
TJD New Generation tracks



• Xgen (ATV)

Současná modelová řada bude nahrazena 

novými modely vyvinutými firmou Camso.

• Nebudou již vyvíjené žádné nové 

ATV pásy dosavadní modelové řady

• Dosavadní modelová řada bude 

k dispozici do vyprodání zásob

• 2017/2018

• Budou dostupné nové pásy pod označením 

TJD Xgen 4S vyvinuté firmou Camso. 

• Adaptéry:

• mnohem rychlejší montáž, protože se 

připojují k A-rameni a nikoli k rámu 

• Nejsou záměnné se současnými 

adaptéry TJD

TJD – New Generation track
2• Xtrack (UTV)

Dosavadní pásy Xtrack budou nahrazené 

novými pásy vyvinutými firmou Camso.

• Tyto UTV pásy budou mít označení 

TJD Xtrack 4S.

• Nebudou již vyvíjené žádné nové 

ATV pásy předchozí modelové řady

• Adaptéry:

• mnohem rychlejší montáž, protože se 

připojují k A-rameni a nikoli k rámu 

• Nejsou záměnné se současnými 

adaptéry TJD



Společné vlastnosti
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ATV Flex-trackTrakce bez kompromisů
Firma TJD optimalizovala délku a šířku pásů pro ideální 
kombinaci průchodnosti, trakce a jízdního pohodlí.

 konstrukce pásů je bez vnitřních výztuh a s přípravou
pro montáž hřebů pro skutečně celoroční použití 

Výhody konstrukce Flex-track
Nové ATV a UTV pásy nabízejí exkluzivní konstrukci 
Camso Flex-track. Díky pružným poddajným bokům a 
lehkému prohnutí vnitřních žeber umožňují pohodlnější 
jízdu než běžné rovné pásy, a zmenšené odstřikování 
vody, nečistot, bláta nebo sněhu.

 stabilní a přesné řízení pro příjemnou jízdu na dlouhé 
vzdálenosti i celodenní práci

 vynikající tlumení nárazů a snížené vibrace pro větší 
jízdní pohodlí a menší únavu

 výrazně snížené odstřikování v porovnání s rovnými pásy
 optimální účinnost s posilovačem řízení 
 vysoká životnost
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Why real 4 season product:

• Internal drive sprocket

• Rod less rubber tracks

• Sealed wheels

• Oil in bearing housing

Skutečně celoroční

Využívejte vaší čtyřkolku nebo UTV na maximum díky pásům se skutečně 
celoročním použitím.

 vynikající prostupnost terénem: kamkoli chcete a kdykoli chcete
 jedinečná všestrannost, stabilita a ovladatelnost v jakémkoli terénu
 síla, jakou potřebujete pro tahání těžkých přívěsů
 snadná montáž i demontáž
 pásy jsou přenosné na jiné značky a modely

Konstruovány pro celoroční provoz:

•  hnací systém s vnitřními ozubenými koly
• pryžové pásy bez vnitřních výztuh 
• zatěsněné náboje kol
• ložiskové skříně mají olejové náplně

Pásy vs. kola
Průměrné hodnoty tlaku na podložku

Čtyřkolka 4x4 - 400kg (s jezdcem) 
S PÁSY:         0,55 psi   (3,79 kPa)

NA KOLECH: 2,00 psi (13,79 kPa)

UTV - 800kg (s jezdcem a spolujezdcem) 
S PÁSY:         0,88 psi   (6,07 kPa)

NA KOLECH: 3,90 psi (26,89 kPa)
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OPTIMÁLNÍ ZPŘEVODOVÁNÍ 

PRO VÁŠ STROJ 
SÍLA  I  RYCHLOST

Velikost hnacích ozubených kol a zpřevodování příslušných sad 
pásů je speciálně navržené a přizpůsobené pro jednotlivé modely 
čtyřkolek/UTV.  

Vaše pásy nyní poskytují optimální sílu bez obětování výkonu. 

 zpřevodovány pro zachování rychlosti a větší sílu 
v nízkých otáčkách 

 optimální rychlost v každých podmínkách
 zpřevodováno pro snížení rizika přetížení spojky a motoru 
 k dispozici i pro malé čtyřkolky do 300 ccm

Několik  velikostí hnacích kol pro optimální zpřevodování: 

• 15 zubů pro objemy 300 - 400 ccm * 
• 16 zubů pro objemy 400 - 500 ccm * 
• 17 zubů pro objemy 550 - 700 ccm * 
• 18 zubů pro objemy 700 ccm a více*

* Může se měnit v závislosti na modelu

ROBUSTNÍ ÚCHYTY A 

MONTÁŽNÍ SADY 
PRO OCHRANU VAŠEHO STROJE

Snadné upevnění pomocí montážních sad přizpůsobených pro 
konkrétní stroj a model. Montážní sady drží pásy pevně na místě, 
aby systém pracoval spolehlivě a k plné spokojenosti.  

 robustní konstrukce
 pásy absorbují všechny rány a otřesy, a zabraňují tím 

poškození stroje
 protisklápěcí pružiny na zadních pásech umožňují 

snadné couvání přes překážku 
 snadné a levné přenesení pásů i na jiný model nebo 

stroj jiné značky 

* Natáčí se na obou koncích společně 
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TJD XGEN 4S

Konstrukce
• Nosná část (rám) je vyrobena z hliníku

• Základna pro pojezdová kola je vyrobena z 

vysokohustotního polymeru

• minimalizace hmotnosti pro co možná 

nejlehčí řízení

• základna má díky flexi a schopnosti 

ohýbání použitého vysokohustotního 

polymeru zároveň i pružicí funkci

• umožňuje plynulou jízdu

Normální jízda
Dutá, ale strukturálně pevná základna 

pohlcuje vibrace a umožňuje přesné 

ovládání.

Pneumatika                 XGEN 4S
Konstrukční základna

Pneumatika                 XGEN 4S
Konstrukční základna

Extrémní jízda
Dutá, ale strukturálně pevná základna 

mírně propruží a tím a absorbuje náraz.



TJD XGEN 4S
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Konstrukce napínacích / pojezdových kol
Vodící a pojezdová kola jsou zkonstruována , aby vydržela. Geometrie 
umožňuje lepší rozložení hmotnosti, snížení vibrací a vyšší odolnost 
pásů, aby vydržely i  v nejtěžších  podmínkách. 

 nové  krytky a vnitřky kol jsou navrženy tak, aby se v kolech
nedržela voda  v důsledku kolísání teplot

 nové  krytky a středy kol jsou navržené tak, aby 

se v kolech nedržela voda v důsledku kolísání teplot

A. NOVÉ KRYTKY  KOL  B. TANDEMOVÝ STABILIZÁTOR                                 C. VNITŘNÍ HNACÍ SYSTÉM

 v místě působícího tlaku 

 tlumí nárazy pro klidnější jízdu 

 zdvojená pojezdová kola

 jedinečné řešení pro skutečně celoroční použití

 snížené tření

 maximalizace přenosu výkonu

 minimální odstřikování a akumulace sněhu a bláta

 průměr hnacích kol podle výkonu motoru

D. LOŽISKOVÁ POUZDRA E. OMEZENÍ  SKLÁPĚNÍ

 zvnějšku utěsněná pro vyšší trvanlivost ložisek

 pouzdra z nerezové oceli pro vyšší spolehlivost

 kratší doba montáže

 výrobcem přednastavená pružina a předepnutý pryžový tlumič vpředu a vzadu

(pouze pro zadní nezávislé zavěšení kol)                                                                                    

 vyšší jízdní komfort 

 dvojité pryžové tlumiče pro lepší kývání zadních pásů                                                                        
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TJD XTRACK 4S

A. NOVÉ KRYTKY  KOL  B. TANDEMOVÝ STABILIZÁTOR                                 C. KOLEČKA ABSORB

D. VNITŘNÍ HNACÍ SYSTÉM E. OMEZENÍ  SKLÁPĚNÍ                                             F. LOŽISKOVÁ POUZDRA 

 nové  krytky a středy kol jsou navržené tak, aby 

se v kolech v důsledku kolísání teplot nedržela voda 

 s maznicemi pro delší životnost

 v místě působícího tlaku 

 tlumí nárazy pro plynulejší jízdu 

TJD vyvinula a používá vysokohustotní, průrazu odolné 

kolečka Absorb. Kolečka Absorb účinně pohlcují nárazy, 

zlepšují kvalitu jízdy a umožňují spolehlivý provoz. Kolečka 

mají vylepšený nájezdový úhel pro snížení tření a opotřebení

 jedinečné řešení pro skutečně celoroční použití

 snížené tření

 maximalizace přenosu výkonu

 minimální odstřikování a akumulace sněhu a bláta

 průměr kol podle výkonu motoru

 kratší doba montáže

 výrobcem přednastavená pružina a předepnutý

pryžový tlumič vpředu a vzadu (pouze pro zadní

nezávislé zavěšení kol)

 vyšší jízdní komfort 

 dvojité pryžové tlumiče pro lepší kývání zadních pásů

 konstrukce se třemi ložisky mazanými olejem 

 zvnějšku zatěsněná pro vyšší trvanlivost ložisek

 pouzdra z nerezové oceli pro vyšší spolehlivost

ŠIROKÁ POGUMOVANÁ 
POJEZDOVÁ KOLA

 konstruovaná pro vysoká zatížení 

 odolná proti bočnímu opotřebení 
 100% odolnost proti námraze a sbroušeným ploškám

 snižují vibrace 

 dvě utěsněná ložiska na kolo pro vysokou životnost 

v náročných podmínkách 
 další těsnění uvnitř a pryžová krytka zvenčí

 prodlužují životnost pásů
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TJD XTRACK 4S

MASIVNÍ OCELOVÝ RÁM 
VYSOKÝ JÍZDNÍ KOMFORT
Rámy pásů XTRACK 4S jsou navrženy pro zmenšení vibrací a 
skutečně pohodlnou jízdu .

•  Robustní a lehká konstrukce pro dlouhou 
životnost a vysoký výkon

•  Snížené zanášení sněhem, blátem a nečistotami
•  Strategicky umístěné napínací kladky pro 

lepší rozložení hmotnosti
•  Dvojité čepy po obou stranách

Systém Xtrack 4S
Offset (délka 1) Přední: 673 mm    Zadní: 889 mm

Offset (délka 2) 184 mm

Hmotnost Přední: 44 kg        Zadní: 51 kg

Výška Přední: 637 mm    Zadní: 626 mm

Délka Přední: 1081 mm  Zadní: 1321 mm

Šířka 635 mm

Hmotnost montážní sady cca 2,75 kg

Pryžové pásy

Šířka Přední: 318 mm    Zadní: 356 mm

Délka Přední: 2507 mm  Zadní: 2964 mm

Výška lopatek Přední: 29 mm      Zadní: 25 mm

Parametry

Styčná plocha se zemí 1,62 m2

Světlá výška zvyšuje se o cca 127 mm

Maximální rychlost 2/3

Specifikace

Typ náhonu Vnitřní

Hnací kola 15 až 18 zubů

Pryžový pás Přední: Flex      Zadní: Flat

Rám Uhlíková ocel

Pojezdová a napínací kola / pneumatiky

132 mm dvojitá ložiska & utěsněná pojezdová kola (šířka: 50mm) 

241 mm dvojitá ložiska & průrazu odolné pneumatiky 

nezámrzná víčka kol

Vodítka Z extrudovaného UHMW

Náboj a ložiska 3 olejem mazaná ložiska, ocelové náboje připevněné 4-5 šrouby 

Tandem a odpružení Mazací dvojitý tandem na otočném čepu se šroubovanými koly

Protisklápěcí systém
Přepracovaná ocelová protisklápěcí pružina a progresivní tlumič 

Rychloupínací doraz řízení.

Údržba

Doba montáže  2 hod

Následná montáž  1 hod


