
FASTRAC | 4000‑SERIEN
Nominel effekt: 160 – 217 hk (119 – 162 kW)



Hæver ydeevne og produktivitetsniveauer til nye højder med problemfri 

kontrol, hurtigere betjeningshastigheder, flere redskabsmonteringer og 

fastracs uovertrufne selvnivellerende affjedring hele vejen rundt. Al den 

traktor, du nogensinde får brug for.

Et design, der bygger på centrale Fastrac-funktioner og -kapaciteter – 

flere monteringspunkter for redskaber til den ultimative traktor 

udnyttelse, hurtige mark- og vejhastigheder med mere sofistikeret 

allround affjedring og bremsning for stabilitet, sikkerhed og komfort.

En stabil og meget manøvredygtig platform til arbejde i afgrøderne – 

med strammere drejbar firehjulsstyring samt RapidSteer til hurtigere  

og mere effektive foragerdrejninger.
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OMKOSTNINGSEFFEKTIV PRODUKTIVITET.

1  Med kombinationen af et 2500 L aftageligt 
sprøjtesystem og en ekstra 1500 L fronttank kan 
Fastrac endda konkurrere med dedikerede 
selvkørende enheder med hensyn til sprøjtekapacitet.

2  Ingen grund til at købe en større gødningsspreder – 
brug Fastracs bagdæk til 4 tons til at transportere 
yderligere 2,5 tons gødning. Dette giver dig bedre 
vægtfordeling og mulighed for at dække 10 ha ekstra 
med hver fyldning. Læg dertil hurtigere opfyldninger 
fra startbasen, og Fastrac giver en times produktivt 
arbejde mere hver dag.

FASTRAC 4000‑SERIEN ER 
FYLDT MED STORE 
INDIVIDUELLE FUNKTIONER. 
MEN DET, DER VIRKELIG 
UDMÆRKER DEN, ER MÅDEN 
HVORPÅ DE SPILLER SAMMEN 
OG HÆVER TRAKTORENS 
YDEEVNE OG PRODUKTIVITET 
SOM HELHED.
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Sammenlign Fastrac ydeevne med konventionelle 
traktorer. Hurtigere hastigheder i marken, større 
lasteevne, hurtigere foragerdrejninger og 
hurtigere overførselshastigheder kan spare flere 
arbejdsdage om året. Hvad siger det om 
omkostningseffektiv produktivitet?



KRAFTFULD KONTROL.

Kraft til at præstere.

Dokumenteret brændstofeffektivitet og en generøs 
forsyning af kraft på op til 235 hk (175 kW) med 
drejningsmoment op til 950 Nm fra en 6,6‑liters, 
sekscylindret motor.

1  Højeffektiv SCR‑ og DOC‑emissionsstyrings‑
teknologi kombineret med en DPF opfylder Euro 
Stage V‑emissionsstandarderne.

KRAFT NÅR DET BEHØVES 
FØRERE AF DEN MEST 
KOMPAKTE TRAKTOR I 
FASTRAC‑SERIEN HAR OP 
TIL 235 HK OG 950 NM 
DREJNINGSMOMENT TIL 
DERES RÅDIGHED. DET ER 
SERIØS YDELSE, DER GIVER 
SERIØS FORØGELSE AF 
PRODUKTIVITETEN.
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CVT-transmission sikrer optimal brug af kraft og drejningsmoment med problemfri acceleration og 
strømforsyning, ideelle hastigheder til enhver situation og ultrafin hastighedskontrol til 
topkvalitetsarbejde med alle redskaber.

Forskellige transmissions- og motorstyringsstrategier aktiveres nemt ved hjælp af Fastracs 
berøringsskærmkontroller – prioriter kraft og produktivitet, brændstoføkonomi, fast motor-/PTO-
hastighed, brændstoføkonomisk kørsel. Hurtig på vejen og i marken med lave motoromdrejninger.



1  Avanceret allround hydropneumatisk affjedring 
giver uovertruffen komfort og stabilitet – unikt for 
JCB Fastrac.

2  Midtermonteret kabineposition giver ekstra 
komfort og fremragende 360‑graders udsyn.

3  Fremadrettede ‘A’‑søjler gør døråbningerne større 
og øger den indvendige rummelighed, og den 
næsten lodrette forrude reducerer varmeoptagelsen 
på en solskinsdag. 2

FASTRAC 4000‑SERIEN 
KOMBINERER ET UNIKT 
AFFJEDRINGSSYSTEM MED 
COMMAND PLUS‑KABINEN 
TIL AT GIVE KLASSELEDENDE 
KOMFORTNIVEAUER FOR 
OPERATØREN.

COMMANDPLUS

Kompatibilitet for lydindgang, 
eller angiv en Bluetooth-radio.

1

70-graders sæderotation.

Klimakontrol.

Ingen hindring af 
udsyn ved udstød-
ningsskorstenen.

3

ULTIMATIV KOMFORT.
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Hvis du aldrig har oplevet Fastrac bag rattet, kan du ikke 
vide, hvor meget glattere kørslen er i marken og på vejen.

Midtermonteret kabineplacering, allround affjedring og 
højspecificeret luftsæde sikrer klasseledende komfort.



HELÅRS ALSIDIGHED.

MULTI‑TASKING FASTRAC 
4000‑SERIEN HAR FEM 
PLACERINGER FOR 
REDSKABER – TRÆKSTANG, 
BAGTILKOBLING, 
FRONTTILKOBLING, 
FRONTCHASSIS, BAGDÆK. 
IKKE UNDERLIGT, AT DEN ER 
SÅ ALSIDIG OG PRODUKTIV.

Alsidighed er standard.

Den er traktorernes schweiziske army‑kniv i en  
lille men kraftfuld pakke. Gør brug af fem 
redskabspositioner, herunder chassiset til en 
frontlæsser for at udføre flere operationer på én 
gang.

En maksimal tilladt køretøjsvægt på 14,5 ton giver 
øget produktivitet på grund af evnen til at bære 
større, tungere redskaber med mere tid mellem 
inputpåfyldninger. 

Specificer 4000‑serien med en række trækstangs‑  
og bagdæksmuligheder, der passer til din drift. 
Vægtblokke, opbevaringsbakker, edderkopharver 
med mere kan monteres på bagdækket.
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For- og bagaksler har nu øget lastkapacitet, bremseevne, 
styrekraft og belagte vægte.



SIKKER OG TRYG.

HØJHASTIGHEDSKØRSEL 
PÅ VEJ GIVER VELKOMNE 
FORDELE MEN OGSÅ 
ANSVAR. DERFOR HAR 
HVER JCB FASTRAC EN 
UNIK KOMBINATION AF 
SIKKERHEDSFUNKTIONER.

Sikkerhed først.

Højtydende skivebremser hele vejen rundt giver 
maksimal bremsekraft – de kan konsekvent bringe en 
Fastrac og dens læs til standsning op til 15 % 
hurtigere end konventionelle traktorer. 

Helt nyt stivere chassis og affjedring med anti‑rollbars 
foran og bagved giver overlegen håndtering og 
stabilitet under højhastighedskørsel.

12 FASTRAC 4000‑SERIEN 



Alle Fastrac er som standard udstyret med 
ABS for at levere en traktor med ultimativ 
kontrol ved bremsning under alle forhold.
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Øjeblikkeligt valgbare styretilstande.

Proportional tilstand

True Trackingtilstand

Tohjulsstyring Forsinket firehjulsstyring

Krabbestyringstilstand

KVIK OG ADRÆT.

DEN FIREHJULSSTYREDE 
FASTRAC 4000‑SERIE ER 
MERE ADRÆT OG 
MANØVREDYGTIG END 
NOGENSINDE FØR.

Spar tid.

1  5 valgbare styretilstande giver præcis maskinstyring 
ved alle anvendelser.

‑ Proportionel 
‑ True Tracking
‑ Krabbestyring
‑ Forsinket firehjulsstyring 
‑ 2WS

Valgfri GPS‑styring på to aksler fås til præcisionslandbrug 
på højeste niveau.

Det kompakte chassis er smallere, 
hvor det tæller – så svingene er 
strammere end nogensinde. 

Indstillingen Rapid Steer gør 
foragerdrejninger hurtigere, 
lettere og mindre trættende 
for operatøren.

1
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Firehjulsstyring reducerer traktorens 
drejecirkel til mindre end 10 m (dækafhængigt). 
En tre-positionskontakt gør det muligt for 
operatøren hurtigt at skifte mellem 2WS, 4WS 
og en fuld programmerbar indstilling.



En berøring lettere.

De store ikoner på Fastrac‑berøringsskærmsterminalen 
er lettere at trykke på i farten. Den intuitive navigation 
kommer hurtigt til de funktioner, som operatøren 
ønsker at indstille eller justere.

Med blot nogle få tryk på skærmen kan du vælge  
de vigtigste traktorfunktioner, opsætte PTO, 
differentialespærre og 4wd‑afbrydelser eller justere 
timing og flow ved de elektroniske spoleventiler for 
tilpasning til forskellige redskaber.

Opret og gem op til 5 sekvenser, hver med op til 
15 trin, i afsnittet Assisteret foragerdrejning for at 
minimere kontrolbelastningen ved enden af hver 
kørsel over marken.

Vælg forskellige kombinationer af arbejdslys, fordel 
flere funktioner på joystickknapperne, og tilpas 
skærmen efter individuel smag. Led mig hjem‑lys 
sikrer, at du aldrig lades tilbage i mørket.

KABINETEKNOLOGI, DER 
LEVERER HØJE NIVEAUER 
AF TRAKTOR‑ OG 
REDSKABSKONTROL VIA EN 
ENKEL, BRUGERVENLIG 
GRÆNSEFLADE. 

TOTAL KONTROL.

4 tilpasningsbare knapper kan 
konfigureres til hvert job, som 
Fastrac udfører.
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Fabrikstilpassede GPS-løsninger er 
tilgængelige sammen med kompatibilitet 
med en lang række tredjepartssystemer. 
Ved sprøjtnings- og sprednings-programmer 
minimerer Fastrac overlapning ved 
hastigheder på op til 25 mph (40 km/t).



2

MAKSIMAL OPPETID.

HVAD ANGÅR RUTINEMÆSSIG 
SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE, 
VIL DU ENDDA BEMÆRKE 
FORSKELLEN HER. HURTIG OG 
NEM ADGANG BETYDER 
REDUCERET NEDETID FOR DEN 
NYE FASTRAC 4000‑SERIE.

1  Tjek olien uden at løfte motorhjelmen, påfyld 
nemt brændstof, DEF (AdBlue) og olie til 
hydraulikken, da påfyldningsstederne alle er på 
samme side.

2  Det kan ikke være nemmere at nå batterierne, 
batteriisolatoren og bremsevæskebeholderne – du 
skal blot åbne et panel bag kabinetrinene på højre 
side.

3  Eksterne skivebremseenheder giver enestående 
serviceadgang, hvilket reducerer drifts‑ og 
vedligeholdelsesnedetid. 

Auto‑stop og 600‑timers serviceintervaller reducerer 
de samlede ejeromkostninger for kunden. 2 4
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Hurtig og nem adgang tilskynder til regelmæssig 
serviceopmærksomhed og et langt og pålidelig 
arbejdsliv – højhastighedshjelmen og det 
udfoldelige kølesystem gør det nemt at give din 
Fastrac den opmærksomhed, den fortjener.



LiveLink-telematik hjælper dig med at overvåge og 
administrere din maskinpark overalt i verden for derved 
radikalt at forbedre effektivitet, produktivitet, sikkerhed 
og tryghed i hele din JCB- og ikke-JCB-maskinpark.

MASKINEFFEKTIVITET: Hold styr på maskinens daglige aktivitet 

med regelmæssige ydelsesrapporter, der giver oplysninger om 

tomgangstid, placering, maskinsundhed, fejlkoder til diagnosticering, 

motoranvendelse ved hjælp af effektbånd, sikkerhedsadvarsler og 

brændstofforbrug. JCB LiveLink sikrer, at maskiner holdes kørende 

med maksimal oppetid og investeringsafkast.

MASKINPÅLIDELIGHED: Præcise time- og servicevarsler 

forbedrer vedligeholdelsesplanlægningen og optimerer 

maskinens produktivitet. 

MASKINSIKKERHED: LiveLinks geografiske områdealarmer i 

realtid fortæller dig, når maskinerne bevæger sig uden for 

definerede områder. Alarmer advarer dig mod uautoriseret brug 

uden for de definerede tidsrum. 

  Spor alle dine aktivers placering via Bluetooth-

forbindelse.

  En telematisk eftermarkedsløsning, der kan 

eftermonteres på enhver maskine. 

LIVELINK‑TELEMATIK. DE SER DEN, DU VED DET.

Den Operatørappen

JCB-operatørappen giver dig hurtigere, klarere og mere 
præcise oplysninger om dine maskiner direkte fra de 
mennesker, der bruger dit udstyr hver dag.

HOLD KONTAKTEN: Få regelmæssige eftersyn af din maskine 

med synlighed i LiveLink Fleet-portalen.

SKRÆDDERSY DINE EFTERSYN: Tilpas dine eftersynslister, så 

de passer til enhver anvendelse, kunde eller arbejdssted.

UPLOAD FOR AT HOLDE DIG OPDATERET: Upload nyttige 

oplysninger med fotos og kommentarer.

FULDT KOMPATIBEL: JCB-operatørappen fungerer med ikke-

telemetrirelaterede maskiner og aktiver.

ADGANG TIL ALLE OPLYSNINGER: Få adgang til 

dokumentation såsom lynstartsvejledninger.

FL EE T

LiveLink Fleet giver dig mulighed for at spore ethvert 
aspekt af dit udstyr for at maksimere effektivitet og 
maskinoppetid.

GÆT MINDRE, VID MERE: Udstyrsproblemer og 

servicepåmindelser logges, så snart de opstår, hvilket hjælper 

dig med at reagere hurtigt.

DINE ØJNE PÅ JORDEN: Integrér LiveLink Fleet med den 

mobile JCB-operatørapp, og data fra dine operatørers daglige 

udstyrseftersyn sendes automatisk til dit betjeningspanel.

TOTAL FRED I SINDET: Operatørsikkerhedsalarmer er med til at 

sikre, at maskiner bruges effektivt og sikkert.

SMARTERE VÆRKTØJER. SMARTERE BESLUTNINGER: Fra 

arbejdstimer til brændstofspild, få adgang til brugerdefinerede 

analyser på dine maskiner for at tage smartere beslutninger 

hurtigere.

GNIDNINGSLØST OG PAPIRLØST: Få adgang til certifikater, 

garantiinformation, hurtigstarts maskinvejledninger og -manualer.

FULD KONTROL OVER DIN MASKINPARK.

*De individuelle funktioner i LiveLink Telematics, LiveLink Fleet og operatørappen 
varierer efter område, motor og maskintype.

L I TE

ASSE T  TAG
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VÆRDI TILFØJET.

1  Vores tekniske supportservice giver direkte adgang 
til fabriksekspertise dag og nat. Og vores finansierings‑ 
og forsikringsteams er altid til rådighed for at levere 
hurtige, fleksible og konkurrencedygtige tilbud.

2  Det verdensomspændende netværk af JCB‑
reservedelscentre er et andet eksempel på effektivitet: 
Med 18 regionale baser kan vi levere ca. 95 % af alle 
reservedele overalt i verden inden for 24 timer. Vores 
originale JCB‑reservedele er specialudviklet til at 
fungere i perfekt harmoni med din maskine for at 
levere optimal ydelse og produktivitet.

3  JCB giver omfattende, udvidede garantier samt 
kontrakter kun for service eller reparation og 
vedligeholdelse. Uanset hvad du vælger, arbejder 
vores vedligeholdelsesteams rundt om i verden til 
konkurrencedygtige priser og giver uforpligtende tilbud 
samt hurtige og effektive forsikringsreparationer. 

2

Produktionsanlæg 
Forhandlere
Reservedelsdistribution

31

Bemærk: JCB LIVELINK og JCBs udvidede garantipakker er muligvis ikke tilgængelige i dit område. Spørg din lokale forhandler.

JCBS VERDENSOMSPÆNDENDE KUNDESUPPORT ER 
FØRSTEKLASSES. UANSET HVAD DU HAR BRUG FOR OG HVOR 
DU BEFINDER DIG, VIL VI VÆRE I STAND TIL HURTIGT OG 
EFFEKTIVT AT HJÆLPE DIG MED AT SIKRE, AT DINE MASKINER 
YDER OPTIMALT.
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SPECIFIKATION FASTRAC 4000-SERIEN 

STATISKE DIMENSIONER 4160, 4190, 4220

MOTOR

Model 4160 4190 4220

Nominel effekt i hk ved 2100 o/min hk (kW)  167 (125)  189 (141)  217 (163)

Maks. effekt i hk ved 1900 o/min hk (kW)  175 (133) 208 (157)  235 (179)

Maks. drejningsmoment ved 1500 o/min lb‑ft (pund‑fod) (Nm) 605 (820) 697 (945) 700,6 (950)

Fabrikat AGCO Power

Model 66 AGRI

Indsprøjtning Bosch CP4 commonrail

Antal cylindre 6

Kapacitet cc 6596

Boring mm 108

Slaglængde mm 120

Kølesystem Vand

Luftrenser Powercore tørelement

Indsugning Turboladet og intercooled

AFFJEDRING

For og bag: Hydro‑pneumatiske selvnivellering.
45 mm enkeltvirkende som standard.  
55 mm dobbeltvirkende som tilvalg.

HYDRAULIK

3‑punkts tilkoblingsstyring bagved 
Elektronisk løft/sænk med dybde, træk‑/positionsblanding, faldhastighed og  

maksimal højdekontrol for løft samt eksternt løft og sænk.

3‑punkts tilkoblingstype bagved Kategori III: Lynfastgørelse af krogender og øjer til øverste led.

3‑punkts tilkoblingskapacitet bagved Mulighed for 7000 kg eller 8000 kg

3‑punkts tilkoblingskontrol foran (ekstraudstyr)
Elektronisk løft/sænk med dybde, faldhastighed og maksimal højdekontrol  

for løft samt eksternt løft og sænk.

3‑punkts tilkoblingstype foran (ekstraudstyr) Kategori IIIN: Lynfastgørelse af krogender og foldearme.

3‑punkts tilkoblingskapacitet foran (ekstraudstyr) 3500 kg
Dæk 540/65 R34

A Højde over kabine m 3,00

B Højde til dæk m 1,67

C Akselafstand m 2,98

D Sporvidde m 1,83 / 2,00 standard

E Samlet længde m 5,40

F Samlet bredde m 2,55

G Frihøjde m 0,45

H Bredde mellem dæk m 1,47

H

D

F

C

E

G

A

B

ELSYSTEM

Systemspænding volt 12

Generatoreffekt Ampere 200

Batterikapacitet Amperetime 2 x 110

HJÆLPEHYDRAULIK

Maks. olieflow ved 2100 o/min 

nominel hastighed
l/min. 195

Flow pr. skive l/min. 100

Driftstryk bar 206

Spoleventiler Op til 6 dobbeltvirkende ventiler med flow‑ og tidskontrol,  
konstant pumpning og flydeposition.

Standard (landbrugsversion) 4 bagspoler med frit returflow bagtil

Ekstraudstyr (landbrugsversion) 4 eller 5 bagspoler, 0, 1 eller 2 frontspoler med frit returflow fortil Belastningsfølende 
hydraulisk forbindelse bagtil (kraft ud over) og prioriteret flowkontrol (grøn spole)

Standard (forsyningsversion) 3 spoler fortil og 3 spoler bagtil med frit returflow bagtil.

Ekstraudstyr (forsyningsversion) 2 spoleventiler bagtil, 4 spoleventiler fortil med frit returflow fortil. Belastningsfølende 
hydraulisk forbindelse bagtil (kraft ud over) og prioriteret flowkontrol (grøn spole)

Koblinger ISO deluxe hurtigtudløsende (af typen udløsning under tryk).

POWER TAKE OFF

PTO‑type bagtil 4‑trins PTO med elektrohydraulisk blødt indgreb og elektrohydraulisk hastighedsskift

PTO fortil (ekstraudstyr) 1000 o/min med elektrohydraulisk blødt indgreb.  
Center‑ eller forskydningsoutput (forsyning)

PTO‑trin bagtil 540/1000/540E/1000E

PTO‑output stjernenot bagtil 6 og 21 stjernenot 1 3⁄8" diameter (standard)

PTO‑output stjernenot fortil 6 stjernenot 1 3⁄8" diameter (områdespecifikt)

Model 4160 4190 4220

PTO‑kraft hk (kW) 140 (103)  169 (124)  197 (145)

KAPACITET

Brændstoftank liter 390

Hydrauliktank liter 130

Ureatank liter 45



 SPECIFIKATIONFASTRAC 4000-SERIEN 

AKSLER

Type Tværdrager med udvendige epicykliske reduktionsnav.

Hjulbeslag 12‑taps foraksel, 12‑taps bagaksel.

Indkobling af firehjulstræk Elektrohydraulik for og bag..

Differentialer For og bag: elektrohydraulisk blødt indgreb.

STYRETØJ

Type
Standard Hydrostatisk styring, fast forhold.

Ekstraudstyr: Hydrostatisk styring, GPS‑klar med RapidSteer.

Firehjulsstyresystem Avanceret, hastighedsfølsom 4WS med flere betjeningstilstande og autostyring.

Minimum 4WS drejecirkel 9,8 m (540/65 R30)

BREMSER

Type Udvendige skivebremser, dobbelt‑caliper på alle 4 hjul

Drift
Luft over hydraulik til EØF lastbilspecifikation. ABS fås i alle områder som enten 

standardmontering eller ekstraudstyr. Hillhold‑funktion som ekstraudstyr på  
ABS‑traktorer leveres med trækkontrol.

Trailerbremser
Standard dobbelt‑linjes lufttrailerbremser. Områdespecifik enkelt‑linje hydraulisk  
trailerbremser. Lufttrailerbremsen aktiveres automatisk med parkeringsbremsen.  

12 V trailer ABS‑forsyningsstik som standard.

TRANSMISSION

Type AGCO ML180 2‑områdes kontinuerligt variabel transmission med 6 driftsformer.

Hastigheder Lavt område: 0‑30 km/t Højt område 0‑60 km/t

KØRETØJETS VÆGT

Foraksel Bagaksel I alt

Grundmaskine kg 4000 3990 7990

+ 600/70 R30, front link og front‑PTO kg 4800 4150 8950

Maks. tilladt masse kg 8000 10.000 14.500 OVERSIGT OVER 4000‑SERIENS INDUSTRIELLE EKSTRAUDSTYR

• Forsyningsfrontchassis med 200 mm højdejusterbar DIN‑montering
• Offset front‑PTO
• Type B/3, F1‑C/5 (monteret på forsyningschassis) og tilkoblingsmonterede DIN‑plader fortil
• Frontmonterede 7‑benede (belysning) og 3‑benede (strømforsyning) stikkontakter
• Stabilitetskontrolsystem på foraksel
• Rammer for landbrugs‑ og forsyningsbagdæk
• 28" hjul
• Industrielle/vinter Nokian‑dæk
• Orange karrosseripaneler

HJUL OG DÆK

Mærke Størrelse Sporbredde standard  
mm

Sporbredde vendt  
mm

Landbrugsmønster MITAS HC2000 (VF) / 
Michelin Axiobib 2 (VF) 540/65 R30 1870 / 2000 2264 / 2134

Landbrugsmønster BKT SIRO / MITAS 
HC2000 (VF) 540/65 R34 1870 / 2000 2264 / 2134

Landbrugsmønster (VF) / Michelin Axiobib 2 
(VF)

540/65R34 fortil 
600/70R30 bagtil 2015 2218 / 2134

Landbrugsmønster BKT Agrimax / Trelleborg 
TM900 600/70 R30 1830 1930

Landbrugsmønster BKT SPARGO (VF) 380/85 R38 Justerbare boltfælge – 8 sporindstillinger

Forsyningsmønster Nokian TRI 2 500/65 R28 1870 2264

Forsyningsmønster Nokian Hakkapellitta 540/65 R30 1870 2264

Forsyningsmønster BKT Ridemax 540/65 R30 1870 2264

Fortil retningsbestemt og bagtil faste og lukkede skærme. Faste chassismonterede skærme. Alle dæk er hastighedsklassificeret til 65 km/t

EKSTRAUDSTYR 
(AFHÆNGIGT AF MODEL 
OG OMRÅDE)

850 kg frontvægt, 900 kg bagdæksvægt, assisteret foragerdrejning med radar og præstationsovervågning, deluxe 
sædemuligheder, opvarmede billedskærme for og bag, elektrisk opvarmede spejle, ekstra lydinput, halogen‑ 
og LED‑arbejdslygter som ekstraudstyr, eksterne kontrolknapper på bagskærme, 7‑benet stikkontakt foran, 
3‑benet stikkontakt for eller bag, indvendigt bakspejl, automatiske tilkoblingsstabilisatorer bagtil, ende knoende 
topkobling, hydraulisk topkobling, elektrisk køleboks, tilkoblingskamera bagtil, tagvindue, monteringsramme på 
bagdæk.

KABINENS STANDARD 
UDSTYR OMFATTER:

Fuldautomatisk klimastyring, luftaffjedret sæde med armlænsmonteret transmission og ekstrakontroller, 
Farveberøringsskærm, der giver transmissionsinformation og opsætningskapacitet, Elektroniske spoleventiler, 
Prioritetsflow, Kategori 2‑filtrering, for‑ og bagrudeviskere, solpersienner fortil, fuldt vejbelysningsudstyr, 
ekstra elektriske og hastighedssensorstik, passagersæde i fuld størrelse, hoftesele til fører og passager, 
sidekonsolbelysning, slimline baggrundsbelyst betjeningspanel, opbevaringsrum, radioforberedelse med enkelt 
DIN‑slot og fire højttalere. Kabeladgang gennem bagruden, bagskærmsmonterede løfte‑/sænke‑ og PTO‑
kontakter, persienner på bagvinduet, vidvinkelspejle.
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Din nærmeste JCB‑forhandler

ÉN VIRKSOMHED – OVER 300 MASKINER.

JCB Agriculture, Rocester, Staffordshire, ST14 5JP.  
Tlf.: +44 (0)1889 590312  E‑mail: salesinfo@jcb.com  
Download de nyeste oplysninger om denne produktserie på: www.jcb.com

 facebook.com/JCBAg     @JCBAgriculture     JCBAgriculture     youtube.com/JCBAgriculture

©2014 JCB Sales. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må gengives, lagres i et opbevaringssystem eller overføres i anden form eller på andre måder, f.eks. elektronisk, 

mekanisk, via fotokopiering eller på anden vis, uden forudgående tilladelse fra JCB Sales. Alle henvisninger i denne publikation til driftsvægt, størrelser, kapacitet og andre ydelsesmål er 

udelukkende angivet til vejledning og kan afvige afhængigt af de præcise specifikationer for maskinen. De bør derfor ikke ligge til grund for egnethed til en konkret anvendelse. Vejledning og 

rådgivning bør altid indhentes hos din JCB‑forhandler. JCB forbeholder sig retten til uden varsel at ændre specifikationer. De viste illustrationer og specifikationer kan indeholde ekstraudstyr 

og tilbehør. Alle billeder er korrekte på tidspunktet for trykning. JCBs logo er et registreret varemærke tilhørende J C Bamford Excavators Ltd.

Fastrac 4000-serien
Nominel effekt: 160 – 217 hk (119 – 162 kW)


