Pojazdy u˝ytkowe

Fastrac JCB – wi´cej
ni˝ ciàgnik
In˝ynierowie JCB pracujàcy
nad konstrukcjà ciàgnika Fastrac postawili na jego uniwersalnoÊç i produktywnoÊç.
Fastrac mo˝e zastàpiç ró˝nego rodzaju pojazdy w rolnictwie, transporcie, leÊnictwie,
budownictwie w pracach komunalnych i us∏ugowych.
W ciàgniku zastosowano
wiele innowacyjnych rozwiàzaƒ i podzespo∏ów, jak
na przyk∏ad niezawodny
system pe∏nej amortyzacji
zawieszenia, oszcz´dne sil-

ków, beczek, ciàgni´cia ró˝nego rodzaju przyczep, naczep niskopodwoziowych
do przewozu maszyn i pojazdów a tak˝e p∏odów
i Êrodków rolniczych.
W budownictwie i sektorze
komunalnym Fastrac znajduje zastosowanie na przyk∏ad w transporcie przyczep i maszyn, stabilizacji
gruntu, oczyszczaniu powierzchni dróg i poboczy,
odÊnie˝aniu dróg, koszeniu
placów i wykaszaniu poboczy oraz porzàdkowaniu terenu po zakoƒczeniu prac
budowlanych. Oszcz´dnoÊci p∏ynàce z zastosowania

Fastrac ze specjalistycznym osprz´tem pracowaç mo˝e przy utrzymaniu dróg

niki o du˝ej mocy, uk∏ady
przeniesienia nap´du zapewniajàce optymalnà pr´dkoÊç jazdy w ka˝dym zastosowaniu, zaawansowany system hydrauliczny, wszechstronne kabiny i pot´˝ne niezawodne hamulce tarczowe
dajàce skutecznoÊç hamowania podczas poruszania
si´ z wi´ksza pr´dkoÊcià
z ∏adunkiem. Wszystko to
w po∏àczeniu z mo˝liwoÊcià
ca∏orocznego u˝ytkowania
czyni ciàgnik JCB wyjàtkowà maszynà. Wydajnà, ekonomicznà w eksploatacji
i w pe∏ni bezpiecznà.
Sprawdzone rozwiàzania
konstrukcyjne zawieszenia
oraz nap´du pozwalajà
na szerokie zastosowanie
Fastraca
w
rolnictwie
do wszelkich prac polowych
z ci´˝kim sprz´tem uprawowym, transportu rozrzutni40
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tego ciàgnika bardzo szybko znajdujà odzwierciedlenie w bud˝ecie u˝ytkownika.
W transporcie rolnym, budowlanym i przemys∏owym Fastraca z powodzeniem zastàpiç
mo˝e ci´˝arówk´ lub ma∏e
wozid∏o. Ma przy tym w porównaniu z nimi szereg walorów, jak na przyk∏ad mo˝liwoÊç nieograniczonego
czasu pracy, wi´kszy zakres zastosowaƒ, mo˝liwoÊç
oszcz´dnoÊci w zakresie rejestracji i ubezpieczenia, kosztów utrzymania, ekonomii
pracy oraz wydajnoÊci. Mo˝liwoÊç poruszania si´ z du˝à
pr´dkoÊcià po drogach utwardzonych oraz w trudnym terenie, czyni z Fastraca pojazd
wydajniejszy i zdecydowanie
taƒszy w eksploatacji.
W zastosowaniach komunalnych Fastrac, podobnie
jak Unimog znajduje ca∏y

Fastrac mo˝e byç eksploatowany w ka˝dych warunkach meteorologicznych

szereg zastosowaƒ. Umo˝liwia to zastosowanie ró˝nego rodzaju specjalistycznego osprz´tu do zimowego
i letniego utrzymania dróg
oraz terenów zielonych, poboczy oraz placów, wysi´gników dêwigowych, roz∏adunkowych podnoÊników.
Podstawà bezpieczeƒstwa
na lotniskach sà nale˝ycie
utrzymane nawet przy najgorszej pogodzie pasy startowe.
Zadania takie mogà byç skutecznie realizowane niezale˝nie od warunków atmosferycznych przy u˝yciu Fastraca. Poczàwszy od czyszczenia znaków, urzàdzeƒ sygnalizacyjnych, Êwiate∏ pasa startowego po zamiatanie chodników i p∏yt postojowych.

ka zaprojektowana specjalnie do odÊnie˝ania lotnisk.
Jej dysza wydmuchuje powietrze z maksymalnà pr´dkoÊcià 500 km/h, nie pozostawiajàc przy tym choçby najmniejszego p∏atka Êniegu. Fastrac pomaga jednak nie tylko w sprawnym przebiegu
startów i làdowaƒ. Przydaje
si´ równie˝ w sytuacjach awaryjnych – jako niezawodny
wóz gaÊniczy, wyposa˝ony
w zbiornik wody lub Êrodka
pianotwórczego oraz w pompy wysokociÊnieniowe. Fastrac mo˝e byç równie˝ wykorzystywany jako ciàgnik
do holowania samolotów.
Sukcesywnie zwi´ksza si´
ÊwiadomoÊç, i˝ Fastrac to
pojazd wielozadaniowy, któ-

W transporcie budowlanym Fastrac z przyczepà zast´puje ci´˝arówk´ lub wozid∏o

Od koszenia trawy mi´dzy
pasami startowymi po zimowe utrzymanie przy u˝yciu
p∏ugu lub frezu Ênie˝nego,
posypywarek i polewaczek
przeciw go∏oledzi. Szczególnie skuteczna w dzia∏aniu
jest zamiatarko-zdmuchiwar-

ry mo˝e zastàpiç ró˝ne pojazdy. Dzi´ki temu mo˝e
byç racjonalnie wykorzystyny w wielu ga∏´ziach gospodarki podnoszàc w znaczàcy
sposób wydajnoÊç i efektywnoÊç prowadzonych prac.
www.interhandler.pl

