inovácia v akcii

Neprekonateľne plynulá jazda

Plné odpruženie

Jediný ťažný traktor s odpružením prednej a zadnej nápravy:

•  Poskytuje neprekonateľné pohodlie pre obsluhu, znižuje únavu a 

zvyšuje koncentráciu pre vyšší výkon

•  Kompenzuje rázy a otrasy na poli pre udržanie efektívnej práce 

pracovného náradia, a opäť pre zvýšenie produktivity obsluhy

•  Zlepšené ovládanie a pohodlie, zaisťuje, že Vaše obsluhy a verejnosť 

sú v bezpeči na poli i na ceste

Revolučné umiestnenie kabíny

Montáž kabíny v strede zaisťuje 

hladšiu jazdu v porovnaní s 

kabínami umiestnenými nad 

zadnými kolesami, ktoré sú 

citlivejšie na nárazy, znižuje 

stresové zaťaženie obsluhy pre 

zvýšenie pracovného výkonu.

Navyšše:

•  Samovyrovnávacie 

hydro-pneumatické 

odpruženie zadnej nápravy 

s kompenzáciou záťaže 

zachováva konštantnú 

jazdnú výšku za účelom 

dosiahnutie stabilnej 

výkonnosti

•  Uchytenie nápravy 

štvornásobnou väzbou 

zaisťuje bezkonkurenčné 

pohodlie vodiča a 

vyrovnávanie záťaže

FASTRAC RAD 8000 | KOMFORT A BEZPEČNOSŤ

Nastavenia dotykovou 
obrazovkou zahŕňajú:

• vypínanie PTO vpredu/vzadu

• vypínanie uzávierky diferenciálu

• nastavenie displeja

•  vypínanie počítadla pracovnej 

plochy

•  nastavenie programovateľných 

tlačidiel joysticku

•  nastavenie časov a prietokov pre 

hydraulické sekcie

•  nastavenie úvraťového 

manažmentu

•  nastavenie pracovných svetiel

• servisný prístup

Zobrazenia stavou na 
dotykovej obrazovke zahŕňajú:

•  PTO či sa točí a jeho otáčky  

za min.

• zvolené otáčky PTO

• aktívne sekcie hydrauliky

•  sekvencie úvraťového 

manažmentu a aktivovanie 

ďalšieho kroku

•  stav uzávierky diferenciálu a 

4WD (pri blikaní nie sú aktívne)

•  smer pohybu trojbodového 

závesu a ťahová sila v ramenách

• zvolený smer jazdy

v komplexe starostlivosť o 
stroj a životné prostredie
Konštrukcia kabíny traktorov 

Fastrac rad 8000 prispieva k 

zníženiu psychického a fyzického 

stresu, ktorý môže negatívne 

ovplivniť produktivitu obsluhy. 

Ergonomické usporiadanie 

minimalizuje opakované a unavujúce 

otáčanie a naťahovanie. Ovládacie 

prvky sa ľahko používajú a 

intuitívne usporiadanie mnohých 

zautomatizovaných operácií, ako 

je rýchlosť jazdy vpred a otáčanie 

na úvrati, zaisťujú, aby sa obsluha 

mohla koncentrovať na danú úlohu.

Farebná dotyková obrazovka 

sa vyznačuje jednoduchým, 

mimoriadne ľahko použiteľným 

usporiadaním, ktoré umožňuje úplnu 

kontrolu nad prevodovými režimami 

(viď. strany 8/9) a stlačením tlačidla 

sa spustí sekvencia uvraťového 

manažmentu (viď. strany 16/17) pre 

maximálnu efektivitu.
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Traktory rad 8000 vychadzajú z histrorickej spoľahlivosti a 
stavajú na kvalite od roku 1991, počas tejto doby traktory 

Fastrac preukázali svoju kvalitu aj v tých najextrémnejších 
klimatických a poľných podmienkach. Počas posledných dvoch 
desaťročí sme bez prestávky investovali do výskumu a vývoja, 

aby sme zaistili neustále zlepšovanie stroja.

Stroje 8280 (ktorý nahrádza úspešný stroj 8250) a 8310 
predstavujú krok vpred z hľadiska kvality a spoľahlivosti traktorov 

Fastrac ako riešenie, na ktoré sa môžete 100% spoľahnúť.

kvalita a spoľahlivosť

História kvality a inovácie

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, JCB znovu definuje triedu 

vysokovýkonných traktorov

2010 –  Uvedenie traktorov Fastrac rad 3000 Xtra s prevodovkou P-Tronic

2011 – Uvedenie traktorov Fastrac 8280 a 8310

Fastrac 185 - 1994 Fastrac 3190/3220 – 2002Fastrac 3155/3185 – 1998originálny prototyp 1991

Kontrola kvality a spoľahlivosti

•  Dôkladné kontroly vykonávané počas celého výrobného procesu, krok za 

krokom počas celej cesty k finálnemu stroju zaisťujú kvalitu

• Dynamometrické testy každého stroja kontrolujú výkon motora

•  Dôkladná kontrola po náročných testoch celého vozidla vrátane motora, 

prevodovky, hydrauliky a bŕzd

• Intenzívny proces predpredajnej politiky zaisťuje bezchybnú kontrolu kvality

•  Elektroforetické nanášanie farby (EPD) kľúčových komponentov zaručuje 

vysokú priľnavosť farby, zaisťujúc trvanlivosť a maximálnu ochranu 

zostatkovej hodnoty

• Komponenty chladenia sú s galvanickou úpravou, čím minimalizujú koróziu

•  Konštrukcia plného rámu znamená, že na rozdiel od tradičných traktorov, 

nie sú motor a prevodovka namáhane ako nosné komponenty

• Predné uchytenie nápravy je extrémne robustné
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Udržiavanie nákladov na stroj počas jeho životnosti na nízkej 
úrovni je kľúčový parameter pre dlhodobú ziskovosť. Fastrac 

rad 8000 spája vysokú produktivitu a mnohostrannosť s nízkymi 
prevodzkovými nákladmi, minimálnymi prestojmi a maximálnou 

zostatkovou hodnotou. Tieto stroje predstavujú rozumnú 
investíciu pre vaše podnikanie a budú vám poskytovať efektívne 

služby každú sezónu.

Náklady Minimalizácia prestojov a rýchly efektívny servis

• Preverená história výrobnej kvality a spoľahlivosti (viď. strany 26/27)

•  Nové usporiadanie prvkov každodennej kontroly na oboch stranách stroja 

zaisťuje, že sa teraz vykonávajú zo zeme za účelom ľahkého prístupu a 

udržiavania ich bez špiny a nečistôt

•  Nový chladiaci systém a kompresor robia pravidelné čistenie jednoduchou 

a ľahkou operáciou, pre dlhodobú efektívnu prevádzku stroja

•  Nová konštrukcia stroja zdokonalila utesnenie kapoty za účelom 

minimalizovať prenikanie prachu a špiny do motorového priestoru

•  Lepšie umiestnenie filtrov a vypustných miest oleja zrýchluje prístup a servis

• Oddelený systém externej hydrauliky zamedzuje riziku znečistenia oleja

•  Systém Donaldson Powercore využíva odstredivé sily pre odstránenie 

veľkých prachových častíc ešte pred ich vstupom do filtračnej vložky, a tím 

dochádza k zníženiu času bežnej údržby

•  Elektronický systém priebežne monitoruje prevádzku motora za účelom 

zvýšenia servisnej životnosti

•  Po servisnej údržbe pri 100 a 500 motohodinách sa výmena oleja a filtrov 

vykonáva až každých 1000 motohodín, zatiaľ čo potreba údržby vrchnej 

časti motora je len každých 5000 motohodín

• Vonkajšie brzdové kotúče sú ľahšie servisovateľné

• Všetky miesta pre každodenný servis sú rýchlo a ľahko prístupné

•  Zákaznická podpora firmy JCB, najlepšia v priemyselnom odvetví, udrží 

Váš stroj vždy v prevádzke

vysoká produktivita a nižšie prevádzkové náklady

•  Výkonné motory s vysokou úrovňou krútiaceho momentu a vynikajúcou 

účinnosťou znižujú prevádzkové náklady bez akýchkoľvek kompromisov  

na produktivite

•  Automatické riadenie GPS znižuje vstupy a zvyšuje efektivitu o takmer 

10% a zaisťuje, že každý meter poľa je využitý pre zníženie nákladov na 

osivo,hnojivo, pesticídy a palivo

•  Dokonalá mnohostrannosť Vám poskytne väčšiu hodnotu za Vaše peniaze 

- len veľmi málo vysokovýkonných traktorov môže býť využitých skutočne 

po celý rok

•  Jedinečné plné odpruženie traktora Fastrac znižuje utláčanie pôdy, čo 

predstavuje nižšie náklady na naturalizáciu plodín a ich väčšiu výnosnosť
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FASTRAC | DEDIČSTVO

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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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 radu 8000 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

JCB | PODPORA

30 | 31



FASTRAC | 8280 / 8310

PLNÉ ODPRUŽENIE SO 4 KOLESAMI S ABS SYSTÉMOM NA BRZDOVÝCH KOTÚČOCH. PREVODOVKA JCB V-TRONIC.

STATICKÉ ROZMERY

Pneumatiky  540/65 R38 predné a 710/70 R38 zadné

   m

A Výška k výfuku  3,38

B Výška k zadnej plošine  1,51

C Rázvor  3,12

D Rozchod kolies (predné/zadné)  2,03 /1,84

Pneumatiky  540/65 R38 predné a 710/70 R38 zadné

   m

E Celková dĺžka  5,65

F Celková šírka  2,55

G Svetlá výška  0,47

H Šírka medzi prednými kolesami  1,10

H

D

F

C

E

G

A

B

ABS
BRZDY
ABS

BRZDY



ELEKTRICKÝ SYSTÉM

Systémové napätie V 12

Výstup alternátora  A 200

Kapacita batérie Ah 2x110 (s navýšením pri studenom štarte)

Elektrické vedenie s krytím až do IP67 

HYDRAULIKA

3 bodový záves:  Elektronicky ovládaný, ťahová a polohová regulácia, rýchlosť klesania, nastaviteľná výška plus 
ovládanie na blatníku.

Zadné ramená:  Kategórie 3 s nosnosťou 10 000 kg, s rýchloupínaním gulí.

Predné ramená Kategórie 2 s nosnosťou 3 500 kg, sklápacie s rýchloupínaním gulí. 
(doplnková výbava):

ODPRUŽENIE

Predné: Vinutá pružina a tlmič, sekundárne aj mikrobunkový doraz

Zadné: Hydro-pneumatické s automatickým vyrovnávaním

OBJEMY

   litre

Palivová nádrž  550

Hydraulická nádrž  180

Adblue nádrž  70

 MOTOR                  8280   8310

Hrubý výkon pri menovitých otáčkach koní 256  280

Hrubý výkon pri menovitých otáčkach  kW 191  209

Maximálny výkon koní 279  306

Maximálny výkon kW 208  228

Maximálny krútiaci moment @ 1400 ot./min. Nm 1195  1310

Menovité otáčky ot./min.  2100

Najvyšší krútiaci moment pri ot./min.  1500

Výrobca   Sisu Power

Model   AWI-IV-3B

Vstrekovanie   Bosch CP4 Common Rail

Počet valcov   6

Zdvihový objem cc  8419

Vŕtanie mm  111

Zdvih mm  145

Chladenie   vodou

Čistič vzduchu   Suchá vložka PowerCore

Sanie vzduchu   Turbo s medzichladičom

FASTRAC | 8280 / 8310

Pracovný tlak: 210 bar.

Sekcie rozvádzača: Elektricky ovládané dvojčinné, 7 polôh, nastavenie prietoku a času, plávajúca a nulová poloha.

Štandard: 3 okruhy vzadu.

Voliteľná výbava: 4 okruhy vzadu. 
 Load-sensing pripojenie. 
 1 alebo 2 okruhy vpredu. 
 Voľný prepad vpredu.

Pripojenie: Rýchlospojky Deluxe prepojené so zberným potrubím (vpredu a vzadu).

Trubky/hadice: BSP štandard.

EXTERNÁ HYDRAULIKA

   Štandard Voliteľná výbava

Maximálny prietok oleja l/min 138 195

Prietok pri menovitých otáčkach l/min 126 178 

Prietok na jednu sekciu l/min 100 140
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Typ:  Plne nezávislý vpredu a vzadu (vpredu doplnkovo).

Ovládanie: Elektrohydraulické.

Otáčky zadný PTO: 540 ot./min. pri 1570 ot./min. motora. 
 1000 ot./min. pri 1930 ot./min. motora.

Výstupná hriadeľ zadný PTO: 6 alebo 21 drážok pre priemer 13⁄8”. 
 6 alebo 20 drážok pre priemer (doplnkovo) 13⁄4”.

Otáčky predné PTO: 1000 ot./min. pri 2030 ot./min. motora.

Výstupná hriadeľ predné PTO: 21 pre priemer 13⁄8” alebo 20 pre priemer 13⁄4”.

Výkon PTO:  8280: 245 k (183 kW) 8310: 272 k (203 kW).

Zmena rýchlosti PTO:  Elektrohydraulické vypínačom v kabíne. Predné PTO k dispozícii len pre 1000 ot./min.

VÝVODOVÝ HRIADEĽ

Typ:  Obiehajúca gulička s posilovačom a pomocným piestom.

Stĺpik:  Sklopný a teleskopicky nastaviteľný.

Priemer otočenia:  Od obrubníka k obrubníku 14,8 m.

RIADENIE

Typ: Vonkajšie kotúče s dvoma strmeňami a ABS na všetkých štyroch kolesách.

Ovládanie: Pneumaticko-hydraulické podľa EEC špecifikacie pre nákladné vozidlá.

Parkovacia brzda: Nezávislý kotúč na výstupe z prevodovky.

Uvedenie do činnosti: Pružinou, vypínanie tlakom vzduchu.

Brzdy prívesu: Dvojokruhové pneumatické brzdy. 
Jednookruhové hydraulické brzdy pre rýchlosti do 20 mil/h. 
Vzduchová brzda prívesu je automaticky zapnutá po zatiahnutí parkovacej brzdy traktora.
Napájacia zásuvka ABS prívesu 12 V ako štandard.

BRZDY

Typ: 2 rozsahová vario prevodovka so 6 prevádzkovými režimami.

Rýchlosti: Nízký rozsah 0 – 45 km/h. 
Vysoký rozsah 0 – 65 km/h.

Powershift režim

Prevod Dopredu (km/h)  Dozadu (km/h) 

 Vysoký rozsah Nízky rozsah Vysoký rozsah Nízky rozsah

1 7,4 0,4 7,1 0,4

2 11,1 2,3 10,7 2,1

3 15,7 3,0 15,1 2,8

4 20,6 3,8 19,8 3,4

5 26,4 4,7 20,0 4,3

6 33,4 5,8 20,0 5,3

7 42,1 7,3 20,0 6,7

8 52,8 9,2 20,0 8,4

9 66,1 11,5 - 10,5

10 70* 14,2 - 13,0

11 - 17,5 - 16,0

12 - 21,7 - 19,8

13 - 26,9 - -

14 - 33,4 - -

15 - 41,7 - -

Pneumatiky 540/65 R38 a 710/70 R38 pri menovitých otáčkách motora (2100 ot./min.)

Všetky ostatné režimy využívajú plynulé meniteľný radenie prevodov.

* Pri 1780 ot./min.

PREVODOVKA

Typ:  Pevné s vnútornými epicykloidnými redukčnými nábojmi.

Pripevnenie kolies: Predná náprava 10 skrutiek. 
Zadná náprava 16 skrutiek.

Voľba náhonu všetkých kolies: Zaradenie/vyradenie počas jazdy pomocou kolískového spínača.

Diferenciály: Zapnutie vpredu aj vzadu pomocou elektrohydraulického mäkkého zapnutia.

NÁPRAVY



KABÍNA

Vysoké technické parametre, jedny dvere, plná šírka, nízka hladina hluku.

Štandardná výbava zahŕňa: 
Plne automatická klimatizácia. 
Sedadlo s pneumatickým pružením s ovládaním prevodovky a externej hydrauliky v laketnej opierke. 
Farebná dotyková obrazovka poskytujúca informácie o prevodovke a nastavených parametrov. 
Elektronicky ovládané elektromagnetické sekcie hydraulického rozvádzača. 
Plná filtrácia vzduchu. 
Tonované sklá. 
Stierače vpredu a vzadu. 
Elektricky nastaviteľné pravé spätné zrkadko. 
Úplná výbava pre jazdu po pozemných komunikáciach. 
Elektrické zásuvky a ISO konektor pre rýchlosť stroja. 
Plnohodnotné sedadlo spolujazdca. 
Bezpečnostný pás pre vodiča a spolujazdca. 
Osvetlenie bočného panela. 
Prístrojová doska štíhleho prevedenia s modrým podsvietením. 
Odkladací priestor. 
Príprava pre rádio s DIN koncovkou v jednom otvore a štyrmi reproduktormi. 
Slnečné clony. 
Vedenie káblov od náradia cez zadné okno. 
Ovládanie zadných ramien a vypnutie PTO namontované aj na zadných blatníkoch. 
8 predných a 6 zadných pracovných svetiel. 
Úvraťový manažment.

DOPLNKOVÁ VÝBAVA

Predné ramená (kategórie II) s elektronickým ovládaním aj s externým ovládaním. 
PTO vpredu 1000 ot./min. s výstupnou hriadeľov s 21 drážkami alebo 20 drážkami 
Štyri elektromagnetické sekcie rozvádzača. 
Hydraulika so zvýšeným prietokom. 
Hydraulické pripojenie Load-Sensing. 
Predné závažie. 
Zadné závažie na plošine. 
1 alebo 2 hydraulické okruhy vpredu. 
Voľná hydraulická spiatočka vpredu. 
PTO výstupná hriadeľ 1 3⁄4” s 20 drážkami. 
PTO výstupná hriadeľ 1 3⁄4” so 6 drážkami. 
Radar a monitor výkonu. 
Sedadlo vodiča Deluxe s vyhrievaním. 
Vyhrievané predné, zadné okno, spätné zrkadlá s elektrickým ovládaním. 
Elektricky nastaviteľné ľavé spätné zrkadlo. 
Balíček pracovného osvetlenia (2 predné, 2 zadné xenonové svetlá so 6 prednými, 4 zadnými svetlami ako štandard). 
Audio vstup. 
Dvojitá Deluxe DIN šachta s prípravou pre vysielačku. 
Vnútorné spätné zrkadlo. 
Skrinka na náradie namontovaná na zadnej plošine. 
Automatické stabilizátory zadných ramien. 
Rýchlosti zadného PTO 750/1000 ot./min. 
Kĺbový koniec tretieho bodu. 
Príprava pre automatické GPS riadenie. 
Kamera zadného závesu.

4 zvárané kolesá. Predné smerové a zadné pevné s krycími blatníkmi namontovanými na kabíne.  
Všetky pneumatiky sú až do rýchlosti 65 km/h.

Montované vo fabrike Predné pneumatiky Šírka stroja mm Zadné pneumatiky  Šírka stroja mm

Trelleborg* 540/65 R34 1990 650/65 R38 1900

Trelleborg 540/65 R38 1990 710/70 R38 1834

Trelleborg 540/65 R38 1990 650/75 R38 1834

Šírka vozidla je v rozsahu do 2550 mm. * Nie je k dispozícií na typ 8310.

KOLESÁ A PNEUMATIKY

FASTRAC | 8280 / 8310

Prepravná hmotnosť traktora 8280 bez paliva a s pneumatikami 540/65 R34 vpredu a 650/65 R38 vzadu bez vodiča a bez 
akýchkoľvek závaži.

  Predná náprava Zadná náprava Celková hmotnosť

  kg kg kg

Stroj len s úchytmi pre predné závažie 5288 5143 10,431

HMOTNOSTI VOZIDLA
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