
FASTRAC | 4000-SERIEN
Nominell effekt: 160-217 hk (119-162 kW)



Erfaring teller.
1  Den splitter nye Fastrac 4000-serien bygger på 
mer enn 20 år med erfaring og ekspertise i design, 
utvikling og produksjon av verdens mest allsidige 
og komfortable traktor.

2  Et design som bygger på kjernefunksjonene og 
-egenskapene til Fastrac – flere monteringspunkter 
for redskap gir enestående utnyttelse av traktoren, 
høy hastighet både på jordet og på veien med en 
mer sofistikert fjæring hele veien rundt og bremser 
som gir stabilitet, sikkerhet og komfort. 1
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EN NY GENERASJON FASTRAC. LØFTER YTELSES- OG 
PRODUKTIVITETSNIVÅER TIL NYE HØYDER MED SØMLØS 
KONTROLL, RASKERE DRIFTSHASTIGHETER, FLERE 
REDSKAPSMONTERINGER OG FASTRACS ENESTÅENDE 
SELVUTJEVNENDE FJÆRING FORAN OG BAK. DENNE 
TRAKTOREN HAR ALT DU NOEN GANG KOMMER TIL Å TRENGE.

TIDEN ER INNE FOR EN NY GENERASJON.
4000-serien er utviklet fra 
grunnen og kombinerer 
kjerneprinsippene til Fastrac 
med bransjeledende komponenter.



Bedre på alle måter.
3  En stabil og lett manøvrerbar plattform for bruk 
i åkeren – nå også med valgfri firehjulsstyring med 
mindre svingradius samt ny RapidSteer-funksjon 
som gir raskere og effektivere vendeteigstyringer.

4  Den nye førerhytten CommandPlus – har alt 
du kan ønske deg av plass, sikt, styrefunksjoner 
og komfort.

5  Mer effekt og bedre trekkraft fra større dekk gjør 
den nye Fastrac 4000-serien til en vinner på jordet.

Fastrac 4000-serien

Modell
Nominell effekt 

(97-68 EF)
Maks. effekt 
(97-68 EF)

4160 160 hk 175 hk

4190 189 hk 208 hk

4220 217 hk 235 hk

COMMANDPLUS

34000-SERIEN FASTRAC

4 5

3

TIDEN ER INNE FOR EN NY GENERASJON
Selvutjevnende fjæring – foran 
og bak – holder bommen og 
tankene i konstant høyde. 



KOSTNADSEFFEKTIV PRODUKTIVITET.

Hvordan vil du bruke din?
1  En traktor i Fastrac 4000-serien passer så godt 
i så mange roller at den vil alltid være førstevalget – 
fra arbeid på åker og jorde, til transportjobber 
og husdyrdrift. Du finner ikke noe som gir mer 
valuta pengene.

2  Sammenlign ytelsen til Fastrac med konvensjonelle 
traktorer. Høyere hastighet på jordet, større lasteevne, 
raskere vendinger på vendeteigen og raskere 
overføringshastigheter kan spare flere arbeidsdager 
i året. Hva betyr det for kostnadseffektiv produktivitet?

3  Trepunkts vendinger på vendeteigen tilhører 
fortiden med firehjulsstyring. Med en svingradius 
på under 10 m vender du på et blunk og er rett 
tilbake i produktiv jobb – den er 40 % raskere, 
og uten kjørestans blir det også mindre slitasje.

DEN SPLITTER NYE 
FASTRAC 4000-SERIEN 
INNEHOLDER NOEN 
ENESTÅENDE FUNKSJONER. 
MEN DET SOM VIRKELIG 
PLASSERER DEN I EN 
KLASSE FOR SEG, ER MÅTEN 
DE ER SATT SAMMEN 
FOR Å ØKE YTELSEN OG 
PRODUKTIVITETEN TIL 
TRAKTOREN SETT UNDER ETT.

4
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Ekstra kapasitet, mer effekt.
4  Bruk bakplanet til å øke produktiviteten – med 
plass til ytterligere 2,25 m³ såkorn kan du redusere 
antall påfyllingsstopp til bare ett per dag. Utnytt 
kapasiteten optimalt og få en 50:50 vektfordeling ved 
å plassere harven foran, med mulighet til å bruke en 
kraftigere kombinasjon av harv- og såmaskin for å øke 
produktiviteten ytterligere.

5  Ingen grunn til å kjøpe en større gjødselspreder – 
bruk bakplanet på Fastrac med kapasitet på 4 tonn til 
å ta med ytterlige 2,5 tonn gjødsel. Slik får du en bedre 
vektfordeling og muligheten til å dekke ytterligere 
10 hektar med hver fylling. Når du også tar med de 
raskere turene tilbake for påfyll, vil du se at Fastrac gir 
deg en ekstra time med produktivt arbeid hver dag.

6  Skaff deg to tredjedeler mer sprøytetankkapasitet 
ved å bytte den 1 500-liters hydraulikksprederen 
med en 2 500-liters trykkspreder. Eller velg en stor 
frontkoblet tank med kapasitet på opptil 4 000 liter.
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KOSTNADSEFFEKTIV PRODUKTIVITET



Activ   Traction

EFFEKTIV KONTROLL.

Kraft som gir resultater.
1 	 Dokumentert	drivstoffeffektivitet	og	en	rikelig	
tilførsel	av	kraft	på	opptil	235	hk	(175	kW)	samt	et	
dreiemoment	på	opptil	950	Nm	som	kommer	fra	
en	ny	6,6-liters,	sekssylindret	motor.

2 	 SCR-utslippssystemet	er	en	drivstoffeffektiv	
teknologi	som	er	utprøvet	på	andre	modeller	
i	Fastrac-serien.

3 	 Active	Traction-systemet	manipulerer	
momenteffekten	slik	at	dekkene	holder	på	veigrepet	
og	gir	maksimal	trekkraft	med	minimal	slitasje.

MER EFFEKT! FØRERE AV DEN 
MEST KOMPAKTE TRAKTOREN 
I FASTRAC-SERIEN HAR NÅ 
OPPTIL 235 HK OG 42 % MER 
DREIEMOMENT Å RÅDE OVER. 
DA SNAKKER VI OM SERIØS YTELSE 
SOM GIR DIREKTE RESULTATER 
I PRODUKTIVITETEN.

1 2 3
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Drivlinjen til 4000 sørger for 
massevis av muskler ved lave turtall 
og gir optimal ytelse og effektivitet.

4000-SERIEN FASTRAC
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Effektiv kraftoverføring.
4  En ny CVT-girkasse gir optimal utnyttelse av effekt 
og dreiemoment. Den gir sømløs akselerasjon og 
kraftoverføring, perfekte hastigheter for alle situasjoner 
og enestående kontroll for å sikre at jobben utføreres 
med topp kvalitet uansett redskap.

5  Fra berøringsskjermen til Fastrac kan du enkelt 
aktivere ulike girkasse- og motorkontrollstrategier – du 
kan prioritere effekt og produktivitet, drivstofføkonomi, 
fast motor-/PTO-hastighet eller drivstoffeffektiv kjøring 
på landeveien.

6  Hurtig både på landeveien og på jordet med 
lavt motorturtall: Du kan kjøre i 60 km/t ved 
bare 1 600 o/min eller kjøre med optimalt 
drivstofforbruk i 50 km/t med bare 1 400 o/min 
på måleren (dekkavhengig). 
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FJÆRING DEFINERT PÅ NYTT.

MER ENN 20 ÅR MED FASTRAC-INGENIØRKUNST 
ER KONSENTRERT I DET NYE SELVUTJEVNENDE 
FJÆRINGSSYSTEMET FOR Å SKAPE DEN MEST 
BEHAGELIGE TRAKTOREN DU KAN EIE. RASK 
PÅ JORDET, RASK PÅ LANDEVEIEN.
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Aktiv støtte.
1  Fastracs enestående selvutjevnende 
bakakseloppheng er nå videreført til et nytt hydraulisk 
forakselopphengssystem som sørger for riktig 
kjørehøyde uavhengig av hvor redskapen er montert.

2  Aktiv fjæring reagerer hurtig på tilkobling av 
leddmontert redskap eller trykksprøyter og spredere, 
og gjenoppretter kjørehøyde, hjulbevegelse og 
stabilitet med et stivere fjærforhold for å støtte 
den ekstra vekten.

3  Etter hvert som spredertanken eller 
såkornbeholderen tømmes, eller en plog eller harv 
senkes mot bakken, kompenserer fjæringen på nytt 
for å holde traktor, fører og redskap på rett nivå.

Med aktivert GPS-autostyring 
og HTA oppnår du bedre 
nøyaktighet og mindre tretthet.

3 1
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Avanserte alternativer.
4  Valgfrie avanserte dobbeltvirkende 
fjæringsfunksjoner med større opphengskomponenter 
gir bedre ytelse med adaptivt trykk- og dempestyring 
som tar stabilitet, kontroll, kjørekomfort og 
betjening til nivåer som ingen hittil har opplevd på 
et landbrukskjøretøy. Det gjør det også mulig for 
traktoren å «knele» og skli under en trykksprøyte, 
spreder eller masseblander for å kunne skifte raskt 
og lettvint mellom ulike oppgaver. 

5  Et lettkjørt understell gir en stabil plattform for 
sprøyting og spredning med konstante arbeidshøyder 
og høye driftshastigheter.

6  Monterte redskaper blir fjærdempet mot støt 
og risting via for- og bakakselopphenget, ikke bare 
via hydraulisk leddemping.

7  Fastrac har naturligvis alltid vært den tryggeste og 
raskeste traktoren på veien, og nå har 4000-serien lagt 
listen ennå høyere.

4000-SERIEN FASTRAC

FJÆRING DEFINERT PÅ NYTTEnestående aktiv selvutjevning fra 
side til side sikrer optimal stabilitet, 
sikkerhet og produktivitet for føreren, 
spesielt i vanskelig terreng.



FLERE OPPGAVER SAMTIDIG.

HER, DER, OVERALT. FASTRAC 4000-SERIEN MED KAPASITET 
FOR FLERE OPPGAVER HAR FEM STEDER FOR PLASSERING 
AV REDSKAPER – TREKKDRAG, TREPUNKTSHYDRAULIKK 
BAK, TREPUNKTSHYDRAULIKK FORAN, UNDERSTELL FORAN, 
BAKPLAN. IKKE SÆRLIG OVERRASKENDE AT DEN ER SÅ 
ANVENDELIG OG PRODUKTIV
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Anvendelighet er standard.
1  Den er traktorens svar på den sveitsiske 
armekniven i en liten, men effektiv pakke. Du kan 
bruke fem redskapsplasseringer, inkludert understellet 
for en frontlaster, og få mer gjort i én kjøring.

2  Maksimal tillatt kjøretøyvekt er opptil 13 eller 
14 tonn (avhengig av terreng og konfigurasjon) med 
mulighet til å montere opptil 4 tonn på bakplanet – 
Fastrac 4000-serien har altså mer lastekapasitet – og 
du kan øke produktiviteten med større redskaper og 
færre stopp for påfylling. 

1 2

4000-SERIEN FASTRAC

Du kan ta med deg mer såkorn, 
sprøytemiddel eller gjødsel og 
redusere behovet for påfylling.



3 4
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Høy ytelse.
3  Et nytt lukket sentralt hydraulikksystem med 
variabel gjennomstrømning sørger for at det alltid 
tilføres tilstrekkelig olje på en økonomisk måte. 
En aksial stempelpumpe gir opptil 148 liter per minutt 
for støttefunksjoner, mens en egen girpumpe sørger 
for en dedikert tilførsel til styringssystemet.

4  Et nytt trepunkts leddsystem sørger for en 
løftekapasitet på opptil 8 000 kg med ny geometri 
som gir massevis av muskler og løfter lett store 
redskaper. Kapasiteten til trepunktshydraulikken 
foran er nå opptil 3 500 kg.

4000-SERIEN FASTRAC

FLERE OPPGAVER SAMTIDIG



COMMANDPLUS.

DET NYE COMMANDPLUS-FØREHUSET 
TIL FASTRAC 4000-SERIEN GJØR 
ARBEIDSDAGEN BEHAGELIG – STILLE, 
ROMSLIG, KOMFORTABELT, VELUTSTYRT. 
HVORFOR ARBEIDE ET ANNET STED?
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Godt likt av føreren.
1  Plass, komfort, praktisk – tre ord som 
oppsummerer det nye CommandPlus-førerhuset til 
Fastrac. Det har 10 % mer førerplass enn førerhuset 
fra den største konkurrenten samt et instruktørsete 
i full størrelse som betyr at både fører og instruktør 
kan kjøre trygt og komfortabelt.

2  Føresetet gir god støtte og kan trekkes med skinn. 
Det kan dreies mer enn før – helt opp til 50 grader 
til høyre og 20 grader til venstre – slik at du kan holde 
øye med bakmontert redskap og henger uten å få 
kink i nakken. 

3  Med fullt justerbart og avfjæret sete og rattstamme 
er du sikret en perfekt kjørestilling.

4  Med en valgbar kjøleboks kan du oppbevare mat 
og drikke – perfekt for en lang dag. Kjøleboksen har 
også en formstøpt seterygg som kan foldes ut til et flatt 
piknikbord hvor du kan nyte lunsjen din. 32 3 4
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4000-SERIEN FASTRAC

Med en enestående sikt rundt hele 
maskinen kan du arbeide raskere, 
tryggere og mer komfortabelt.

3

4

3

COMMANDPLUS
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Plus-funksjoner.
5  Førerhuset har et design som gir et romslig 
førermiljø og en enestående solbeskyttelse.

6  Dypt dørglass og sidevinduer samt en bred 
nedtrukket frontrute gir flott sikt både forover 
og bakover.

7  En LED-arbeidslyspakke er tilgjengelig som 
ekstrautstyr, og sørger for et større opplyst område 
rundt traktoren. Det betyr enklere og mer effektivt 
nattarbeid med minimalt strømforbruk og maksimal 
lyseffekt. Når arbeidsdagen er over, lyser lyktene opp 
veien for deg ut av traktorgarasjen før det slår seg 
av automatisk.

8  Klimakontrollen sørger for at føreren har det 
komfortabelt under alle værforhold og fjerner 
morgenduggen raskt fra vinduene. I tillegg kan de 
små bakvinduene åpnes for å få naturlig ventilasjon. 
Takvinduet kan stilles inn etter behov for å få mer 
lys og gi bedre sikt ved lastearbeid.

9  Det er de små ekstra tingene som teller. Du kan 
velge MP3-spillerkompatibilitet med lydsystemet, og 
hvis du spesifiserer en Bluetooth-radio, kan du ringe 
og motta anrop håndfritt.

10  Et hendig instrumentpanel gir alt du trenger 
av informasjon og varsling uten å forstyrre 
sikten fremover.

4000-SERIEN FASTRAC

COMMANDPLUS
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TEKNOLOGI PÅ FINGERTUPPEN.

ENKELT TILGJENGELIG OG BRUKERVENNLIG TEKNOLOGI 
SOM HEVER PRODUKTIVITETEN OG GJØR JOBBEN TIL 
FØREREN ENKLERE OG MER TILFREDSSTILLENDE.

2
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Høyteknologisk drivlinje.
1  En integrert motor og girkasse som sammen er 
automatisk balansert for å oppnå ønsket ytelse og 
dra nytte av høy effekt og kraftig dreiemoment ved 
et kostnadseffektivt motorturtall.

2  Hurtig både på landeveien og på jordet 
med lavt motorturtall: Du kan kjøre i 60 km/t 
ved bare 1 600 o/min eller kjøre med optimalt 
drivstofforbruk i 50 km/t med bare 1 400 o/min 
på måleren (dekkavhengig).

3  GPS-klargjort infrastruktur gjør føring til et 
kostnadseffektivt alternativ for nøyaktig endesamsvar, 
maksimal effekt, minimal innsats og mindre trøtthet 
for føreren.

3

1
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Styring med fingertuppen.
4  Fargeberøringsskjerm er standardutstyr og brukes 
til å styre de viktigste traktorfunksjonene på best 
tenkelig intuitive og tydelige måter. 

HTA-funksjonen (vendeteig-svingeassistent) er enkel 
å programmere fra berøringsskjermen – du kan 
definere og lagre for fem ulike redskaper med opptil 
15 trinn i hver og få enklere vendinger på vendeteigen.

5  Ny RapidSteer-funksjon reduserer antall 
armvridninger ved vendeteigsvinger og lastearbeid – 
bare to vridninger fra det ene endestoppet til 
det andre.

6  Belysning av Fastrac og omgivelsene med den 
valgfrie LED-pakken og arbeidslamper – opptil 18 lys 
gir tilnærmet dagslys når du jobber om natten.

4000-SERIEN FASTRAC

TEKNOLOGI PÅ FINGERTUPPEN



Modus for nøyaktig sporing

Tohjulsstyring Forsinket modus

Fem styringsmoduser som kan velges på et øyeblikk

Proporsjonalmodus Krabbestyringsmodus

RASK OG FLEKSIBEL.

UNIK FIREHJULSSTYRING GJØR AT FASTRAC 4000-SERIEN 
KAN KJØRE I RING RUNDT KONVENSJONELLE TRAKTORER. 
EN NY GENERASJON FASTRAC ER MER FLEKSIBEL 
OG MANØVRERBAR ENN NOEN SINNE.

2
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Spar tid.
1  Det nye kompakte understellet er smalere der 
det er viktig – vendingene er derfor krappere enn 
noen gang. Dekkdimensjonene omfatter nå også 
600/70R30 og 540/65R34 for å dra nytte av traktorens 
50:50 vektfordeling.

2  Den nye RapidSteer-funksjonen gjør 
vendeteigsvingene både raskere, enklere og mindre 
slitsomme for føreren.

3  Med valgfri firehjulsstyring blir traktorens svingradius 
mindre enn 10 m (dekkavhengig). Via en trepunkts 
bryter kan føreren skifte raskt fra 2WS til 4WS samt 
en fullstendig brukerprogrammerbar innstilling.

4  Velg fullstendig integrert GPS-veiledning med 
høy oppløsning for bedre nøyaktighet når du jobber 
på jordet. Det betyr bedre utbytte av redskap med 
optimal bredde, uavbrutt arbeide om natten og under 
dårlige lysforhold samt mindre belastning på føreren. 3 4
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4000-SERIEN FASTRAC

Velg mellom 5 styringsmoduser 
for optimal produktivitet med 
minimal skade på avlingen.



TRYGG OG SIKKER.

HØY HASTIGHET PÅ VEIEN GIR VELKOMNE FORDELER, 
MEN OGSÅ ANSVAR. DET ER GRUNNEN TIL AT HVER 
ENESTE JCB FASTRAC HAR EN UNIK KOMBINASJON 
AV SIKKERHETSFUNKSJONER.

3
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Sikkerhet kommer først.
1  Skivebremser på alle hjulene gir høy ytelse og 
optimal bremsekraft – de får en Fastrac med last 
til konsekvent å stanse opptil 15 % raskere enn 
konvensjonell traktorer. 

2  Hver eneste Fastrac leveres med ABS for full 
kontroll ved blokkeringsfri bremsing av traktor og 
redskap/tilhenger under alle forhold. Det fungerer 
også på jordet med vanskelig underlag.

3  Helt nytt og stivere understell og fjæring med 
stabilisatorstag foran og bak gir overlegen håndtering 
og stabilitet ved kjøring i høy hastighet.

4000-SERIEN FASTRAC

1

2



KVALITET, DRIFTSSIKKERHET, HOLDBARHET.

REGN, DUGG, SNØ OG TÅKE. VARMT VÆR, KALDT 
VÆR, STØV, SØLE OG ALLE ANDRE FORHOLD. DEN 
NYE FASTRAC 4000-SERIEN GJØR JOBBEN UNDER 
ALLE TENKELIGE FORHOLD – DET ER GRUNNEN TIL 
AT VI TESTER DEM UNDER ALLE MULIGE FORHOLD 
DE KOMMER TIL Å OPPLEVE.
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Testing, testing, testing.

Vi tester produktene våre under de mest ekstreme 
forholdene de vil oppleve i aktiv innsats – fra jordene 
i Europa til de snøfylte landskapene i Skandinavia og 
fra kulden i Arktis til den brennende solen i Afrika.

Hver eneste mutter og bolt, hver eneste sveis og 
montering, alle underenheter og hovedkomponenter 
samt alle elektriske og hydrauliske systemer må ha den 
standarden som forventes av hver eneste JCB-maskin.

Holdbarhet er innebygd. Vi endrer, forbedrer og 
avgrenser ved behov som følge av tilbakemeldinger 
fra kunder og for å oppfylle våre høye standarder 
og behovene til de som kjører maskinene våre.

Bremser som overgår forventningene. Utstyrt med 
utvendige skiver og kalipere som varer lenger, er 
lett tilgjengelige og rimeligere å vedlikeholde. Det 
samme gjelder den modulære kraftoverføringen 
og hydraulikken.

Med sitt stilrene utseende vinner traktoren førerens 
hjerte. Populær hos sjåførene, høy utnyttelsesgrad, 
konkurransedyktige driftskostnader, enkelt vedlikehold 
og høye produksjonsstandarder sikrer høy bruktverdi.

4000-SERIEN FASTRAC



ENKEL SERVICE OG VEDLIKEHOLD.

EN PLASS FOR ALT OG ALT PÅ SIN PLASS – 
RUTINEMESSIG SERVICE GÅR PÅ SKINNER 
MED DEN NYE FASTRAC 4000-SERIEN.

PREMIERCOVER

1

3

4
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Pleie og tilsyn.
1  Rask og enkel tilgang forenkler regelmessig 
servicetilsyn for å sikre et langt og pålitelig 
arbeidsliv – for eksempel panseret med høy åpning 
og kjølepakken som kan svinges ut for enkel rengjøring 
av kjølesystemet.

2  Dypp peilepinnen uten å løfte panseret, fyll opp 
med drivstoff, DEF og olje til hydraulikken enkelt og 
greit – alle påfyllingsstedene er på den samme siden.

3  Lett tilgang til beholderne til batteriene, 
batteriisolatoren og bremsevæsken.

4  Utvendige skivebremseenheter foran og bak som 
kan skiftes enkelt, raskt og rimelig.

5  For maksimal kostnadskontroll og ro i sjelen, kan 
du benytte deg av JCBs forhandleserviceavtaler og 
JCB PremierCover med omfattende utvidet garanti.

Med JCB LiveLink får du også serviceplanovervåking 
fra ekstern forhandler og tidlig-varsling av feil. 
For ikke å glemme sikkerhet – med geo-fence 
og avstengingsvarsling, kjøretøysporing og CESAR 
Datatag-system for kjøretøy-ID (avhengig av område).

4000-SERIEN FASTRAC
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STATISKE MÅL 

MOTOR

4160 4190 4220

Nominell effekt 97/68 EF hk (kW) 160 (119) 189 (141) 217 (162)

Maks. effekt 97/68 EF hk (kW) 175 (130) 208 (155) 235 (175)

Maks. dreiemoment ved 1 450 o/min Nm 750 850 950

Merke AGCO-effekt

Modell 66AWF

Innsprøyting Bosch CP4 common rail

Antall sylindre 6

Kapasitet liter 6,6

Slagvolum mm 108

Slaglengde mm 120

Kjøling Vann

Luftrenser Powercore tørkeelement

Innsugning Turboladet og mellomkjølt

FJÆRING

Foran og bak: Hydro-pneumatisk selvutjevnende. 45 mm enkeltvirkende er standard. Valgfri 55 mm dobbeltvirkende.

HYDRAULIKK

Kontroll for trepunktshydraulikk bak 
Elektronisk løfting/senking med dybde, kombinert styring av trekk/stilling, styring av 

senkehastighet og maksimal løftehøyde samt ekstern løfting og senking.

Type trepunktshydraulikk bak Kategori III: Hurtigkobling for kroker, øyer og toppledd.

Kapasitet for trepunktshydraulikk bak Tilgjengelige alternativer: 6 000 kg, 7 000 kg eller 8 000 kg.

Kontroll for trepunktshydraulikk foran (valgfritt)
Elektronisk løfting/senking med dybde, styring av senkehastighet 

og maksimal løftehøyde samt ekstern løfting og senking.

Type trepunktshydraulikk foran (valgfritt) Kategori II: Hurtigkobling for kroker og lastearmer.

Kapasitet for trepunktshydraulikk foran (valgfritt) 3 500 kg
Dekk 540/65 R34

A Høyde over førerhytte m 3,00

B Høyde til dekk m 1,67

C Akselavstand m 2,98

D Sporbredde m 1,83/2,02 standard     1,93/1,78 reversert

E Total lengde m 5,40

F Totalbredde m 2,55

G Bakkeklaring m 0,45

H Bredde mellom dekk m 1,47

H
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ELEKTRISK SYSTEM

Systemspenning Volt 12

Dynamoeffekt A 200

Batterikapasitet Amperetimer 2 x 110

EKSTRA HYDRAULIKK

Maks. oljeflyt ved en nominell 
hastighet på 2 100 o/min

l/min 148

Flyt per skive l/min 100

Driftstrykk bar 210

Spoleventiler Opptil 6 dobbeltvirkende ventiler med flyt- og tidsstyring, konstant pumpe- og flytestilling.

Standard (landbruksversjon) 3 bakre spoler med fri flytretur bak, 

Tilvalg (landbruksversjon)
3, 4 eller 5 spoler bak, 0, 1 eller 2 spoler foran, fri flytretur foran, lastfølsom 

hydraulisk kobling (utover effekt), prioritert flytkontroll (grønn spole).

Standard (nytteversjon) 2 spoler foran og 3 spoler bak med fri flytretur bak.

Valgfritt (nytteversjon)
2 eller 3 spoleventiler bak. 2, 3 eller 4 spoleventiler foran, med fri flytretur foran, 
Lastfølsom hydraulisk kobling (utover effekt), prioritert flytkontroll (grønn spole)

Koblinger Deluxe hurtigutløser (type som utløses under trykk).

KRAFTUTTAK

Bakre kraftuttakstype
Firetrinns kraftuttak med elektrohydraulisk myk aktivering 

og elektrohydrauliske hastighetsskift.

Hastigheter bakre kraftuttak 540 / 1000 / 540E / 1000E.

Effekt til griperifler bakre kraftuttak 6 eller 21 rifler 13⁄8" diameter (standard), 6 eller 20 rifler 13⁄4" diameter (alternativer).

Type kraftuttak foran (valgfritt)
1 000 o/min med elektrohydraulisk myk aktivering. 

Midtre uttak eller forskjøvet uttak (nytte).

Hastighet fremre kraftuttak 1 000 o/min ved motorturtall på 1 900 o/min.

Effekt til griperifler fremre kraftuttak 21 13⁄8" diameter.

4160 4190 4220

Kraftuttakseffekt hk (kW) 140 (103) 169 (124) 195 (145)

KAPASITETER

Drivstofftank liter 390

Hydraulikktank liter 130

Ureatank liter 45
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AKSLER

Type Drager med utvendige reduksjonsnav.

Hjuloppheng 10-bolts foraksel, 10-bolts bakaksel.

Firehjulsdriftaktivering Elektrohydraulisk.

Differensialer
Bak: elektrohydraulisk myk aktivering. 

Foran: Anti-spinn eller Maxtrac (automatisk aktivering).

STYRING

Type
Standard: Hydrostatisk styring, fast utveksling. 

Valgfritt: Hydrostatisk styring, GPS-klargjort med RapidSteer.

Firehjulsstyringssystem (valgfritt) Avansert hastighetsfølsomt 4WS med flere driftsmoduser og automatiske kontroller.

Minste svingradius med 4WS 9,8 m (540/65 R30).

BREMSER

Type
4160: Utvendige skivebremser, enkel kaliper er standard, dobbel kaliper som ekstrautstyr. 

4190/4220: Utvendige skivebremser, dobbel kaliper er standard.

Drift
Luft-over-hydraulikk iht. EU-lastebildirektiv. ABS tilgjengelig for alle områder, enten som 

standardutstyr eller tilvalg. Valgfri bakkestarthjelp på traktorer med ABS og antispinn.

Tilhengerbremser

Standard luftbremser for tilhenger med doble rør. Avhengig av område har den hydrauliske 
bremser med ett rør eller luftbremser med ett rør. Luftbremsen for tilhengeren aktiveres 

automatisk via parkeringsbremsen. ABS-tilvalg leveres med en 12 V-kontakt for 
ABS-systemet på tilhengeren som standard.

GIRKASSE

Type Kontinuerlig variabel girkasse med 6 driftsmoduser i 2 områder.

Hastighetsområder Lavt område: 0-30 km/t Høyt område: 0-60 km/t

KJØRETØYVEKT

Foraksel Bakaksel Totalt

Grunnmaskin kg 3845 3730 7575

+ 600/70 R30, fremre kobling 
og fremre kraftuttak

kg 4440 3900 8340

Maksimal tillatt kjøretøyvekt kg
Bremser med enkel kaliper: 9 tonn.  

Bremser med dobbel kaliper: 13/14 tonn (dekkavhengig).

HJUL OG DEKK

Størrelse Standard sporbredde i mm Reversert sporbredde i mm

Landbruksmønster 540/65 R30 1930 / 2015 1830 / 1780

Landbruksmønster 540/65 R34 1830 / 2015 1930 / 1780

Landbruksmønster 600/70 R30 1830 1930

Nyttemønster 500/70 R24 1785 2015

Nyttemønster 440/80 R30 1830 1930

Nyttemønster 540/65 R30 1830 1930

Skjermer som er svingbare foran og fastmontert bak. Alle dekk er hastighetskodet for 65 km/t.

EKSTRAUTSTYR Avhengig av modell og område: 
850 kg vekt foran, 1 000 kg vekt på bakplan, 20 griperifler 1 13⁄4 PTO-aksel, 6 griperifler 1 13⁄4 PTO -aksel, 
vendeteig-svingeassistent med radar og ytelsesovervåkning, alternativer med Deluxe-seter, oppvarmede 
front- og bakruter, elektrisk oppvarmede sidespeil med ekstra vidvinkellinse, ekstra lydinngang, alternativer 
med halogen- og LED-arbeidslys, utvendige kontrollknapper på bakskjermen, 7-pinners strømkontakt foran, 
3-pinners strømkontakt foran, bakspeil i førerhuset, automatiske stabilisatorer for bakre trepunktshydraulikk, 
toppledd for kroker/hydraulikk, elektrisk kjøleboks, ryggekamera, takvindu, bakvindusjalusi, undermontert 
ramme på bakplan.

FØRERHYTTE Standard utstyr omfatter:
Helautomatisk klimakontroll, luftavfjæret sete med gir- og ekstrakontroller montert på armlenet, 
fargeberøringsskjerm med overføringsinformasjon og oppsettfunksjon, elektroniske spoleventiler, kategori 
2-filtrering, vindusvisker foran og bak, solskjerm foran, utstyr for full veibelysning, ekstra kontakter for strøm 
og hastighetssensor, passasjersete i full størrelse, hoftebelte for fører og passasjer, belyst sidekonsoll, smalt 
dashbord med bakgrunnsbelysning, oppbevaringsrom, radio klargjort med ett DIN-spor og fire høyttalere. 
Tilgang til kabel gjennom bakvinduet, brytere for løfte/senke og PTO montert på bakskjermen.



JCB LIVELINK ER ET NYSKAPENDE 
PROGRAMVARESYSTEM SOM DU KAN BRUKE 
TIL Å OVERVÅKE OG ADMINISTRERE MASKINENE 
DINE EKSTERNT – PÅ INTERNETT, VIA E-POST 
ELLER VIA MOBILTELEFON.
MED LIVELINK FÅR DU TILGANG TIL MASSEVIS 
AV NYTTIGE DATA, BL.A. MASKINVARSLER, 
DRIVSTOFFRAPPORTER OG INFORMASJON 
OM HENDELSESHISTORIKK.
ALLE OPPLYSNINGENE OM MASKINEN DIN 
HÅNDTERES PÅ ET SIKKERT DATASENTER 
SÅ DU SLIPPER Å BEKYMRE DEG.

Vedlikeholdsfordeler
Med JCB LiveLink er det enkelt å administrere 
vedlikeholdet av maskinene. Nøyaktig 
overvåking av timer og servicevarsler gjør 
det enklere å planlegge vedlikeholdet, og 
stedsinformasjon i sanntid hjelper deg med 
å administrere maskinparken. Du får også 
tilgang til kritiske maskinvarsler og 
vedlikeholdshistorikk.

Sikkerhetsfordeler
Sørg for sikker drift av maskinen med 
JCB LiveLink. Ved hjelp av geogjerde-varsler 
i sanntid får du melding når maskinen 
beveger seg ut av angitte driftssoner, og 
avstengingsvarsler i sanntid informerer deg 
hvis maskinene blir brukt når det ikke er 
meningen at de skal brukes. Stedsinformasjon 
i sanntid gjør det enklere for deg å oppbevare 
maskinene så trygt som mulig.

Produktivitets- og 
kostnadsfordeler
JCB LiveLink bidrar til optimal produktivitet og 
kostnadsreduksjon. Du får overvåkningsinformasjon 
om tomgangstider og maskinens drivstofforbruk 
for å redusere drivstofforbruket. Stedsinformasjon 
om maskiner kan gjøre maskinparken mer effektiv, 
og du kan til og med oppnå reduserte 
forsikringskostnader på grunn av den økte 
sikkerheten som LiveLink gir.

Merk: Spør den lokale forhandleren om LiveLink er tilgjengelig i ditt område.

LIVELINK, JOBB SMARTERE.
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MER VERDI.
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1  Vår tekniske støttetjeneste gir deg hurtig tilgang 
til eksperthjelp hos produsenten, mens økonomi- og 
forsikringsteamene våre alltid er tilgjengelige for å gi 
deg raske, fleksible og konkurransedyktige tilbud.

2  Det globale nettverket til JCBs delesentre er en 
annen måte å øke effektiviteten på. Med 16 regionale 
baser kan vi levere rundt 95 % av alle deler hvor som 
helst i verden innen 24 timer. De originale JCB-
delene er utformet for å fungere i perfekt harmoni 
med maskinen din, slik at du oppnår maksimal ytelse 
og produktivitet.

3  JCB Assetcare tilbyr omfattende og utvidede 
garantier og serviceavtaler, i tillegg til kun service- eller 
reparasjons- og vedlikeholdskontrakter. Uansett hva 
du velger, har vedlikeholdsteamene våre over hele 
verden konkurransedyktige priser; de gir deg tilbud 
som ikke medfører forpliktelser for deg, og utfører 
forsikringsreparasjoner raskt og effektivt. 

2

Produksjonsanlegg 
Forhandlere
Distribusjonssentre 
for reservedeler

31

Merk: Hvis JCB LIVELINK og JCB ASSETCARE ikke er tilgjengelig i ditt område, kan du ta kontakt med din lokale forhandler.

JCB TILBYR FØRSTEKLASSES, VERDENSOMSPENNENDE 
KUNDESERVICE. UANSETT HVA DU TRENGER ELLER HVOR 
DU BEFINNER DEG, ER VI RASKT TILGJENGELIG FOR Å TILBY 
HJELP OG SØRGE FOR AT MASKINEN DIN YTER MAKSIMALT.

4000-SERIEN FASTRAC



ETT SELSKAP, OVER 300 MASKINER.

Din nærmeste JCB-forhandler
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