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TEKST Henk Beunk FOTO’S Albert van der Horst en Henk Beunk,

Trekkertest JCB Fastrac 4220

atTRACtie
De Fastrac 4220 is een bijzonderheid in trekkerland: hij biedt
een uniek rijcomfort, een top van 65 km/h en een zescilinder
met 180 kW (240 pk). Voor het veld heeft hij een cvt en
vierwielbesturing. Dat laatste vraagt om een alerte chauffeur.
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D

e 4000-serie kent drie typen:
4160, 4190 en 4220. De laatste
drie cijfers geven op een paar
pk’s na het nominale vermogen
weer. Bij de 4220 is dat 218 pk bij 2.100 toeren.
Het maximum van 240 pk ligt bij 1.900 toeren.
De motor is een 6,6 liter zescilinder van Agco.

Even groot of even klein
De 4220 brengt zijn vermogen over via vier
Trelleborg-banden van het type TM 1000 in de
maat 600/70R30. De vraag is of deze banden
even groot of even klein zijn? Redenerend vanuit de vooras zijn ze even groot. Bekeken vanuit de achteras – daar is 650/65R38 normaal –
zijn ze even klein. Dat heeft zijn grenzen bij
zwaar trekwerk. JCB zet daar tegenover, dat de
4220 met 53 procent van het gewicht voorop
veel kracht overbrengt met de voorbanden.
Dat klopt, zolang het werktuig niet te veel
kilo’s overhevelt van de voor- naar de achteras.
De relatief geringe wieluitslag van de voorbanden komt daar nog bij. Het grote rubber
zit gauw tegen het motorblok. De draaicirkel is

Uurkosten JCB 4220
over 8 jaar bij 500 draaiuren/jaar
Bruto-aanschafwaarde
€ 197.412
Nettowaarde geschat -30%
€ 138.188
Restwaarde na 8 jaar 35%
€ 48.366
Afschrijving totaal
€ 89.822
Afschrijving per jaar
€ 11.228
Afschrijving per draaiuur
€ 22,46
Renteverlies per jaar:
5% gemiddeld geïnvesteerd vermogen
(138.188 + 48.366) : 2 à 5% = € 4.664
Per draaiuur
€

daardoor groot: we maten op tweewielaandrijving 17,4 meter en op vierwielaandrijving
19,4 meter. Daar moet je bij het manoeuvreren
aan wennen. JCB ondervangt dat met vierwielbesturing: de achterwielen sturen tegengesteld
aan de voorwielen. De draaicirkel is dan 13,1
meter bij tweewielaandrijving en 13,6 meter
bij vierwielaandrijving. Dat is acceptabel. Wel
stond onze 4220 op ruim spoor: 194 cm. Om

Zijn de wielen
van de Fastrac
even groot
of even klein?

Rijcomfort voor de rijschool
Hoekstra Opleidingen in Alkmaar heeft voor het trekkerrijbewijs een Fastrac
4220. Geen alledaagse keuze. Operationeel manager Jan Hoekzema: “Een
gewone trekker is gemaakt voor één persoon. Een tweede kan er bij in, maar
niet van harte. Dat past niet bij de verantwoordelijke taak van een instructeur.
Die moet goed kunnen zitten, goed kunnen zien en kunnen ingrijpen. De
Fastrac biedt die ruimte van nature. Door de stoel van de chauffeur drie cm
naar rechts te verplaatsten, is de ongeveerde stoel voor de bijrijder te vervangen door een luchtgeveerde. Samen met het rijcomfort en de goede klimaatregeling is de Fastrac voor ons de ideale lestrekker. Dat de trekker daarbij
feitelijk te duur is om alleen een tweeassige Vaia-kieper met 11 ton massa te
trekken is van minder belang. Je wilt ook uitstraling. Het meest opvallende is
wel hoe de jongens – en steeds vaker ook meisjes – onder de indruk zijn van
het soepele rijden. Dat zijn ze van hun eerdere trekkerervaringen niet gewend.
Aan de forse neus moeten ze even wennen. Naast een bumper voorop heeft
onze Fastrac in de cabine links- en rechtsboven twee kleine beeldschermen.
De rechter geeft het camerabeeld in de lengte rechts langs de combinatie;
de linker geeft het beeld van de camera achterop de kieper. Veiligheid is
voor een rijschool van groot belang. De ruime draaicirkel hindert daarbij niet.
Onze Fastrac draait gemiddeld 25 tot 30 uren per week.

Puike transmissie

te vermijden dat het sturen bij transport
onrustig is, schakelt de vierwielbesturing automatisch uit boven de 25 km/h. Daaronder

Motor en brandstof

schakelt hij weer in. Dat is wennen bij een
snelheid van circa 25 km/h, bijvoorbeeld op
een ruime rotonde. De achterwielen zetten
zich dan recht (boven 25 km/h) of passen zich
aan bij de voorwielen (onder 25 km/h). De
trekker schudt dan even en de draaicirkel
wordt groter of kleiner. Uiteraard kun je er bij
transport ook voor kiezen om alleen met de
voorwielen te sturen en te accepteren dat de
draaicirkel groot is. Op het erf en in het land
kies je altijd voor vierwielbesturing. Dat kan
bij een grote wieluitslag tricky zijn met een
werktuig in de grond. Er komen dan forse zijdelingse krachten op de hef. JCB ondervangt
dat met het wendakkermanagement. Daarin
zit de optie dat de vierwielbesturing pas
inschakelt als je het werktuig heft.

o/o

In de Fastrac zit de cvt van Agco/Fendt met
twee groepen. Tussen die twee kun je onder
het rijden switchen. De bediening is zowel met
(vervolg op pagina 47)

Transmissie en aftakas

++/+

Hef en hydrauliek

o+/++

Onderhoud en kosten

o+/o+

Cabine en comfort

++/++

De Agco 6,6 liter zescilinder gaat met 41 cm3
inhoud per kW aftakasvermogen tot het gaatje.
Met 15,9 kW oververmogen zit de turbo-tussenkoeler op 27 procent constantvermogen. Dat is
prima. Het maximumdraaimoment bedraagt
938 Nm. De koppelstijging is hoog, maar het
toerentraject dat daar bij hoort, is lang. Daardoor is de vechtlust gemiddeld. Ook qua
verbruik scoort de Fastrac 4220 gemiddeld.

De cvt laat zich met de voet bedienen en met
de hand. Via die multifunctionele pook is naar
rechts versnellen en naar links vertragen. Naar
voren of naar achteren (in combinatie met een
knopdruk) verandert de rijrichting. De top is
65 km/h bij 1.730 toeren. De aftakas heeft de
bekende vier keuzes; die schakel je via tiptoetsen. Voor snelle reacties van de voorwielen
is er de faststeer-modus.

De hefkracht achter van maximaal 7.720 daN is
in orde, maar voor een trekker van dit kaliber
bescheiden. De slag van de kogels is met 83 cm
groot. Groot is ook de hoeveelheid hydraulisch
vermogen: 28,2 kW via één ventiel. De bediening van hydrauliek en hef is plezierig met veel
instelmogelijkheden via het beeldscherm. De
hydrauliekolietank is maar liefst 130 liter groot.

De koelers voorin de neus zijn makkelijk te reinigen en de verschillende servicepunten goed
te bereiken. Wel moet je bijna altijd ook de zijpanelen weghalen. Dat kost wat extra tijd. Met
een apart reservoir voor de hydrauliek en twee
gescheiden assen heeft de 4220 veel olie aan
boord. Daar staan lange verversingstermijnen
tegenover. De onderhoudskosten blijven zo
binnen de perken.

De cabine van de JCB biedt goed zicht, veel
ruimte (vooral in de breedte), een puike zetel
voor de bijrijder en plaats voor een koelbox.
De dakruit kan niet open. Het geluidsniveau zit
rond het gemiddelde. Het rijcomfort staat op
zeer hoog niveau door het rondom geveerde
cabineplatform. De lange wielbasis van bijna
drie meter draagt daaraan ook bij. De JCB zelf
is met opgeklapte fronthef lang: 5,5 meter.

45 liter AdBlue en 390 liter diesel

Drie typen besturing

Vijf dubbelwerkende ventielen

Achter beschermkap onder cabine

Verblijfsgenot

Bij een verbruik op maximumvermogen van
47 l/h is de diesel theoretisch in acht uur op.
De zescilinder Agco-motor draait stationair
650 toeren.

Met deze draaiknop onderin de B-stijl maak
je de keuze voor twee- of vierwiebesturing of
(op rechts) voor één van de vier andere modi,
waaronder hondengang.

Het groene ventiel is extra op de 4220 met
fronthef. Het heeft een standaard grootte
van de snelkoppeling met meer liters doorstroming. Powerbeyond is er ook.

In het midden, tussen de accu en het rechterreservoir van de remvloeistof, zit de massaschakelaar. De accu heeft goede aansluitingen
voor startkabels.

Een ruime in- en uitstap en een ruime volledig
geveerde cabine kenmerken de JCB. Met z’n
3,55 meter is de Fastrac dik een halve meter
hoger dan de gemiddelde concurrent.

9,33

Verbruik per uur: 60% van gemiddeld
max. vermogen en max. koppel
(47,2 + 36,9) : 2 = x 60% à 1,15 euro
Per draaiuur
€ 29,01
AdBlue 5% van gem. verbruik à € 0,50 €
0,63
Stalling en verzekering: 2% nieuwwaarde
Per draaiuur
€
5,53
Reparaties: 2,5% nieuwwaarde
Per draaiuur

€

6,91

Periodieke onderhoudskosten:
filters, olie, koelvloeistof e.d.
Per draaiuur

€

1,76

Totale kosten per draaiuur

€

75,63
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Afmetingen en draaicirkel volgens LandbouwMechanisatie
[A] Maximale breedte: 256 cm
[C] Wielbasis: 2.980 mm
[B] Maximale hoogte: 355 cm
[D] Maximale lengte: 548 cm

[E]

^ Hoofdfuncties voor snelheid, hef en hydrauliek op de rechter armleuning
Elektrisch instelbare buitenspiegel [1] met dodehoekdeel; joystick [2] voor versnellen en vertragen met snelbedieningstoetsen; [3] rolknoppen en tuimelschakelaars voor handgas en hef; neutraaltoets (in rood) [4] voor de transmissie en keuzetoets voor het lage- of hogesnelheidsbereik; vijf flippers [5]
voor even zoveel dubbelwerkende ventielen; touchscreen [6] voor vrijwel alle instellingen en het wendakkermanagement; tiptoetsen [7] voor onder
meer verlichting, werklampen, spiegelverwarming, demping van de assen, hellingmodus, vierwielaandrijving, differentieelsloten, aftakastoerentallen,
vergrendelen hydrauliek en rapid steer; keuzeknop [8] voor de verschillende stuurmodi; hendel [9] voor de (pneumatische) handrem; tuimelschakelaars
[10] voor de aftakassen voor en achter; schakelaar [11] voor de alarmknipperlichten en contactsleutel; armsteun [12] met daaronder opbergruimte en
draaiknoppen voor fijnafstelling van de hef; verstelbare armleunig [13] en Grammer [14] pneumatisch geveerde bestuurdersstoel.

Draaicirkel 2WD: 13,1 m (17,4 m)
Draaicirkel 4WD: 13,6 m (19,4 m)

Snelheidsopbouw (traploos) per groep op 600/70R30 achterbanden bij nominaal 2.100 toeren (65 km/h bij 1.730 toeren)
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^ Praktisch opstartscherm
De JCB Fastrac 4220 heeft de traploze transmissie van Agco die ook gebruikt wordt in de middelzware trekkers van Fendt en Massey Ferguson. Bij
transport ligt de top op 65 km/h. Na het versnellen op hoog toerental bouwt de zescilinder motor dan geleidelijk het aantal omwentelingen af, om
vervolgens (bij relatief licht werk) constant 65 km/h te rijden op 1.730 toeren. Tussen de transport- en de veldgroep is tijdens het rijden te wisselen.
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Bij het starten toont het beeldscherm de
functies die op de toetsen van de joystick
zijn gezet. Dat voorkomt misverstanden.
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^

Plezierige bediening
De tuimelschakelaars voor de hydrauliek (op
de voorgrond) en de rolknoppen voor de hef
(in het midden) laten zich fijn bedienen.

^

Hefknoppen
De linker twee van de vijf knoppen onder de
armleuning zijn voor de fijninstelling van de
fronthef; de overige drie voor de hef achter.
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Achterkant in detail
[1] Trelleborg 600/70R30 TM 1000
High Power; buitenbediening [2]
voor hef, aftakas en één dubbelwerkend ventiel; [3] ledwerklamp;
[4] geveerd bestuurdersplatform;
snelkoppelingen [5] voor vijf dubbelwerkende ventielen met loadsensing
en power beyond. Rockinger-trekhaak
[6] met acht posities; [7] verwisselbare
aftakas; uitwisselbare lat [8] met kogel;
kogels [9] voor besturing kieper;
[10] maximale hefkracht 7.720 daN;
[11] bodemvrijheid 46 cm.

JCB Fastrac 4220 en twee concurrenten
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54 kg
per kW

8
11

JCB Fastrac 4220: testfeiten en technische info
Meetgegevens LandbouwMechanisatie

Technische gegevens opgave fabrikant

Aftakasvermogen maximaal
• met specifiek brandstofverbruik
Aftakasvermogen nominaal
• met specifiek brandstofverbruik
Draaimoment maximaal
• met specifiek verbruik
Koppelstijging (bij toerendaling)
Inhoud specifiek
Hydrauliekopbrengst maximaal
Oliedruk maximaal
Hydraulisch vermogen maximaal
Hefkracht maximaal
Geluidsniveau volgas
Gewicht
Gewichtsverdeling voor/achter
Bodemvrijheid / spoorbreedte
Banden voor/achter
Brutoprijs standaard excl. btw
Brutoprijs getest excl. btw

Motormerk
Agco
Cilinderaantal en -inhoud
zescilinder, 6,6 liter
Vermogen maximaal
177 kW (240 pk) bij 2.100 toeren
Vermogen nominaal
160 kW (218 pk) bij 1.900 toeren
Draaimoment maximaal
950 Nm bij 1.450 toeren
Inhoud dieseltank
390 liter + 45 liter AdBlue
Transmissie
cvt, 0 - 30 en 0 - 60 km/h
Aftakas
540, 540E, 1.000, 1.000E
Hydrauliekopbrengst pomp
148 l/min
Oliedruk maximaal
210 bar
Hydrauliekventielen
5x dubbelwerkend, elektronisch
Hefkracht
6, 7 of 8 ton (afhankelijk van cilinders)
Transmissie-olie
35 liter; termijn 2.000 uur of 1x per2 jaar
Hydrauliekolie
130 liter; termijn 2.000 uur of 1x per 2 jaar
Motorolie
21 liter; termijn 500 uur of 1x/jaar
Toelaatbaar gewicht v/a/totaal 8.000 kg / 8.000 kg / 14.000 kg
Onderdelenprijzen excl. btw
tankdop €16, rechterbuitenspiegel € 61,
voorspatbord € 189, achterlicht € 150, koplamp € 131, achterruit (glas) € 404,
linkerportier (glas) € 620

160

Nm

159,3 kW bij 1.800 toeren
250,7 g/kWh
143,4 kW bij 2.090 toeren
259,8 g/kWh
938 Nm bij 1.350 toeren
241,0 g/kWh
39% (35%)
41 cm3 per kW max. PTO
100 liter/min
200 bar
28,2 kW (99,5 l/min bij 170 bar)
7.720 daN (7.875 kg)
71 dB(A) bij gesloten cabine
8.660 kg
53/47%
46 cm / 194 cm
600/70R30 , 600/70R30
184.131 euro
197.412 euro
1.000
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340
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l/h bij 70% belasting
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Motortoerental, omw./min

l/h bij 100% belasting

g/kWh bij 70% belasting
g/kWh bij 100% belasting
g/kWh bij 40% belasting

0

Specifiek brandstofverbruik, g/kWh

100

Koppel, Nm

Vermogen, kW

700

Brandstofverbruik, l/h
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900
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1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400 2.600
Motortoerental, omw./min

De vermogens- en de koppelcurve hebben een karakteristiek die past bij een moderne motor. Terugzakkend vanaf 2.100 toeren met het handgas op
vol, komt er zo’n 16 kW aan vermogen bij. Het maximumkoppel ligt rond 1.400 toeren. Het brandstofverbruik is daarbij gemiddeld.
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63 kg
per kW

65 kg
per kW

JCB Fastrac 4220

Valtra T154 Active

Claas Axion 840 *)

Moto:r Agco zescilinder 6,6 liter
Vermogen max. PTO: 159,3 kW bij 1.800
• bij verbruik 251 g/kWh
Koppel max. PTO: 938 Nm bij 1.350 tpm
• bij verbruik 260 g/kWh
Transmissie: cvt
Aftakas: 540, 540E, 1.000, 1.000E
Gewicht: 8.660 kg
Prijs getest excl. btw: 197.412 euro

Motor: Agco zescilinder 6,6 liter
Vermogen max. PTO: 122,9 kW bij 1.950
• bij verbruik 244 g/kWh
Koppel max. PTO: 705 Nm bij 1.450 tpm
• bij verbruik 237 g/kWh
Transmissie: cvt
Aftakas: 540 en 1.000 met 540E of 1.000E
Gewicht: 7.770 kg
Prijs getest excl. btw: 131.314 euro

Motor: DPS zescilinder 6,8 liter
Vermogen max. PTO: 154,1 kW bij 2.000
• bij verbruik 254 g/kWh
Koppel max. PTO: 865 Nm bij 1.350 tpm
• bij verbruik 249 g/kWh
Transmissie: cvt
Aftakas: 540, 540 E, 1.000
Gewicht: 10.000 kg incl. 1.400 kg ballast
Prijs getest excl. btw: 177.184 euro

Gegevens LandbouwMechanistie-trekkertest 11/2016

Gegevens LandbouwMechanistie-trekkertest 09/2015

Gegevens LandbouwMechanistie-trekkertest 06/20w09
*) Deze trekker wordt inmiddels niet meer geleverd

(vervolg van pagina 42)

de voet te doen als met de hand. In het laatste
geval is het rijpedaal weer gaspedaal. Er zijn
geheugenstanden voor het toerental. Ook
cruisecontrol, grenslastregeling, een wisselbare
verhouding tussen voor- en achteruit en een
instelbare souplesse zijn standaard. Dat geldt
ook voor de powershiftmodus die de snelheid
in vaste stappen verhoogt of verlaagt. Het koppelingspedaal en de neutraalknop zijn vooral
voor een beginnend chauffeur die het even
niet meer ziet. De Fastrac heeft geen stuurrem
en dus maar één pedaal. De remkracht is
indrukwekkend. De bediening van de differentieelsloten en de twee- of vierwielaandrijving
(ook de automatiek) loopt via tiptoetsen in de
B-stijl. Daar zit ook de aftakastoerenkeuze. Het
toerental mag wel wat beter leesbaar zijn. Hef
en hydrauliek bedienen zoals je dat verwacht.
De tijdsduur en de grootte van de oliestroom
zijn instelbaar.

Comfort op hoog niveau
In geen enkele trekkercabine zitten bestuurder
en bijrijder zo comfortabel als in de JCB. Dat

LandbouwMechanisatie november 2016

komt door de rondom geveerde cabine. Je
zweeft echt over de weg. Ook als bijrijder, terwijl die op een ongeveerde stoel zit. De chauffeur zelf zit op een zeer veelzijdig instelbare en

prima. Op de voorruit zit een hele grote wisser
die driekwart rond gaat. Opvallend zijn de
twaalf ledwerklampen. Die geven rondom een
indrukwekkende hoeveelheid (wit) licht.

Fastrac 4220 in ‘t kort

Chauffeur en
bijrijder zitten
als een vorst
op de troon
luchtgeveerde Grammer. Het cabineklimaat
is regelbaar zoals je verwacht. Ook het zicht
rondom is goed, behalve op de trekhaken en
de hef. Driepuntswerktuigen moet je bij voorkeur hoog wegzetten om te kunnen zien wat
de vanghaken doen. De achterruit kan niet ver
genoeg open. Het stuurwiel laat zich via één
handeling vlot in beide richtingen verstellen.
De faststeer-modus is standaard.
De binnenspiegel en de elektrisch verstelbare
buitenspiegels met een dodehoekdeel voldoen

Het rijcomfort van de Fastrac staat op een zeer
hoog niveau. Je moet het ervaren om het te
geloven. Bij trekwerk of bij aanbouwwerktuigen
die weinig gewicht overhevelen doet hij met de
grote voorbanden en goede gewichtsverdeling
niet onder voor een standaardtrekker. Maar
als de kracht vooral van de achterwielen moet
komen, komt de Fastrac te kort. De draaicirkel
is groot, maar de vierwielbesturing poetst dat
nadeel grotendeels weg. De prijs van bruto
197.412 euro voor 177 kW (240 pk) is gemiddeld en beduidend lager dan de dure naam die
JCB heeft. Ook de uurkosten zijn – gerelateerd
aan het vermogen – alleszins reёel.
Elektronisch was onze 4220 af en toe in de war
als gevolg van onoordeelkundig gebruik door
een loonwerker die hem een tijd op proef had
gehad. ◀

www.landbouwmechanisatie.nl/video
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