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Ian Sayers uskoo JCB:n uuden 7000-sarjan lyövän itsensä läpi 
isoilla eurooppalaisilla tiloilla.
ã

JCB kehittää 
maatalouspuoltaan

Nopeista liikennetraktoreistaan Suomessa tun-
nettu JCB esitteli Agritechnicassa useita uutuuk-
sia. Suomalaisesta näkövinkkelistä katsottuna 
mielenkiintoisimmaksi osoittautui 70 kilomet-
rin tuntivauhtia kiitävä erillisjousitetuilla akse-
leilla ja lukkiutumattomilla jarruilla varustettu 
7000-sarja.

   Visa Vilkuna

Markkinoiden suurin ohjaamo ja korkein huippunopeus sekä 
ABS-jarrut tekevät JCB:n 7000-sarjasta mielenkiintoisen uutuuden.

JCB perustettiin vuonna 1945 ja 
tehtaan ensimmäinen tuote olivat 
erityisesti maatalouteen suunni‑
tellut kippikärryt. Vuosien saa‑
tossa tuotevalikoima on kasvanut 
riuskaa vauhtia ja firma on ko‑
honnut yhdeksi maailman suu‑
rimmaksi maatalous‑, maansiir‑
to‑ ja materiaalinkäsittelykonei‑
den valmistajaksi. Viime vuoden 
liikevaihto oli 2,5 miljardia euroa 
ja voittoa tämä Bamfordin per‑
heen omistama yhtiö tahkosi en‑
nätykselliset 212 miljoonaa eu‑
roa.

Maailmanluokan toimija
JCB:llä on 17 tehdasta, joista kym‑
menen on Englannissa ja kolme 
Intiassa. Yhdysvalloissa, Brasilias‑
sa, Kiinassa ja Saksassa on kussakin 
yksi tehdas. Viime vuosi oli nume‑
roiden valossa paras ja tämä vuo‑
si on jatkunut erittäin suotuisissa 
merkeissä. Työntekijöitä JCB:llä on 
reilut 8 000 henkeä.

JCB:llä on oma dieselmoottori‑
tehdas ja vuonna 2006 tehdas nap‑
pasi maailman nopeimman diesel‑
auton ennätyksen itselleen. Bonne‑
villen suola‑aavikolla JCB:n Die‑
selmax pyyhälsi kahden "nokivasa‑
ran" voimin reilun 560 kilometrin 
tuntivauhtia. Yhtiön omat moot‑
torit menevät mallisarjan pienem‑
pään päähän ja isommat koneet tu‑
levat Cumminsilta.

Maatalousyksikön johtaja Ian 
Sayers ilmoitti maatalousbisnek‑
sen olevan tulevaisuudessa JCB:lle 
erittäin tärkeä. Tutkimusten mu‑
kaan Euroopan traktorimarkkinat 
kasvavat tulevina vuosina viiden 
prosentin uralla ja JCB:llä on vakaa 
aikomus napata maataloustrakto‑
rimarkkinoista huomattavasti ny‑
kyistä isompi siivu itselleen.

Samalla tehdas jakautuu sel‑
vemmin kahteen, entistä itsenäi‑
sempään valmistusdivisioonaan. 
Maanrakennuspuoli on vetänyt 
mukavasti etenkin USA:ssa ja tä‑
hän puoleen on investoitu myös 
mittavasti. Mitään investointien 
summaa maatalouspuolen johta‑
ja Ian Sayers ei paljastanut, tode‑
ten vain ettei yksityisen perheyh‑
tiön tarvitse kertoa firman kaik‑
kia talouslukuja.

Askel kilpailijoiden suuntaan
JCB:n ulkonäkö muuttuu ratkai‑
sevasti, kun maatalouspuolelle 
suunnatussa 7000‑sarjassa etu‑
pyörät ovat takapyöriä pienem‑
mät. Syyksi tähän tutumpaan 
traktorin rengastukseen siirtymi‑
seen tehtaan edustajat ilmoittivat 
kokemuksen. Maataloustrakto‑

rissa kuulemma on eduksi tällai‑
nen ratkaisu.

Vajaa kaksikymmentä vuotta 
sitten esitelty Fastrac‑sarjan uu‑
det JCB 7170, 7200 ja 7230 nou‑
sevat entistä lähemmäksi kilpaili‑
joitaan, sillä tuotekehityksessä on 
otettu perusteellisemmin huomi‑
oon maanviljelytyön tarpeet.

7000‑sarjan voimansiirrossa 
JCB luottaa edelleenkin itse rää‑
tälöimäänsä 24‑portaiseen semi‑
powershiftiin, jossa on kuusi var‑
sinaista powershift‑pykälää. Nel‑
jän aluevaihteen ja suunnanvaih‑
don vaihtaminen onnistuu ilman 
kytkimen polkemista.

Moottorit ovat tuttuja Cum‑
minsin 6,7‑litraisia kuutosia, jois‑
ta otetaan tehoa 173–220 hevos‑
voimaa. 450‑litrainen polttoaine‑
tankki takaa, ettei koko ajan tarvit‑
se olla tankkaamassa. Hydrauliik‑
kaan on saatavilla joko 100 tai 140 
litraa tuottava kuormantunteva 
pumppu. Nostolaitteen 9,1 tonnin 
voima riittää varmasti useimpiin 
töihin.

Ajomukavuus ennen kaikkea
Uuden 7000‑sarjan ohjaamoon 
on paneuduttu huolella. Täysi‑
kokoiset ilmajousitetut istuimet 
niin kuskille kuin vänkärille ovat 
tehtaan mukaan asiakaspalaut‑
teen tulosta, kuten myös auto‑
maatti‑ilmastointi. Nelipilarises‑
ta ohjaamosta on hyvä näkyvyys 
työkohteisiin ja traktorin käsky‑
tys yhdessä työkoneiden hallin‑
nan kanssa hoituu kosketusnäy‑
töllisen monitorin välityksellä. 
Tehokkaat xenonit niin ajo‑ kuin 
työvaloinakin ovat vakiovarus‑
teena.

Erillisjousitetut akselit ja auto‑
maattiset tasonsäätimet takaavat 
turvallisen menon jopa 70 kilo‑
metriä tunnissa. Hallitusta py‑
sähtymisestä huolehtii kaikkiin 
pyöriin vaikuttavat lukkiutu‑
mattomat jarrut. Uutuuden etu‑
akselia on muutettu aiemmista 
Fastrac‑malleista, jotta kääntö‑
sädettä on saatu nipistettyä pie‑
nemmäksi.

Kun pakettiin vielä lisätään mel‑ 
koinen määrä valinnaisvarusteita 
päisteautomatiikasta, lämmitet‑
tävistä ohjaamon laseista ja eväs‑ 
jääkaapista alkaen, on helppo yh‑ 
tyä johtaja Ian Sayersin toteamuk‑ 
seen: "Uskon lujasti mittavan asia‑ 
kaspalautteen ja yhteisen kehitys‑
työn pohjalta syntyneen uuden 
JCB:n 7000‑sarjan kolmen mal‑
lin innostavan edistyksellisiä iso‑
jen tilojen viljelijöitä ja urakoitsi‑
joita."
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