JCB FASTRAC 8000-SERIE
Bijna gewoon

ondernemen met

vaktechniek

Letterlijk is het een hardloper, maar in de verkoop blijft die kwalificatie uit. Toch is JCB al 25 jaar actief met zijn eigenzinnige Fastrac,
gebouwd als alternatief voor de transporttractor. Ondanks zijn bijzondere eigenschappen zijn er maar weinig liefhebbers voor. In
de nieuwe serie hoopt JCB die voor zich te winnen door nog verder naar de landbouwtoepassing te kruipen. Een eerste indruk.

Bij de introductie van het nieuw topmodel had JCB ook alle
eerdere versies uit 25 jaar Fastrac bij elkaar gebracht. Een
overzicht dat laat zien hoe de Fastrac langzaam iets meer
het model krijgt van een gewone landbouwtrekker, met de
mogelijkheid om te kiezen voor wat grotere achterwielen en
aan de voorzijde juist wat kleinere in plaats van vier gelijke
wielen. Gebleven is in al die jaren de centraal geplaatste cabine,
iets waar JCB niet vanaf wil, omdat het merk vasthoudt aan het
zoveel mogelijk naar voren brengen van het eigen gewicht.
Dat bereikt JCB door de motor zover mogelijk naar voren te
monteren. Het resultaat is een nagenoeg gelijke verdeling van
het gewicht over voor- en achteras. Die constructie voorkomt
het meenemen van nutteloos gewicht om de voorwielen aan
de grond te houden, gewicht dat in dat geval alleen maar extra
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brandstof kost. Nu trekt de Fastrac moeiteloos een 30-kuubs
mesttank over het veld en over de weg zonder dat er extra
frontgewichten nodig zijn om de voorwielen aan de grond
te houden. Winst haalt JCB hier ook door de trekhaak zo kort
mogelijk op de achteras te brengen. Dat werd mogelijk door
het naar voren plaatsen van de cabine.
In de nieuwe serie ligt onder de kap een 8,4-liter-Sisuzescilindermotor die voldoet aan de Stage IV-normen. Deze
levert in de 8290 maximaal 206 kW (280 pk) en in het topmodel
de 8330 maximaal 256 kW (348 pk) onder volle belasting. Het
maximum vermogen levert de trekker al bij 1500 toeren, wat
hem voldoende zuinig moet maken om in het veld met andere
trekkers te kunnen wedijveren.

Agco-transmissie
Net als in de vorige versie is de transmissie afkomstig van Agco,
want de bekende CVT-bak van Fendt ligt ook in de nieuwe
JCB’s. Wel is er een eigen bediening, waarbij de gebruiker kan
kiezen tussen verschillende rijmodi. Daarbij is er ook verschil
tussen veldwerk en transport, waarbij elke instelling staat voor
een bepaald rijpatroon. Het is ook mogelijk om de trekker als
handgeschakelde powershift te rijden. Deze voorziening is
gemaakt voor landen als Amerika, waar nog veel verstokte
versnellingsbakrijders rond rijden. Vanwege de hoge snel
heden die mogelijk zijn, zijn zowel voor- als achterwielen
uitgerust met vrachtwagenremmen.
Bij de testrit in het veld merk je het comfort van de volledig
geveerde cabine. Ook met een twintigkuubs mesttank haal je
zonder problemen en rugklachten hoge snelheden. Op een
helling blijkt het effect van de actieve stilstand, waarbij de
transmissie zorgt dat de combinatie op zijn plaats blijft zonder
te hoeven remmen. Voor het overige is het kiezen hoe je wilt
rijden, op de rijhendel of op het rijpedaal. Daarbij kun je ook
kiezen tussen rijden op een constant toerental of rijden op een
zo laag mogelijk toerental.

Kleine stapjes
Het effect van de rijstrategie blijkt voor de schijveneg. Op de
rijhendel kun je dan in kleine stapjes de ingestelde snelheid
verhogen. Daarbij loopt het motortoerental op om de
ingestelde snelheid te bereiken, maar zakt het toerental ook
snel weer terug als de ingestelde snelheid is bereikt. Zelfs op
12 km/u met een zes meter brede schijveneg zakt het toerental
al richting de 1200 toeren. Het Active Traction-programma
zorgt er daarbij voor dat de wielslip binnen de perken blijft.
Prettig bij dit soort werk is de mogelijkheid om ook in de
standaardversie de stoel ongeveer 50 graden naar rechts
en twintig graden naar links te kunnen draaien. Dat werd
mogelijk dankzij de ruime en vooral brede cabine op de
Fastrac. Ook met de bijrijdersstoel ernaast kun je de hele
stoel inclusief bedieningshendels draaien. Een fijne functie bij
veel grondbewerkingswerkzaamheden, maar nog prettiger
bij de oogst met een getrokken rooier. Dan kun je relatief
ontspannen goed in de gaten houden wat er op de mat en bij
de afvoer gebeurt.

werkende stuurinrichting niet meer nodig. Dit geeft JCB ook
de mogelijkheid om de stuurgevoeligheid aan te passen aan
de snelheid. Bij het landwerk kan daardoor de maximum
stuuruitslag met twee omwentelingen worden gehaald,
terwijl dat er normaal vier zijn. Gemakkelijk als je aan het werk
bent op korte percelen met veel draai- en keerwerk.
Hoewel het rijden op de Fastrac door de meer naar het midden
geplaatste cabine een ervaring op zich blijft, merk je ook dat
het onderscheid tussen gewone trekker en de Fastrac steeds
kleiner wordt. In het veld merk je dat zeker met getrokken
grondbewerkingswerktuigen het feitelijk niet uitmaakt wat
ervoor staat, met als voordeel dat je geen extra gewichten
hoeft mee te slepen om toch voldoende tractie te houden.
Op de weg is het verschil in veel gevallen verdwenen, omdat
veel gebruikers zullen kiezen voor een trekker die maximaal
40 km/u rijdt. In de huidige tijd hebben veel alternatieven al
zoveel vermogen in combinatie met een CVT dat ze ook bij lage
motortoerentallen transport kunnen doen. Wie wel harder wil
en veel op de weg zit, krijgt met de nieuwe Fastrac een trekker
die aan alle wettelijke eisen voldoet en dus ook overal met
hoge snelheden de weg op mag. Al zul je dan in sommige
gevallen wel aan de tachograaf moeten. Blijf je echter binnen
de landbouw, dan ontbreekt ook die belemmering.
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De cabine is overzichtelijk door veel
functies op de stijl
te brengen.

Door het Active
Traction-programma is het mogelijk
om de slip altijd tot
een minimum te
beperken. Dankzij
de ver naar voren
geplaatste motor
zijn extra gewichten niet nodig.

Hydraulisch sturen
Een doorbraak is het volledig hydraulische stuursysteem. Dat
heeft een dubbel hydraulisch circuit om ook aan de hogere
veiligheidseisen bij snelheden boven de 40 km/u te voldoen.
Een speciaal ventiel zorgt ervoor dat bij het wegvallen van de
druk in één van de circuits de besturing door het andere wordt
overgenomen. Door deze voorziening is een mechanisch
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