
4000‑ OG 8000‑SERIENE | 4160, 4190, 4220, 8290, 8330

NOMINELL EFFEKT
167 – 335 hk  

(125 – 250 kW)

DREIEMOMENT
825 – 1 450 Nm

LØFTEKAPASITET BAK
7 000 – 10 000 kg



En skreddersydd føreropplevelse

Gir en helt ny føreropplevelse

Presisjonsteknologi under fingertuppene



UTVIKLET FOR 
EFFEKTIVITET
Det nye konfigurerbare 
styringssystemet og ISOBUS-
kompatibilitet gjør det enda 
enklere å bytte mellom utstyr.

FASTRAC iCON PRODUKTIVITET.
Vi bygger videre på vårt rennommé for produktivitet  
og hever nivået ytterligere ved å introdusere et 
helkonfigurerbart førermiljø med integrert presisjons-
teknologi og overlegen styringsfunksjonalitet.

FINN UT MER

https://www.jcb.com/en-gb/products/agricultural-tractors


FASTRAC iCON FLEKSIBILITET.
Utstyrsfeste foran og bak, kraftuttak og koblingsramme 
bak gir mulighet for tilkobling av mange typer utstyr. 
4-hjulsstyring med mulighet til å velge flere 
styremoduser på 4000 serien gir endra bedre 
fleksibilitet.

MER ENN ØYET KAN SE
Kombinasjonen av bakramme og 
avansert fjæring gjør det mulig å 
senke traktoren for å gjøre det 
enklere å sette på utstyr.



FASTRAC iCON KOMFORT.
Kombinasjonen av avansert fjæring og midtmontert 
førerhytte har gitt Fastrac et renommé for god 
førerkomfort. Justeringsmulighetene for skjermen, 
setet og armlenene, og de konfigurerbare styrespakene, 
gir enda mer komfort.

DITT NYE GÅRDSKONTOR
Et bedre arbeidsmiljø med det 
nyutviklede oppvarmede og 
ventilerte setet og automatisk 
klimastyring med solsensor.



FASTRAC iCON SIKKERHET.
Skivebremser på alle hjul gir bedre bremseeffekt, og 
blokkerings frie bremser som standardutstyr sikrer 
eksepsjonelt veigrep selv ved brå oppbremsing. 
Stabilisatorstag og det avanserte fjærings systemet  
gir bedre stabilitet ved høy hastighet.

RO I SJELEN
Doble styrekretser*, doble 
bremsekalipere og rigid  
chassis i full lengde gir  
et høyt sikkerhetsnivå.

*Gjelder bare 8000-serien



KRAFTIG YTELSE
Den 6-sylindrede motoren 
og trinnløs transmisjon, 
styrt av Smart Transmission 
Control, gir deg opptil 
335 hk og 1 450 Nm 
dreiemoment.

FASTRAC iCON HASTIGHET.
Skaff deg et konkurransefortrinn med klassens høyeste 
fart på og utenfor veien, med maksimumshastighet på 
opptil 70 km/t.



MODELL 4160 4190 4220 8290 8330

Nominell effekt hk (kW)
167 

(125)
189 

(141)
218 

(163)
281 

(210)
335 

(250)

Maksimal effekt hk (kW)
178 

(133)
210 

(157)
235 

(175)
306 

(228)
348 

(260)

Dreiemoment Nm 825 945 1 000 1 320 1 450

Bakre trepunktskobling,  
løftekapasitet i  kg

Tilgjengelige alternativer:  
7 000 og 8 000

10 000

Fremre trepunktskobling  
(tilvalg), løftekapasitet i  kg

3 500

Maks hydraulikkstrøm l/min 195 178

SPESIFIKASJON.

STANDARDFUNKSJONER.
• Justerbart armlene
•  12-tommers HD-berøringsskjerm
• Bluetooth-tilkobling
• Automatisk klimastyring
• 60-graders seterotasjon
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•  Blokkeringsfrie skivebremser 
på alle hjul

• Avansert fjæringssystem
• Firehjulstrekk og diff.sperre
• Koblingsramme
• Instruktørsete i full størrelse
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«Den nye funksjonaliteten vi ser i førerhuset, vil helt 
klart øke produktiviteten.»

ANDREW WAGSTAFFE |  EIER, AHW FARMS

BE OM TILBUD

FINN UT MER

https://www.youtube.com/watch?v=JY1DVFY_Qm8
https://www.jcb.com
https://www.jcb.com/en-gb/quote-request?range=bbddd91a-6787-4f15-b34f-f7468d226543&tab=0&jcb_content=cta-range-quote-link-compact
https://www.jcb.com/en-gb/products/agricultural-tractors

