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A JCB BEMUTATTA A FASTRAC „ICON” SOROZATOT, RENGETEG ÚJ 

TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSSAL 

A JCB bemutatta az új Fastrac 4000 és 8000 sorozat traktorait, amelyeknek teljesen új 

elektronikája kiemelkedő teljesítményt és kényelmet biztosít, és a kezelők soha nem látott 

szabadságot élvezhetnek a gépek irányításában. 

Az új Fastrac iCON kezelői környezet három legfontosabb eleme: 

 iCONFIGURE – személyre szabott irányítási élmény minden kezelőnek  

 iCONNECT – fejlett precíziós mezőgazdasági technológia integrálása 

 iCONTROL – az új hajtásláncszoftverrel egészen új élmény a gép 

működtetése 

A 175-348 lóerős (133k-260 kW) Fastrac modellekben megtaláljuk az új iCON konzolt a 

kartámaszban, illetve egy érintőképernyőt, amely kiváló rugalmasságot biztosít a vezérlési 

funkciók hozzárendelésében és a kezelő rendelkezésére álló információkban. Az új 

sebességváltási stratégia kiemelkedően hatékonnyá teszi a hajtásláncot, valamint kivételes 

kényelmet biztosít a kezelőnek. A traktorok teljesen integrált ISOBUS-rendszerrel, valamint 

pontos JCB GPS-irányítással is elérhetők, és olyan vezérlőalkalmazásokkal rendelkeznek, 

amelyek mellett alig van szükség további kijelzőkre.  

Az új JCB Fastrac iCON traktorok jellemzői: 

 Új iCON kartámaszkonzol, állítható pozíciójú, 12 hüvelykes színes érintőképernyővel 

 Opcionális integrált ISOBUS a kiegészítők hatékony érintőképernyős vezérléséhez 

 Teljesen integrált GPS-irányítás és precíziós gazdálkodási alkalmazási opciók 

 Intelligens sebességváltás a fokozott hajtáslánc-hatékonyság és a kezelő kényelme 

érdekében 



 Egyedülálló választási lehetőség a „klasszikus” és a „pro” joystick formátum között a 

sebességváltásnál 

 Multifunkciós kiegészítő joystick konfigurálható gombokkal, billenőkapcsolóval és x-y 

hidraulikus vezérlőkkel 

 50 különböző vezérlési profilt tároló memória a különböző gépek és kezelők számára 

 A JCB Headland Turn Assist táblavégi fordulássegítő most akár 50 egyedi sorozatot 

tartalmaz, egyenként akár 50 lépéssel 

 Új, automatikus, továbbfejlesztett klímarendszer napsugárzás- és hőmérséklet-figyeléssel 

A JCB mezőgazdasági ágazatának ügyvezető igazgatója, John Smith a következőket mondta 

az újdonságokról: „A JCB Fastrac megalkotása fontos projekt volt, három fő céllal: 

személyre szabott élmény biztosítása a kezelőnek; elektronikai megoldások, pl. ISOBUS és 

GPS integrálása; valamint a kezelő már eleve nagyfokú kontrolljának és vezetési 

kényelmének még magasabb szintre emelése a Fastrac-modellekkel. 

Ugyanakkor szerettük volna, ha a modellek vezérlése és információ-kijelzése ismerős marad, 

hogy meglévő felhasználóink gyorsan át tudjanak állni az új rendszerre. Az értékelést nyújtó 

ügyfelektől érkező, széleskörű fejlesztési és tesztelési tevékenységünkkel kapcsolatos 

visszajelzések az azt mutatják, hogy sikerült elérnünk ezeket a célokat, és a Fastrac révén 

még vonzóbb lett a kínálatunk a teljesítmény, a termelékenység és a kezelői kényelem 

szempontjából.” 

 

iCON kartámaszkonzol 

Az új Fastrac iCON modellek lelke az új elektronikai infrastruktúra, amely számos modern 

technológiai funkció teljes integrálását teszi lehetővé az alap- vagy a választható felszereltség 

részeként. 

A fejlesztés legszembetűnőbb eleme az üléshez rögzített, kartámaszban elhelyezett új iCON 

konzol és a 12 hüvelykes, színes érintőképernyő, amelyeket a könnyű láthatóság érdekében 

a vezérlők elé lehet helyezni, illetve el lehet mozdítani oldalra, így biztosítva a lehető legjobb 

kilátást a Fastrac óriási szélvédőjén keresztül. 



A konzol részei: új, fő joystick; RGB LED színkódos szabályozók, amelyekhez hozzá lehet 

rendelni a funkciót, és amelyek az elektromosan működtetett hidraulikus kiadószelepek 

arányos vezérlését biztosítják; teljesítményleadás és csatlakozás vezérlői; kiegészítő joystick; 

gombok és egy központi vezérlő tárcsa az érintőképernyő alternatívájaként. 

A hidraulikus funkciók szabadon hozzárendelhetők a fő joystick 5 gombjához, illetve egy 

négyirányú, kiegészítő joystick 4 gombjához és billenőkapcsolójához: színes LED 

háttérvilágítás jelzi, melyik hidraulikus szelep melyik vezérlőhöz van hozzárendelve. 

A JCB új, nagy felbontású, 12 hüvelykes érintőképernyő-rendszere 5 képernyőn mutatja a 

legfontosabb adatokat egyértelmű, áttekinthető grafikonokkal. A kezdőképernyő 

elrendezése ismerős lesz a Fastrac korábbi felhasználói számára. 

A jobbra pöccintéssel egy részletesebb képernyő nyílik meg, ahol elérhetők akár hat 

első/hátsó elektromos hidraulika szelep beállításai; két másik képernyő a jármű állapotára 

vonatkozó alapvető információkat mutatja, távoli kameraképet és egy ISOBUS 2 univerzális 

terminál-képernyőt; az ötödik képernyő a JCB műholdas irányításához és a precíziós 

gazdálkodás opcióihoz kapcsolódik. 

A JCB Headland Turn Assist táblavégi fordulássegítő most akár 50 egyedi sorozatot 

tartalmaz, egyenként akár 50 lépéssel, megkönnyítve a kezelő munkáját a különféle 

szántóföldi munkák során. 

A kezelő előtt egy új, 7 hüvelykes, teljesen digitális műszerfal található, ahol leolvasható a 

sebesség és a motor fordulatszáma, valamint a jármű állapotára vonatkozó legfontosabb 

információk. 

 

Sebességváltási lehetőségek 

Az intelligens sebességváltás egy új, sebességalapú rendszer, amely lehetővé teszi a kezelők 

számára, hogy beállítsák a kívánt előremeneti sebességet, és a traktorra hagyják a 

fordulatszám és az áttétel egyensúlyozásának komoly feladatát, hogy a kívánt sebességet fenn 

lehessen tartani változó teher mellett. 



További kényelmet jelent, hogy mostantól nem kell előre választani a joystickkel, illetve a 

pedállal való vezetési mód között, ez a váltás automatikusan megtörténik, amikor a kezelő a 

két vezérlő egyikét használja. Egy egyedülálló funkciónak köszönhetően a kezelő választhat 

két inputkonfiguráció közül, amikor a joysticket használja sebességváltásra. 

Akik jelenleg is Fastrac modellt használnak, valószínűleg előnyben részesítik a JCB Classic 

beállítást, amikor a joystick jobbra és balra mozgatásával lehet szabályozni a haladási 

sebességet, és előre-hátra mozgatásával választható ki az irány. 

Akik most kezdik használni a Fastrac modellt, esetleg kézreállóbbnak találják az új JCB Pro 

formátumot, amelyben egyszerre jelennek meg ezek a funkciók: előretolás és hátrahúzás a 

haladási sebesség változtatásához, balra mozdítás az előre/hátra irányváltáshoz és jobbra 

mozdítás az finom sebességmódosítást lehetővé tevő, új, görgős, hüvelykujjal működtethető 

kapcsoló használatához. 

 

ISOBUS és precíziós gazdálkodás 

A Fastrac iCON traktorok új elektronikai rendszere opcionálisan lehetővé teszi az első és 

hátsó kiegészítők ISOBUS rendszeren keresztüli vezérlését, közös grafikai felület 

megjelenítésével a 12 hüvelykes kijelzőn, míg a kiegészítő joysticken a vezérlési funkciók 

további hozzárendelésére van lehetőség. 

Szintén elérhető a teljesen integrált GPS-rendszer, amely Novatel Smart-7 vevőből, 

kormányvezérlőből és a JCB felhasználói felületből áll, illetve megvásárolható opció itt a 

munkaszélesség-szabályozás és a területspecifikus mennyiségszabályozás. 

Másik megoldás a GPS Ready opció, amellyel a Fastrac modellhez értékesítés utáni 

támogatás és precíziós gazdálkodási megoldások érhetők el. 

 

A kezelők a JCB Rapid Steer megoldás előnyeit is élvezhetik: kevesebb kormánykerék-

fordulatra van szükség a táblavégi fordulás és egyéb manőverek során. Elérhető a JCB 

egyedülálló Twin Steer megoldása, amely a Fastrac 4000 sorozat négykerék-kormányzású 



traktoraihoz érhető el, és az egyedi tengelyirányítás révén lehetővé teszi a kiegészítők 

ultraprecíz mozgatását, megvédve így az ágyásokban lévő értékes növényeket. 

 

Kényelem a kezelőnek 

A modellekben új, teljesen automatikus, továbbfejlesztett klímarendszer található, amely 

figyeli a napsugárzást és a fülkehőmérsékletet, így a rendszer gyorsan és hatékonyan tud 

reagálni a változó körülményekre, és mindig kellemes munkakörnyezetet biztosít. 

Több lett a tárolóhely, a kezelő jobb oldalán egy tárolótálca és egy pohártartó található, a 

kartámaszba tárolórekesz került, és a tágas Command Plus fülke hátuljában hálós tartók, az 

ülés alatt pedig fiók vagy hűtőláda szolgálja a kényelmet. 

A jármű kiválóan kapcsolható össze médiaeszközökkel, amelyek az érintőképernyő 

segítségével vagy gombokkal vezérelhetők. A rádióban USB-csatlakozó található a 

médiaeszközökhöz, a tárolótálcán két nagy áramerősségű USB-csatlakozó található 

töltéshez, és a kartámasz rekeszében adatátviteli USB-port kapott helyet. 

A kiváló műszaki jellemzőkkel bíró, fűthető és hűthető légrugós ülés kiemelkedő kényelmet 

biztosít, és a Field Pro és az új Pro Line opcionális csomagokban érhető el. 

Ez utóbbi akkor érhető el, ha az első összekötő-szerkezetet is felszerelik, és számos 

kényelmi funkciót biztosít a fülkében; emellett LED menetfény és kiegészítő fényszóró, két 

figyelmeztető fényjelzés, illetve visszagurulás-gátlót és kétkerék-meghajtásos üzemmódban 

kipörgésgátlót tartalmazó, a közúti teljesítményt fokozó csomag tartozik hozzá. 
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