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DÔLEŽITÉ:

Pásový systém TJD XGEN 4S je navrhnutý tak, aby poskytoval najlepšie možné výkony v
extrémnom teréne ako je hlboký sneh, bahno a pod. Tieto pásy sú priamo vyvinuté pre štvorkolky
a pre jazdu rýchlosťou maximálne 40 km/h (zodpovedajúca rýchlosť na tachometri je cca 70 km/h).
Prekročenie tejto rýchlosti, najmä na suchom povrchu alebo na ľade bez snehu, môže spôsobiť
predčasné opotrebovanie alebo závažné poškodenie Vášho pásového systému. Poškodenie pásov
alebo ich komponentov, ku ktorému dôjde v dôsledku jazdy nadmernou rýchlosťou, nebude kryté
zárukou. Je zodpovednosťou používateľa dodržiavať tieto podmienky pri používaní ATV pásov.

DÔLEŽITÉ:

Spôsob, akým budete pásy TJD XGEN 4S používať, má priamy vplyv na životnosť tohto pásového
systému. Športová jazda, rýchle zmeny smeru a opakované rýchle prechádzanie zákrut sa výslovne
neodporúčajú. Tieto spôsoby jazdy zväčšujú riziko vyjdenia z dráhy a môžu spôsobiť predčasné
opotrebovanie alebo závažné poruchy pásového systému, ktoré nebudú kryté zárukou.

VÝROBCA
TJD Inc.
Canada

TECHNICKÁ PODPORA DOVOZCU
Ak Váš predajca alebo dealer nie je schopný vyriešiť problém súvisiaci s montážou alebo prevádzkou
tohto pásového systému, môžete kontaktovať podporu dovozcu prostredníctvom e-mailu..
E-mail: info@aspgroup.cz
Web: www.aspgroup.cz
www.tjd-canada-cz

ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Záručné podmienky sa riadia príslušnými právnymi predpismi SR a reklamačným poriadkom
predávajúceho. Dĺžka záručnej doby: 2 (dva) roky od dátumu predaja. Podmienkou poskytnutia
záruky je každoročná posezónna servisná prehliadka po dobu trvania záručnej doby v odbornom
servise. Zoznam odborných servisov pre údržbu pásov TJD nájdete na stránkach www.tjdcanada.cz/prodejci.html
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ÚVOD

ÚVOD

Vážený zákazník,
ďakujeme, že ste si vybrali pásový systém TJD XGEN 4S (ďalej tiež "pásy" alebo "pásový systém").
Urobili ste dobrú voľbu. Tento systém Vám poskytne trakciu, výkon a životnosť, akú potrebujete pre
rekreačné aj profesionálne pracovné použitie. Tieto pásy umožňujú jazdu nielen v zime, ale aj na
jeseň a na jar. Pásový systém TJD XGEN 4S pre Side-by-Side štvorkolky (ATV) zaručuje výnimočne
dobré fungovanie v snehu, s veľmi nízkym tlakom na podložku. Robustný a ľahký oceľový rám s
vnútorne uloženými hnacími kolesami a pásy špeciálne vyvinutými pre použitie na vozidlách typu
Side-by-Side z neho robí najlepší pásový systém na trhu.

BEZPEČNOSŤ

Tento návod obsahuje pokyny dôležité pre Vašu bezpečnosť. Zvlášť dôležité informácie sú v návode
vyznačené nasledujúcim spôsobom:

VAROVANIE
Takto sú označené situácie, ktoré by mohli viesť k
vážnemu zraneniu alebo smrti.

DÔLEŽITÉ / UPOZORNENIE:

Takto sú označené potenciálne nebezpečné situácie, ktoré pri nedodržaní uvedených pokynov
môžu mať za následok poškodenie pásového systému alebo štvorkolky a jej súčastí.
POZNÁMKA: Poznámky obsahujú informácie, ktoré vysvetľujú alebo uľahčujú danú činnosť.

Dôležité bezpečnostné upozornenie:
 Ak idete s pásmi po ceste, je potrebné mať vždy zapnutý pohon prednej nápravy!
 Neprekračujte maximálnu konštrukčná rýchlosť pásov 40 km/hod. Hrozí poškodenie
pásov a následné vážne zranenie.
 Jazdné vlastnosti štvorkolky sa namontovaním pásov zmenia. Vďaka veľkej styčnej ploche
pásov dochádza k zväčšeniu ovládacích síl v riadidlách, najmä pri zatáčaní, v pomalej
jazde a pri otáčaní na mieste. Tieto zmenené vlastnosti je nutné rešpektovať.
 Pri jazde na mokrom povrchu, na snehu či ľade sa predlžuje brzdná dráha. Vozidlo preto
ovládajte citlivo, vyhýbajte sa prudkým manévrom. V hlbokom snehu pásy nikdy
nepretáčajte, hrozí zapadnutie štvorkolky. Ak k tomu dôjde, cúvnite, a potom sa znovu
rozbehnite dopredu. Pozri tiež kapitolu Jazda s pásmi XTRACK 4S.
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BEZPEČNOSŤ

Všeobecné varovania

POUŽÍVATEĽSKÁ PŘÍRUČKA – Prečítajte si túto príručku skôr, než sa pokúsite
prevádzkovať štvorkolku s pásovým systémom. Pri predaji alebo odovzdaní pásov
novému užívateľovi mu odovzdajte spolu s pásmi i tento návod.
POZOR NA POHYBLIVÉ ČASTI - Dbajte, aby sa Vaše prsty alebo ruky nedostali do
kontaktu s pohyblivými časťami. Ak sa akákoľvek časť tela dostane do kontaktu s
pohybujúcimi sa dielmi, môže dôjsť k vážnemu zraneniu. Pred údržbou, opravou
alebo nastavovaním pásov vždy vypnite motor a zaistite stroj proti pohybu
parkovacou brzdou.
ÚDRŽBA - Dodržujte pokyny uvedené v kapitole "Údržba" tejto príručky, aby ste
zaistili bezpečnú a dlhodobú spoľahlivosť pásového systému.

Varovné štítky

Na pásoch sú pre Vašu bezpečnosť umiestnené varovné a výstražné štítky - viď obr. Starostlivo si
všetky tieto štítky prečítajte, a dodržujte pokyny na nich uvedené. Štítky obsahujú informácie dôležité
pre vašu bezpečnosť a správnu funkciu pásov.

DÔLEŽITÉ:

Neodstraňujte varovné štítky. Ak je niektorý štítok
nečitateľný alebo poškodený, obráťte sa na Vášho
predajcu pre nový.

Napínanie pásov – varovanie

Nikdy nepovoľujte skrutky napínačov pásov! Ak je potrebné pásy napnúť, za žiadnych okolností sa
nesmú povoliť skrutky napínačov. Tieto skrutky sa používajú na nastavenie súosovosti napínaču s
rámom. Ak sa tieto skrutky povolí, je nutné opätovné nastavenie pásov.
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VŠEOBECNÉ INFORMACE

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Tento pásový systém je vyvinutý tak, aby znižoval tlak na povrch a zvyšoval ťažnú silu a trakciu stroja.
Počítajte však s tým, že rýchlosť štvorkolky s pásmi je nižšia oproti rýchlosti štvorkolky na kolesách.
Všetky obrázky, informácie a fotografie v tejto príručke sú platné v čase jej zverejnenia a môžu sa bez
predchádzajúceho upozornenia zmeniť.
Prečítajte si a dôsledne dodržujte pokyny v užívateľskej príručke Vašej štvorkolky a v pokynoch pre
montáž pásov.
Túto príručku by si mal prečítať každý, kto riadi štvorkolku vybavenú pásovým systémom.
Táto príručka je neoddeliteľnou súčasťou pásov. Predajte ju novému vlastníkovi pásového systému.
Pri jazde s pásmi rešpektujte platné zákony a predpisy. Presvedčte sa, či je v uvažovanej lokalite
legálne jazdiť s motorovým vozidlom. Nepoškodzujte prírodu.

UŽITOČNÉ RADY
Pred tým, ako vyrazíte na cestu, uistite sa, že máte so sebou gola sadu s hlavicami 13 /14 /15 /16 /17/
19 mm, sekeru, lopatu, vyslobodzovacie lano, zdvíhací hever a francúzsky kľúč.
Ak plánujete cestu do neznámeho terénu alebo vzdialených miest, uistite sa, že máte so sebou
mobilný alebo satelitný telefón, lekárničku a náhradné diely.
Všeobecne platí, že čím pomalšie idete, tým lepšia je trakcia pásov.
Ak idete vo voľnom teréne, mimo vyznačenej cesty, dávajte zvýšený pozor na prípadné skryté
prekážky.
Pri jazde v hlbokom snehu nenechajte zámerne pretáčať pásy (pásy sa otáčajú, ale stroj stojí na
mieste). Hrozí nebezpečenstvo zakopania.
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PRÁVNE UPOZORNENIE / PREHLÁSENIE O VYLÚČENÍ ODPOVEDNOSTI

PRÁVNE UPOZORNENIE / PREHLÁSENIE O VYLÚČENÍ ODPOVEDNOSTI
Pásový systém TJD XGEN 4S je navrhnutý pre použitie v zimných podmienkach a je prispôsobený pre
použitie i na jar a na jeseň. Táto príručka obsahuje dôležité informácie týkajúce sa riadenia
štvorkoliek vybavených pásovým systémom TJD XGEN 4S. Je nutné, aby si každý užívateľ starostlivo
prečítal, porozumel a následne dodržiaval pokyny v tejto príručke, a podľa potreby aj v príručke k
vozidlu. Pri nadobudnutí nového alebo použitého pásového systému musí každý používateľ získať
všetku dokumentáciu súvisiacu s týmto systémom, vrátane všetkých príručiek a návodov týkajúcich
sa štvorkolky, na ktorej je systém namontovaný. V prípade potreby sa obráťte na najbližšieho
predajcu TJD pre získanie ďalších informácií. Môžete tiež navštíviť webové stránky oficiálneho
dovozcu TJD na adrese www.tjd-canada.cz,, alebo sa e-mailom obrátiť na našu technickú podporu na
adrese: info@aspgroup.cz.
Spoločnosť TJD je hrdá na svoje pásové systémy, ktoré vyrába v širokom sortimente pre mnoho typov
a modelov vozidiel. Pásové systémy TJD sú spoľahlivé a bezpečné, existujú však riziká spojené s
riadením štvorkoliek vybavených týmto systémom. Je preto veľmi dôležité, aby sa každý vodič, ktorý
takýto stroj riadi, zoznámil s vhodnými technikami jazdy štvorkoliek vybavených pásovým systémom,
prispôsobil jazdu svojim skúsenostiam a neustále priebežne sledoval a vyhodnocoval prevádzkové
podmienky a okolitý terén, aby bezpečne a efektívne využil to najlepšie, čo pásový systém TJD XGEN
4S ponúka.
Spoločnosť TJD dáva týmto na vedomie, že môžu existovať určité riziká súvisiace s montážou a
prevádzkou tohto pásového systému. Na základe skúseností sa ukazuje, že samotný pásový systém je
bezpečný, avšak užívateľ si musí byť vedomý rizík a zvláštností spojených s riadením štvorkoliek
vybavených týmto typom pásového systému. Vodič musí vždy rešpektovať platné zákony a predpisy,
pokyny a obmedzenia výrobcu systému aj štvorkolky dané zákonom, vrátane obmedzení
minimálneho veku používateľa alebo nutnosti základného vybavenia štvorkolky pre jazdu na ceste
(vybavenie svetlometmi, smerovkami, brzdovými svetlami, spätnými zrkadlami atď.). Užívateľ musí
vždy nosiť zodpovedajúce bezpečnostné vybavenie ako je prilba, vhodné okuliare (alebo prilbu s
čelným plexi), ochranný odev, obuv a rukavice. Rozumie sa, že riadenie pod vplyvom alkoholu, iných
návykových látok alebo niektorých liekov predstavuje nebezpečenstvo pre používateľa vozidlá i
ďalších osôb, a je protizákonné.
Tento pásový systém sa skladá z mnohých pohyblivých častí, vrátane prevodových kolies a
mechanizmov. Ak sa do pásov dostane cudzí predmet, ktorý zablokuje pásy, je nutné ihneď zastaviť,
vypnúť motor a pred vybratím daného predmetu zaistiť stroj proti pohybu parkovacou brzdou. Ak tak
užívateľ neurobí, vystavuje sa riziku náhleho rozbehnutia štvorkolky, alebo takého poškodenie /
zničenie súčastí alebo komponentov pásového systému, ktoré by mohlo spôsobiť vážne zranenie. Je
tiež dôležité nosiť riadne zapnuté oblečenie s dlhými rukávmi a dlhými nohavicami a vyvarovať sa
voľnému oblečenia alebo voľne visiacich doplnkov.
Riadenie vozidiel typu Side-by-side vybavených pásovým systémom vyžaduje osobitné postupy a
znalosti správnej techniky riadenia. Správne vyhodnotenie podmienok a terénu používateľom (stav
podkladu, sklon svahu, kvalita snehu a pod.) je rovnako dôležité. Vozidlo vybavené pásovým
systémom nesmú byť použité pre športovú jazdu, pretekanie a/alebo na vykonávanie kaskadérskych,
akrobatických a podobných kúskov, ktoré by mohli viesť k prílišnému namáhaniu komponentov,
strate kontroly nad riadením a vážnemu zraneniu.
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PRÁVNE UPOZORNENIE / PREHLÁSENIE O VYLÚČENÍ ODPOVEDNOSTI
Nedostatočná znalosť jazdných vlastností vozidiel typu Side-by-Side vybavených pásovým systémom
pri schádzaní kopcov, v stúpaniach, pri prechádzaní prekážok, zatáčaní a v ďalších situáciách môže
viesť k prevráteniu stroja a spôsobiť vážne zranenie.
Jazda so spolujazdcom, nákladom alebo prívesom môže spôsobiť zhoršenie stability štvorkolky a
ovplyvniť jeho jazdné vlastnosti. Ak nie je zákonom alebo výrobcom štvorkolky stanovené inak, nie je
dovolené prepravovať spolujazdca, jazdiť s ťažkým nákladom, alebo saňami či prívesom.
Namontovanie pásového systému:
• zvyšuje svetlú výšku štvorkolky
• zvyšuje polohu ťažiska
• zvyšuje šírku a hmotnosť štvorkolky
• znižuje tlak na podložku
Každá z týchto charakteristík výrazne mení jazdné vlastnosti vozidla vybavené pásmi. V dôsledku toho
dôrazne odporúčame prispôsobiť spôsob jazdy s ohľadom na uvedené zmenené vlastnosti. Vodič
musí vždy dbať na zvýšenú opatrnosť pri prechádzaní prekážok alebo pri jazde na úzkych cestách, kde
hrozí riziko stretu s protiidúcimi vozidlami, lyžiari pod.
Nech je vozidlo vybavené pásmi alebo nie, je vždy nutné prispôsobiť rýchlosť jazdy aktuálnym
podmienkam. Nie je dovolené prekračovať miestne ani všeobecne platné rýchlostné limity, alebo
jazdiť nad schopnosti vodiča. Nadmerná rýchlosť zostáva jednou z hlavných príčin ťažkých nehôd
vozidiel typu Side-by-Side.
Konštrukčné riešenie terénnych pásov znižuje dosahovanú rýchlosť a môže spôsobiť nepresné údaje
rýchlomera a počítadla najazdených kilometrov. Príčinou je menší priemer hnacích kolies pásového
systému, ako je priemer pneumatík. Preto bude rýchlosť štvorkoliek s pásmi vždy nižšia, než na
tachometri zobrazovaná rýchlosť. Tabuľka zobrazuje orientačné rýchlosť jazdy v porovnaní s údajom
tachometra:
Údaj na tachometru
20 km/h
30 km/h
40 km/h
50 km/h
60 km/h
66 km/h

Približná skutočná rýchlosť jazdy s pásmi
12 km/h
18 km/h
24 km/h
30 km/h
36 km/h
40 km/h

Tieto pásy sú schválené pre jazdu na verejných komunikáciách. Ak s nimi budete jazdiť po verejných
komunikáciách, treba so sebou voziť vedľa platného osvedčenia o evidencii vozidla (tzv. "Malý
technický preukaz") a osvedčenie o platnosti poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou vozidla ("zelenej karty") tiež "technické osvedčenie samostatnej technickej jednotky "pre
pásy TJD, ktoré dostanete pri predaji zároveň s pásmi.
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ZÁKLADNÉ NASTAVENIE PÁSOV

ZÁKLADNÉ NASTAVENIE PÁSOV
Montáž pásového systému vyžaduje dĺžkové, výškové a šírkové nastavenie. Tieto nastavenia sú
schematicky znázornene na nasledujúcom obrázku, údaje sú uvedené pod obrázkom.

PREDNÝ PRESAH

ZADNÝ PRESAH

BOČNÉ VYOSENIE VÝŠKOVÉ NASTAVENIE

DĹŽKOVÝ PRESAH

BOČNÉ VYOSENIE

VÝŠKOVÉ NASTAVENIE
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PREDNÝ

673 mm

ZADNÝ

889 mm

Polaris

203 mm

John Deere & Kubota

190 mm

všetky ostatné značky

178 mm

originálne pneumatiky
26“

89 mm

JAZDA S PÁSMI XTRACK 4S

JAZDA S PÁSMI XTRACK 4S
Pri riadení vozidiel typu Side-by-Side vybavených pásovým systémom je veľmi dôležité dodržiavať
nasledujúce bezpečnostné odporúčania, ktoré pomáhajú predchádzať nehodám a / alebo vážnemu
poškodeniu pásov, ktoré by mohlo mať vplyv na bezpečnosť osôb, alebo štvorkolky a pásového
systému.

DÔLEŽITÉ:

Nedodržanie pokynov a doporučení uvedených v tejto príručke môže viesť k zamietnutiu
prípadných reklamačných nárokov.

Kontrola pred jazdou

DÔLEŽITÉ:

Pred každým rozjazdom sa uistite, že sa všetky pásy, hnacie kolesá a pohyblivé časti systému
otáčajú voľne a nie sú primrznuté k zemi ani k podvozku.

DÔLEŽITÉ:

Vodič musí skontrolovať, či je sanie vzduchu štvorkolky dobre prispôsobené aktuálnym
poveternostným podmienkam a že nie je zanesené nahromadeným snehom.

DÔLEŽITÉ:

Je povinnosťou vodiča postupovať podľa doporučení uvedených v kapitole „Údržba“ tejto príručky.
VAROVANIE
Montážou pásového systému sa zmenia jazdné
vlastnosti vozidla. Je veľmi dôležité zoznámiť sa so
správaním vozidiel, ktoré sú vybavené pásmi.
VAROVANIE
Pri skupinovej jazde je dôležité varovať vodiča
ďalších vozidiel pred kameňmi a inými predmetmi,
ktoré odletujú od pásov strojov idúcich pred nimi.
Zvlášť opatrnosť dbajte najmä na kamenistých
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cestách.

JAZDA S PÁSMI XTRACK 4S

Schádzanie strmých kopcov
DÔLEŽITÉ:

Pri jazde zo strmého kopca nemeňte smer jazdy. Môže to viesť k vážnemu poškodeniu
komponentov riadenia a / alebo pásového systému.

DÔLEŽITÉ:

Pri jazde zo strmého kopca držte riadidlá rovno, choďte rovno priamo dole a začnite zatáčať ešte
len pod kopcom, aby nedochádzalo k zvýšenému namáhaniu komponentov riadenia a / alebo
pásového systému.

DÔLEŽITÉ:

Po celú dobu jazdy - z kopca i po rovine - jazdite zníženou rýchlosťou. Pásy nemajú rovnakú
schopnosť absorpcie nárazov a nerovností ako pneumatiky.

DÔLEŽITÉ:

Nikdy neprekračujte maximálnu povolenú nosnosť a ťažnú hmotnosť vozidla, ktorú udáva výrobca
Vášho vozidla.
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JAZDA S PÁSMI XTRACK 4S

Zapadnutie pri jazde z kopca pospiatky
DÔLEŽITÉ:

Ak sa v kopci zadné pásy zahrabú do snehu, nepokúšajte sa vyjsť zo zapadnutého miesta na
spiatočku alebo o vyslobodenie stroja smerom dozadu. Mohlo by dôjsť k poškodeniu pásov. Ak je
to možné, uvoľnite zapadnutý stroj výjazdom alebo jeho vytiahnutím smerom dopredu.

DÔLEŽITÉ:

Pri zapadnutí smerom dozadu odporúčame odhádzať sneh nahromadený na hornej strane zadných
pásov a ušliapať sneh pod pásmi, aby sa uvoľnili. V takejto situácii je lopata Vašou najlepšou
alternatívou.

DÔLEŽITÉ:

Vždy jazdite iba v režime 4x4. Výrazne tým znížite možnosť zapadnutia za akýchkoľvek podmienok.

DÔLEŽITÉ:

Pri práci a jazde s nákladom (100 kg a viac) výrazne obmedzte rýchlosť a jazdite extrémne opatrne
v ťažkom teréne.
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JAZDA S PÁSMI XTRACK 4S

Vyslobodzovanie zapadnutého stroja pomocou lana
DÔLEŽITÉ:

Pokiaľ je nutné vytiahnuť zapadnutý stroj pomocou lana a navijaku, nikdy ho neťahajte von v
rovnakom smere v akom zapadol, ale vždy v smere opačnom.

DÔLEŽITÉ:

Zapadnuté vozidlo ťahajte von v opačnom smere, než v ako prišla. Využite natlačenú stopu, ktorú
vytvorili pásy, pred tým ako sa stroj zahrabal.

VAROVANIE
Za jazdy občas aplikujte brzdy, aby ste zabránili
možnému namŕzaniu ladu alebo primrznutiu brzdových
komponentov.
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JAZDA S PÁSMI XTRACK 4S

Jazda cez prekážky

Priečne prekážky
DÔLEŽITÉ:

Neodporúčame prechádzať krátke a vysoké prekážky ako sú kmene stromov, prudké ostré medze,
priečne skaly, ostré zlomy alebo strmé hrany, na ktorých by stroj mohol zostať visieť "bruchom",
zakliesnená medzi prednými a zadnými pásmi. Najlepším riešením je takúto prekážku obísť.

VAROVANIE
Prispôsobte štýl jazdy podmienkam (počasiu, stavu
snehu, okolitej prevádzke atď.) a svojim schopnostiam.
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JAZDA S PÁSMI XTRACK 4S

Jazda cez prekážky vyššie ako 30 cm
DÔLEŽITÉ:

Prekonať prekážku vyššiu ako 30 cm, ako napríklad kmeň stromu, peň alebo veľký kus skaly, je
niekedy nemožné.

DÔLEŽITÉ:

Ak k takejto situácii dôjde, položte pred prekážku kus dreva alebo vhodný kameň, aby ste znížili
výšku prekážky, vytvorili „nájazd“ a uľahčili tak jej prejdeniu.

VAROVANIE
Pri riadení musíte byť neustále ostražití a opatrní.
Prachový sneh a bahno môže skrývať nebezpečné
prekážky, ktoré nie sú na prvý pohľad vidieť.
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JAZDA S PÁSMI XTRACK 4S

Sklopenie voľných pásov v ťažkom teréne
DÔLEŽITÉ:

Pásy XGEN 4S sú vybavené stabilizačným systémom, ktorý zabraňuje, aby sa pás po odľahčení
sklopil vlastnou váhou dole. Dbajte však na to, aby ste neprekročili konštrukčné limity tohto
systému. Môže dôjsť k poškodeniu predných alebo zadných pásov, komponentov riadenia a
zavesenie náprav.

DÔLEŽITÉ:

Nejazdite s pásmi do miest, v ktorých všetky pásy nemajú oporu po celej svojej ploche.

VAROVANIE
Vždy dodržujte bezpečnostné varovania a pokyny
výrobcu vozidla týkajúce sa bezpečnej prepravy osôb,
maximálnej nosnosti vozidla a ďalšie.
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JAZDA S PÁSMI XTRACK 4S

Ostré zatáčanie v režime 4x4 s uzamknutým predným diferenciálom

DÔLEŽITÉ:

Nezatáčajte ostro v režime 4x4 s uzamknutým predným diferenciálom v teréne, v ktorom pásy
pevne držia a v ktorom sú zle mazané / chladené. Pásový systém je konštruovaný tak, aby pásy
mohli v zákrute prekĺznuť, a tým chráni hnací systém vozidla pred preťažením.
POZNÁMKA: Niektoré vozidlá SxS nemajú možnosť rozopnúť uzávierku zadného diferenciálu v režime
4x4. V takom prípade sa snažte vyhnúť vyššie popísaným situáciám a voľte väčšie polomery zákrut.

Jazda vodou a bahnom
DÔLEŽITÉ:

Ak používate pásy často v mokrom prostredí, vo vode, na snehu alebo v blate, je dôležité
dodržiavať intervaly údržby predpísané pre komerčné a profesionálne používanie a jazdu v
abrazívnom prostredí v tejto príručke.
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JAZDA S PÁSMI XTRACK 4S

Vyslobodzovanie stroja pomocou lana
DÔLEŽITÉ:

Ak je treba vytiahnuť zapadnutý stroj zo snehu, nikdy neuchycujte ťažné lano za pásový systém.

DÔLEŽITÉ:

Ťažné lano musí byť vždy pripevnené za pevnú časť rámu vozidla.

Skákanie
VAROVANIE
Skákanie s vozidlami vybavenými pásmi je zakázané.
Pásy nie sú navrhnuté pre takýto spôsob používania.
Vozidlá vybavené pásovým systémom nesmú byť
nikdy používané pre pretekanie, súťaže, skoky,
kaskadérske kúsky a ďalšie extrémne spôsoby jazdy.
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NASTAVOVANIE PÁSOV

NASTAVOVANIE PÁSOV
DÔLEŽITÉ
Po prvej jazde s novo namontovanými pásmi je nutné
prekontrolovať správne nastavenie, napnutie a
nájazdový uhol pásov. Nesprávne nastavenie môže
znížiť výkon pásového systému a spôsobiť predčasné
opotrebovanie jeho súčastí.

POZNÁMKA: Pred vykonaním nasledujúcich úkonov umiestnite stroj na rovný a plochý povrch.

Nájazdový uhol predných pásov

Pre nastavenie správneho nájazdového uhla predných pásov vykonajte nasledujúce:
• volantom natočte predné pásy tak, aby smerovali rovno
• stlačte prednú časť pásov, aby ste sa uistili, že pásy sedia správne celou plochou na zemi
• predný držiak (2) stabilizačného ramena musí byť pevne pripevnený k stroju a stabilizačné rameno
(1) musí byť k tomuto držiaku správne namontované. Viď obr. 1.

Obr. 1
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NASTAVOVANIE PÁSOV
• Na hornú plochu zadného páru pojazdových kolies predných pásov položte rovnú plochú lištu a
zmerajte výšku od zeme podľa obr. 2.

POZNÁMKA: Pred každým meraním stlačte nohou prednú časť pásov nadol, aby ste sa uistili, že pás
sedí celou plochou správne na zemi

Obr. 2
• Povoľte poistnú maticu (1), viď obr. 3.
• Otáčaním koncovky dorazu riadenia (3) nastavte dĺžku stabilizačnej tyče (2) - kľúčom 30 mm
otáčajte koncovkou, až dosiahnete výšky 304 mm nad zemou (viď obr. 2).

POZNÁMKA: Stabilizačné tyče predných pásov majú zahnutú koncovku dorazu riadenia (3). Táto
koncovka musí smerovať dovnútra, smerom k vozidlu.

Obr. 3
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NASTAVOVANIE PÁSOV

Základné nastavenie pásov (predné pásy)
• Akonáhle je nájazdový uhol nastavený, utiahnite poistnú maticu (1) momentom 40 Nm, viď obr. 4.

DÔLEŽITÉ: Doťahujte tieto poistné matice iba predpísaným uťahovacím momentom. Príliš veľké
utiahnutie môže poškodiť koncovku stabilizačnej tyče.

1

Obr. 4

Možnosti ladenie nájazdového uhla (predné pásy):

• Nastavenie, pri ktorom je výška zmeraná plochou lištou podľa str. 17 väčšia ako 308 mm vedie k
ľahšiemu riadenie, ale pri vysokých rýchlostiach môže dochádzať ku kmitaniu riadenia.
• Nastavenie, pri ktorom je výška zmeraná plochou lištou menšia ako 308 mm vedie k ťažšiemu
riadeniu a vyššej stabilite pri vysokých rýchlostiach.

POZNÁMKA: Po nastavení nájazdového uhla ešte raz prekontrolujte nájazdový uhol predných pásov.

Obr. 5
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NASTAVOVANIE PÁSOV

Nájazdový uhol zadných pásov
Nastavenie nájazdového uhlu zadných pásov:

Vozidlá s pevnou zadnou osou a s vlečenými ramenami
UPOZORNENIE:

Niektoré modely vyžadujú osobitný postup nastavovania zadných pásov. Overte si hodnoty
správneho nastavenia pre Váš model v pokynoch pre montáž pásov (Installation Guidelines).
• Zadný držiak (2) stabilizačného ramena musí byť pevne pripevnený k stroju a stabilizačné rameno (1)
musí byť k tomuto držiaku správne namontované. Pozri obrázky 6. a 7.

Obr. 6

Obr. 7
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NASTAVOVANIE PÁSOV
• Povoľte maticu (1) stlačujúcu pružinu stabilizačného ramena. Viď obrázok 8.

Obr. 8
• Nastavte maticu (2) tak, aby vzdialenosť medzi maticou (2) a vedením stabilizačnej tyče bola 19 mm,
obr. 9.

Obr. 9

POZNÁMKA: K nastaveniu použite širšiu časť mierky pre nastavovanie stabilizačných tyčí.
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NASTAVOVANIE PÁSOV
• Otáčajte maticou (1), až sa dotkne pružiny, potom ďalším otáčaním matice stlačte pružinu o ďalších
1,5 otáčky. Viď obrázok 10.

Obr. 10

DÔLEŽITÉ: Skontrolujte, či medzi maticou a vedením stabilizačnej tyče zostala vzdialenosť
minimálne 19 mm. V prípade potreby vzdialenosť znovu nastavte. Viď obrázok 11.
POZNÁMKA: Vzdialenosť prekontrolujte pomocou dodanej mierky.

Obr. 11
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NASTAVOVANIE PÁSOV

Vozidlá s nezávislým zavesením kolies (IRS)
• Zadní držiak (2) stabilizačného ramena musí byť pevne pripevnený k stroji a stabilizačné rameno (1)
musí byť k tomuto držiaku správne namontované, viď obrázok 12.

Obr. 12

• Povoľte skrutky (1) a (2) držiaku (3), aby bolo možné otáčať stabilizačnou tyčou. Viď obrázok 13.

Obr. 13
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NASTAVOVAIE PÁSOV

• Povoľte poistnú maticu (1) a otáčaním koncovky (Rod End) nastavte dĺžku stabilizačnej tyče tak, aby
gumový kužeľový doraz (2) zľahka tlačil na držiak (3). Viď obrázok 14.

Obr. 14
• Po dokončení nastavenia utiahnite poistnú maticu (1) uťahovacím momentom 40 Nm, viď obr. 15.

UPOZORNENIE: Doťahujte poistnú maticu iba predpísaným uťahovacím momentom. Príliš veľké
utiahnutie môže poškodiť koncovku stabilizačnej tyče.

Obr. 15
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NASTAVOVANIE PÁSOV
• Utiahnite späť skrutky (1) a (2) uťahovacím momentom 50 Nm. Viď obrázok 16.

Obr. 16
POZNÁMKA:
Po dokončení nastavenia nájazdového uhlu pásov znovu prekontrolujte nájazdový uhol zadných pásov.

Možnosti ladenie nájazdového uhla (zadné pásy):

• Ak je gumový kužeľový doraz stabilizačnej tyče stlačený a zdeformovaný, je nastavenie nesprávne.
Pružinou stabilizačnej tyče možno potom rukou otáčať len veľmi ťažko alebo vôbec nie.

Demontáž pásov
UPOZORNENIE:

Ponechanie držiakov (3) obr. 13 na stroji po odmontovaní pásov môže spôsobiť poškodenie stroja.
Pri demontáži pásov demontujte zároveň všetky komponenty stabilizačného systému.
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NASTAVOVANIE PÁSOV

Nastavenie zbiehavosti predných pásov
Predné pásy treba nastaviť tak, aby mali predpísanú zbiehavosť. Pre nastavenie zbiehavosti postavte
vozidlo na rovnú plochu, pohnite rovno vpred asi o 3 m a odmerajte zbiehavosť pásov podľa obrázku
17.
POZNÁMKA: Pri každom meraní alebo kontrole zbiehavosti pásov je nutné podísť so strojom asi o 3 m.

UPOZORNENIE: Ešte pred nastavovaním zbiehavosti pásov skontrolujte stav riadenia. Poškodené
alebo ohnuté diely riadenia môžu spôsobiť nesprávne nastavenie a narušiť optimálnu funkciu
pásov.

Obr. 17

Front: smer jazdy
Vzdialenosť A:

vnútorná vzdialenosť predných kolies

Vzdialenosť B:

vnútorná vzdialenosť zadných kolies

Rozmer A musí byť rovnaký ako rozmer B
alebo väčší o najviac 3 mm.

A - B = 0 až 3 mm
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NASTAVOVANIE PÁSOV
POZNÁMKA: Je jednoduchšie začať nastavovať zbiehavosť z roztvoreného nastavenia (vzdialenosť A je
väčšia než vzdialenosť B), ako zo zbiehavého postavenia (vzdialenosť A je menšia ako vzdialenosť B).
Nastavovanie zbiehavosti z roztvoreného nastavenia poskytuje vyššiu presnosť pri nastavovaní.

Obr. 18

Nastavenie zbiehavosti
Pre nastavenie zbiehavosti najprv na vozidle povoľte poistné matice (1) na vonkajšom konci každej
spojovacej tyče, a potom obe spojovacie tyče (2) odskrutkujte alebo zaskrutkujte o rovnaký počet
otáčok pre nastavenie správnej hodnoty. Nakoniec obe poistné matice znovu utiahnite, viď obrázok
18.

UPOZORNENIE: Pred povoľovaním poistných matíc spojovacích tyčí (1)
nezabudnite, že niektoré matice majú ľavý závit. Uistite sa, že maticu
povoľujete a uťahuje správnym smerom.
UPOZORNENIE: Nastavenie zbiehavosti je kľúčové pre správnu funkciu a dlhú
životnosť pásového systému. Pozorne si prečítajte a dôsledne dodržiavajte
všetky pokyny pre nastavenie a kontrolu zbiehavosti v tejto príručke.

POZNÁMKA:
Po nastavení zbiehavosti znovu prekontrolujte zbiehavosť predných pásov.

26

NASTAVOVANIE PÁSOV
Meranie vzdialenosti A
Zmerajte vzdialenosť medzi prednými vnútornými kolesami Ø241 mm predných pásov, viď obr. 19,
20 a 21.

Obr. 19

Obr. 20

Obr. 21
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Meranie vzdialenosti B

Zmerajte vzdialenosť medzi zadnými vnútornými kolesami Ø241 mm predných pásov.

Obr. 22

Obr. 23 (vzdialenosť medzi zadnými plnými pneumatikami)

Obr. 24
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NAPÍNANIE PÁSOV

NAPÍNANIE PÁSOV
VAROVÁNÍ
Pri napínaní pásov nikdy nepovoľujte skrutku
napínača. Táto skrutka je určená pre montáž a
vyrovnanie napínaču s rámom. Ak by ste túto skrutku
povolili, je nutné celý napinák znova nastaviť.

Nikdy nepovoľujte
túto skrutku pri
napínaní pásov.

Obr. 25
Povoľte poistnú maticu, a otáčaním nastavovania matice (1) upravte napnutie pásov, viď obrázok 26.

Obr. 26
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NAPÍNANIE PÁSOV
Sila (1), ktorou je nutné na pásmi pôsobiť, a priehyb (2), ktorý pásy musí vykazovať, viď obr.
28.
PÁSY
TLAČIŤ SILOU
PRIEHYB PÁSU
Predné

11 kg

19 mm

Zadné

11 kg

19 mm

POZNÁMKA: Silomer pre meranie napnutia pásov (obr. 27) možno objednať u autorizovaných
predajcov TJD pod objednávacím číslom 2000-00-3125.

Obr. 27 Silomer pre meranie napnutia pásov

Obr. 28

Vplyv napnutia pásov:
• Viac napnuté pásy zmenšujú možnosť spadnutia pásu a znižujú riziko preskakovania cez
zuby.
• Menšie napnutie pásov zaisťuje lepšiu trakciu, hladšiu jazdu a nižšiu spotrebu paliva.

POZNÁMKA: Príliš veľké napnutie pásov môže spôsobiť predčasné opotrebovanie komponentov
systému, a preto sa neodporúča.

Konečná kontrola

Ujdite pomaly asi 1,5 km, potom napnutie pásov prekontrolujte a podľa potreby upravte.
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ZÁBEH PÁSOV
VAROVANIE
Zábeh pásov je nutný preto, aby sa jednotlivé
komponenty pásov vzájomne optimálne prispôsobili.

Počas zábehu (prvé 4 hodiny alebo prvých 80 km) dodržujte tieto odporúčania:
• Nejazdite s pásmi na pevnom suchom povrchu (napríklad na asfalte, utlačenej tvrdej pôde a pod.).
• Ostré zákruty vykonávajte len vo veľmi malých rýchlostiach do 10 km / h (skutočná rýchlosť - nie
rýchlosť zobrazovaná na tachometri).

ZÁBEH
PO PRVOM
NAMONTOVANÍ
PÁSOV

PO 1. HODINE

PO 2 HODINÁCH

PO 3 HODINÁCH

(skutočná rýchlosť)

(skutočná rýchlosť)

(skutočná rýchlosť)

VIZUÁLNA KONTROLA

X

X

X

X

NAPNUTIE PÁSOV

X

X

NÁJAZDOVÝ UHOL

X

X

NASTAVIŤ ZBIEHAVOSŤ

X

MAX 15 km/h

MAX 25 km/h

MAX 35 km/h

X

DOTIAHNÚŤ SKRUTKY

X

SPRÁVNY ZÁBEH by mal prebiehať na mokrom a mäkkom podklade - vo vode, bahne, snehu, v
mäkkej pôde, piesku a pod.
NESPRÁVNY ZÁBEH môže spáliť pásy, spôsobiť ich prehrievanie až po vytváranie dymu, pach spálenej
gumy a natavovanie plastu na kolesá a / alebo rám pásov.
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ÚDRŽBA
VAROVANIE
Pozor, aby sa Vaše prsty alebo ruky nedostali do
kontaktu s pohybujúcimi sa dielmi. Ak sa akákoľvek
časť tela dostane do kontaktu s pohybujúcimi sa
dielmi, môže dôjsť k vážnemu zraneniu. Pred
údržbou, opravou alebo nastavovaním pásového
systému vždy vypnite motor a zaistite stroj

VAROVANIE
Pravidelné prehliadky, nastavenie a premazávanie
pásov sú kľúčové pre ich správnu funkciu a bezpečnú
prevádzku. Užívateľ je zodpovedný za pravidelnú
údržbu a nastavovanie pásov. Potrebné informácie na
vykonávanie údržby nájdete v kapitole "Údržba".

VAROVANIE
Nevykonávanie pravidelnej údržby v predpísaných
intervaloch a nevykonávanie potrebných nastavení
špecifikovaných v kapitole Údržba môže viesť k
predčasnému opotrebovaniu dielov a významnému
poškodeniu pásového systému, ktoré nebude kryté
zárukou. Používateľ je povinný dodržiavať plán
údržby predpísaný výrobcom.
POZNÁMKA: Na čistenie pásov neodporúčame používať čističe bŕzd. Mohlo by dôjsť k poškodeniu
tesnenia a / alebo bezpečnostných a varovných štítkov.
Intervaly údržby sú zostavené tak, aby zabezpečili optimálnu životnosť vášho pásového systému.
Typ použitia a podmienky, v ktorých je pásový systém prevádzkovaný, majú priamy vplyv na
intervaly údržbových prác, ktoré je potrebné vykonávať. Pravidelným kontrolovaním pásov budete
schopní určiť, či sú predpísané údržbové intervaly vhodné pre Váš spôsob používania pásov alebo či
je potrebné tieto intervaly podľa potreby upraviť.
Intervaly pravidelnej údržby a výmeny jednotlivých dielov nájdete v Tabuľke pravidelnej údržby na
strane 33.
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TABUĽKA PRAVIDELNEJ ÚDRŽBY
KAŽDÝCH

ÚDRŽBA

PO PRVEJ JAZDE

CELÝ SYSTÉM - VIZUÁLNA KONTROLA

VYČIŠTĚNÍ / KONTROLA

VYČISTENIE / KONTROLA

VYČISTENIE / KONTROLA

NASTAVENIE

KONTROLA / NASTAVENIE

KONTROLA / NASTAVENIE

CELÝ SYSTÉM - NASTAVENIE
CELÝ SYSTÉM
- NASTAVENIE VOČI STROJU
CELÝ SYSTÉM – DOTIAHNUTIE
SKRUTIEK
PÁSY - NAPNUTIE

a

b

25h / 40h

NASTAVENIE

a

b

50h / 75h

KONTROLA / NASTAVENIE

200hoda /
každý rokb

KONTROLA / NASTAVENIE
KONTROLA /
DOTIAHNUTIE

NAPNUTIE

KONTROLA / NAPNUTIE

KONTROLA / NAPNUTIE

PÁSY - OPOTREBENIE

KONTROLA

KOLESÁ - STRANOVÉ OPOTREBENIE

KONTROLA / VÝMENA

KOLESÁ - LOŽISKÁ KOLIES
KOLESÁ - PREMAZANIE TESNENIA

KONTROLA

KONTROLA / VÝMENA

KONTROLA / PREMAZANIE

VÝMENA / PREMAZANIE

RÁM – LOŽISKÁ KYVNÉHO ULOŽENIA

KONTROLA / VÝMENA

RÁM – TESNENIE LOŽISIEK ULOŽENIA

PREMAZANIE

KONTROLA / PREMAZANIE

RÁM – VODIACE LIŠTY

KONTROLA / VÝMENA

RÁM - STABILIZÁTORY

KONTROLA / VÝMENA

RÁM - PRASKLINY

VYČISTENIE / KONTROLA

HNACIE KOLESÁ - OPOTREBENIE

VYČISTENIE / KONTROLA

STABILIZAČNÝ SYSTÉM - PREMAZANIE
STABILIZAČNÝ SYSTÉM
- DOTIAHNUTIE SKRUTIEK
STABILIZAČNÝ SYSTÉM
– PRASKLINY A DEFORMÁCIE
ŠTVORKOLKA
– DOTIAHNUTIE SKRUTIEK ARAMIEN

VYČISTENIE / PREMAZANIE
KONTROLA /
DOTIAHNUTIE

ŠTVORKOLKA – STĹPIK RIADENIA

a
b

VYČISTENIE/ PREMAZANIE

KONTROLA /
DOTIAHNUTIE
KONTROLA
KONTROLA /
DOTIAHNUTIE

KONTROLA /
DOTIAHNUTIE

KONTROLA /
DOTIAHNUTIE

KONTROLA /
DOTIAHNUTIE

– komerčné alebo profesionálne používanie / používanie v abrazívnom prostredí
- bežné zimné používanie
Červeno zvýraznené body sú zvlášť dôležité
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Údržba – základné úkony
• Kontrola: Daný diel (diely) je nutné starostlivo skontrolovať. Ak zistíte akúkoľvek chybu, musia byť
poškodená súčasť alebo súčasti opravené alebo vymenené.
• Vyčistenie: Daný diel (diely) je nutné vyčistiť od všetkých nečistôt, ktoré by mohli negatívne
ovplyvňovať správnu funkciu pásového systému.
• Nastavenie: Komponenty musia byť nastavené alebo nastaviť podľa pokynov v tomto návode,
pozrite príslušné kapitoly v užívateľskej príručke.
• Premazanie: Daný diel (diely) musí byť premazané podľa pokynov v tomto návode, pozrite
príslušné kapitoly v užívateľskej príručke.
• Výmena: Daný diel (diely) musí byť vymenený, aby nedošlo k vážnemu poškodeniu pásového
systému.

Údržba jednotlivých častí
Celý systém
• Vizuálna kontrola: Vizuálne skontrolujte každý pás, či nevykazuje nejaké poruchy alebo anomálie,
ktoré by mohli negatívne ovplyvňovať správnu funkciu pásov.

• Nastavenie: Nastavte / prekontrolujte nájazdový uhol pásov podľa pokynov v tomto návode, pozri
kapitolu "NASTAVOVANIE PÁSOV" na strane 16.

• Nastavenie zbiehavosti: Nastavte / prekontrolujte zbiehavosť predných pásov podľa pokynov v
tomto návode, pozri kapitolu "Nastavenie zbiehavosti" na strane 25.

• Dotiahnutie skrutiek: Skontrolujte dotiahnutie všetkých dôležitých skrutkových spojov
podľa špecifikácií v tomto návode.
POZNÁMKA: Ak narazíte na skrutky, ktoré nie sú dotiahnuté podľa špecifikácií, dotiahnite ich
predpísaným uťahovacím momentom a použite na nich tekuté lepidlo na zaistenie skrutiek a závitov.

Gumové pásy

• Napnutie: Nastavte / prekontrolujte napnutie pásov podľa špecifikácii v tomto návodu, viď
kapitola "NAPÍNÁNIE PÁSOV " na strane 29.
• Opotrebenie: Skontrolujte opotrebenie a celkový stav pásov, viď kapitola „Limity pre výmenu
dielov“ na str. 47.

POZNÁMKA:
Poškodené pásy môžu byť príčinou predčasného opotrebenia ostatných komponentov systému.
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Kolesá
• Bočné opotrebenie kolies: Skontrolujte bočné (stranové) opotrebenie pojazdových kolies. Pozri
kapitolu "Limity pre výmenu dielov" na str. 47. Ak je opotrebenie príliš veľké, koleso vymeňte.

• Ložiská: Skontrolujte ložiská kolies, či sa otáčajú voľne, nie sú hlučné alebo nevykazujú veľké vôle.
Ak zistíte akúkoľvek chybu, vymeňte celé koleso.

• Mazanie tesnenia kolies: Tesnenie kolies musí byť očistené od všetkých nečistôt a premazané
podľa špecifikácií v tomto návode, pozri kapitolu "Mazanie" na strane 38. Ak tesnenie vykazuje
akékoľvek poškodenie alebo defekt, je nutné ich vymeniť za nové

POZNÁMKA: Premazávanie tesnenia v predpísaných intervaloch je predpokladom, aby si tesnenie
zachovala optimálna tesnosť, a predlžuje životnosť kolies.

Rám
• Ložiská nosných čapov: Skontrolujte ložiská nosných čapov, či sa otáčajú voľne, nie sú hlučné
alebo či nevykazujú zväčšené vôle. Ak zistíte akúkoľvek chybu, ložisko vymeňte.

POZNÁMKA: Pri výmene ložiska vždy vymeňte obidve ložiská zároveň, vrátane ich tesnenia.

• Tesnenie nosných čapov: V predpísaných intervaloch čistite a premazávajte tesnenia ložísk
nosných čapov, pozri kapitolu "Mazanie" na strane 38.

POZNÁMKA: Premazávanie tesnenia v predpísaných intervaloch je predpokladom, aby si tesnenie
zachovala tesnosť a predlžuje životnosť kolies.
• Opotrebenie vodidiel: Skontrolujte opotrebovanie vodidiel pozri kapitolu "Limity pre výmenu
dielov" na str. 48. Opotrebované vodidla vymeňte.
• Stabilizátory: Skontrolujte stav kužeľových gumových dorazov na stabilizátoroch predných pásov,
a stav osí kolies zadných pásov. V prípade nedostatkov otvory pre kužeľové dorazy opotrebenie
oválneho tvaru, musia byť vymenené. Pozri kapitolu "Limity pre výmenu dielov" na str. 47.
• Praskliny: Vizuálne skontrolujte všetky rámy, či nevykazujú praskliny a trhliny, ktoré by mohli
negatívne ovplyvňovať správnu funkciu pásov. Poškodené diely vymeňte

Hnacie kolesá
• Opotrebenie: Skontrolujte opotrebenie hnacích kolies, viď kapitola „Limity pre výmenu dielov“ na
str. 47. Opotrebené hnacie kolesá vymeňte.
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Stabilizačný systém
• Mazanie: V predpísaných intervaloch čistite a premazávajte stabilizačné ramená, pozri kapitolu
"Mazanie" na strane 38.

• Dotiahnutie skrutiek: Skontrolujte dotiahnutie skrutiek stabilizačných ramien a ich držiakov
podľa špecifikácií v tomto návode.

• Prasknuté či ohnuté diely: Vizuálne kontrolujte stabilizačný ramená, či nevykazujú praskliny, nie

sú ohnutá alebo či nevykazujú iné poruchy, ktoré by mohli negatívne ovplyvňovať ich správnu funkciu.
Poškodené diely vymeňte.

• Gumové dorazy: Skontrolujte stav gumových dorazov stabilizačných ramien. Dorazy, ktoré sú
deformované, prasknuté alebo vykazujú silné opotrebenie, vymeňte. Pozri kapitolu "Limity pre
výmenu dielov" na str. 47.

UPOZORNENIE:
Pri umývaní pásov tlakovou umývačkou dbajte na to, aby sa tlaková voda nedostala do tesnenia
ložísk a pod gumové a plastové krytky.
UPOZORNENIE:
Ak otvory pre kužeľové dorazy vykazujú opotrebenie a oválnu deformáciu, je nutné vymeniť ich
spoločne so skrutkou, podložkami a puzdrom.
UPOZORNENIE:
Ložiská otočných čapov je nutné kontrolovať a meniť v intervaloch predpísaných v tabuľke
pravidelnej údržby. Ložiská, ktoré vykazujú abnormálne vôle, majú hlučný chod alebo sa otáčajú
ťažko, je potrebné vymeniť.
UPOZORNENIE:
Pri vyberaní náboja z rámu pásov vždy zároveň vymeňte tiež úchytnú skrutku náboja a jeho
podložku. Pri spätnej montáži použite nový spojovací materiál.
Poznámka: Horným otvorom určeným na tento účel nalejte do náboja 8 až 10 cm3 oleja 80W90. Pozri
kapitolu "Mazanie" na strane 38. Odporúčaný olej: MAXIMA HYPOID GEAR LUBE PREMIUM 80W90.
UPOZORNENIE:
Pre povolení skrutky náboja použite dlhú račňu. Nepoužívajte rázový pneumatický uťahovák mohol by spôsobiť ulomenie skrutky.
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ŠPECIÁLNE NÁRADIE
POZNÁMKA: Špeciálne náradie možno zakúpiť u autorizovaných dealerov TJD.

PRÍPRAVOK PRE DEMONTÁŽ KOLIES
WHEEL EXTRACTOR
Objednacie číslo: 2000-00-1050

obr. 29

PRÍPRAVOK NA NASTAVENIE NAPINÁKOV
TENSIONER ALIGNMENT TOOL
Objednacie číslo: 2000-00-1999

obr. 30
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MAZANIE

A + B: Mazanie tesnenia kolies
C: Mazanie hriadeľov kolies
D: Mazanie nosných čapov
E: Mazanie tesnenia ložisiek nosných čapov
F: Mazanie puzdier nábojov hnacích kolies
G: Mazanie napinákov
H: Mazanie otočných čapov stabilizačných ramien
I: Mazanie puzdier závesných ramien
J: Mazanie stabilizačného ramena
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Prehľad údržby a mazanie - viď Tabuľka pravidelnej údržby na strane 33. Pre správne mazanie
dodržujte nasledujúce zásady.
POZNÁMKA: Pre mazanie používajte len vysoko kvalitnú vazelínu určenú pre extrémne podmienky a
veľmi vlhké prostredie. Odporúčané mazivo: MAXIMA RACING HIGH TEMP WATERPROOF GREASE.

A a B: MAZANIE TESNENÍ KOLIES (kolesá Ø132 mm a kolesá Ø214 mm s
pneumatikami)
- BEŽNÁ PREVÁDZKA
Naneste rovnomerne 3-3,5 ml mazacieho tuku na / a medzi britmi tesnenia ložísk kolies, po celom
obvode.

Premazať

Premazať
UPOZORNENIE: Pred montážou tesnenia ložiska kolesa musí byť hriadeľ kolesa čistý a
odmastený.
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A a B: MAZANIE TESNENIE KOLIES

- KOMERČNÉ A PROFESIONÁLNE POUŽÍVANIE, ČASTÉ POUŽÍVANIE V ABRAZÍVNOM PROSTREDÍ

V prípade pásov často pracujúcich v abrazívnym prostredí a pri komerčnom a profesionálnom
používaní nalejte pri každej údržbe navyše 5 ccm oleja pod krytky stredov kolies. Tým sa minimalizuje
zanášanie ložísk nečistotami a predĺži sa životnosť ložísk.

C: MAZANIE HRIADELOV KOLIES
Naneste 1 až 1,5 cm3 mazacieho tuku na hriadele kolies, po celom obvode a celej šírke.
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D: MAZANIE NOSNÝCH ČAPOV
Po výmene ložísk a opätovnom namontovaní nalejte do náboja 8 až 10 cm3 oleja. Pre tento účel je na
hornej ploche náboja špeciálny mazací otvor.

POZNÁMKA: Používajte iba olej triedy SAE 80W-90 určený pro vysoké tlaky.

Doporučený olej: MAXIMA HYPOID GEAR LUBE PREMIUM 80W90

UPOZORNENIE:
Neprekračujte
doporučené množstvo
oleje.

E: MAZANIE TESNENIA LOŽÍSK NOSNÝCH ČAPOV
Naneste rovnomerne 1,5-2 cm3 maziva medzi tesniace brity, po celom obvode tesnenia.

UPOZORNENIE:
Tesniace brity tesnenia
nesmú prečnievať cez
čelnú plochu náboja.
Tesnenie musí byť
namontované zároveň s
čelnou plochou náboja.
POZNÁMKA:
Chybné tesnenie
vymeňte.
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F: MAZANIE PUZDIER NÁBOJOV HNACÍCH KOLIES
Naneste 1,5 až 2 cm3 mazacieho tuku na celú šírku puzdra, po celom jeho obvodu.

UPOZORNENIE:
Chybné puzdro vymeňte.

G: MAZANIE NAPINÁČOV
UPOZORNENIE: Ak je demontovaný, musia byť napinák vždy znovu nastavený.
Vytiahnite napínač čo najviac smerom von. Na vonkajší povrch napínaču naneste tenkú vrstvu
mazacieho tuku, oleja alebo oleja v spreji, rovnomerne po celej dĺžke a celom obvode.

POZNÁMKA: Nanesenie maziva na
povrch napínaču pomáha
zabraňovať korózii napínača v rúrke
a umožňuje voľný pohyb napínaču
pri napínaní pásov.
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H: MAZANIE OTOČNÝCH ČAPOV STABILIZAČNÝCH RAMIEN
Tlakovú maznicou alebo mazacou pištoľou vtlačte 2,5 až 3,5 cm3 mazacieho tuku do mazníc čapov
stabilizačných ramien.

I: MAZANIE PUZDIER ZÁVESNÝCH RAMIEN - VOZIDLA S PEVNOU ZADNOU OSOU
U vozidiel s pevnou zadnou osou naneste rovnomerne 1 až 1,5 cm3 mazacieho tuku na vnútorný Okrúžok puzdra závesného ramena, po celom obvode krúžku.
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J: MAZANIE STABILIZAČNÝCH RAMIEN
Na celú tlačnú pružinu stabilizačného ramena rovnomerne nastriekajte vrstvu oleja v spreji, po celej
jej dĺžke. Odporúčaný olej (sprej): MAXIMA MRPL

PREDNÉ PÁSY

ZADNÉ PÁSY –
VOZIDLA S NEZÁVISLÝM ZAVESENÍM
KOLIES

ZADNÉ PÁSY –
VOZIDLA S PEVNOU ZADNOU OSOU
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MAZÁNIE KĹBOV STABILIZAČNÝCH TYČÍ
Na kĺby stabilizačných tyčí nastriekajte mazací olej v spreji. Doporučený olej (sprej): MAXIMA MPPL

MAZANIE VEDENIA STABILIZAČNOU TYČOU - VOZIDLÁ S PEVNOU ZADNOU OSOU
Na vedenie stabilizačných tyčí a závitovú stabilizačnú tyč rovnomerne nastriekajte vrstvu oleja v
spreji - platí pre pásové systémy so stabilizačným systémom určeným pre vozidlá s pevnou zadnou
osou. Odporúčaný olej (sprej): MAXIMA MRPL
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UŤAHOVACIE MOMENTY
Uťahovacie momenty konkrétnych spojov nájdete v rozkreslených dieloch na konci tejto príručky.
Obecné uťahovacie momenty:
SKRUTKA
M6x1,0

PEVNOSTNÁ TRIEDA
8.8

UŤAHOVACÍ MOMENT
10 Nm

M8x1,25

8.8

25 Nm

M8x1,25

10.9

33 Nm

M10x1,50

8.8

50 Nm

M10x1,50

10.9

70 Nm

M12x1,75

8.8

90 Nm

M12x1,75

10.9

125 Nm

POZNÁMKA: Na označené závity v rozkreslených dieloch na konci tejto príručky použite tekuté
zaisťovacie lepidlo na závity. (Napr. Loctite 263 alebo ekvivalent).
VAROVANIE
Utiahnutie skrutiek väčším než predpísaným
uťahovacím momentom môže poškodiť niektoré diely
a ovplyvniť bezpečnosť pásového systému.

ULOŽENIE PÁSOV
Najlepším spôsobom, ako uložiť pásy cez leto, je položiť ich na bok, mimo dosahu priameho
slnečného žiarenia. Pásy a všetky plastové a gumové diely ešte pred uložením ošetrite konzervačným
prípravkom na ošetrovanie plastov a gumy. Odporúčaný prípravok: MAXIMA SC1

Obr. 31
POZNÁMKA: Pred uložením pásov odporúčame naliať pod krytky stredov kolies 5 ccm oleja, aby sa
zabránilo korózii.
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LIMITY PRE VÝMENU DIELOV
Opotrebenie pojazdových kolies
Skontrolujte opotrebovanie pojazdových kolies, najmä z vnútornej strany, v mieste kontaktu s
vnútorným vedením pásov, viď obr. 32. Pokiaľ je už v miestach (1) vidieť vnútorné perforované
konštrukcie kolesa, alebo ak je šírka kolesa menšia ako 45 mm (obr. 33), je nutné koleso vymeniť.
Nadmerne opotrebovaná pojazdové kolesá neposkytujú dostatočnú podporu pre stranové vedenie
pásu.

Obr. 32

Obr. 33
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Kolesá s plnými pneumatikami
Overte opotrebenie plných pneumatík, najmä z vnútornej strany (1), v mieste kontaktu so stredným
vedením pásov, a tiež opotrebovanie vzorku pneumatík (2), viď obr. 32. Koleso je nutné vymeniť, ak
je pneumatika z vnútornej strany opotrebovaná alebo ak je medzi profilmi (2) prasknutá. Nadmerne
opotrebovaná kolesá neposkytujú dostatočnú podporu pre stranové vedenie pásu. Viď obrázok 34.

Obr. 34

Opotrebenie pásov
Skontrolujte opotrebovanie pásov zmeraním výšky hnacích zubov, hĺbky drážok a kontrolou
vnútorného a vonkajšieho povrchu pásu. Skontrolujte, či vnútorná kostra pásu nie je obnažená v
dôsledku rozrezania pásu, miestneho obrúsenia alebo celkového opotrebenia. Príliš opotrebovaný
pás môže zapríčiniť poškodenie kolies a vodiacich líšt. Viď obrázok 35.

Vonkajší povrch pásu

Vnútorný povrch pásu

Hnacie ozuby

Obr. 35
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Hĺbka drážky

Vnútorný povrch pásu

LIMITY PRE VÝMENU DIELOV

Opotrebenie vodidiel pásov
Zmerajte opotrebenie vodidiel pásov zmeraním šírky vodiacich koľajníc. Ak je rozmer na obrázku 36
menší ako 5 mm v ktoromkoľvek mieste, vodidlo je nutné vymeniť. Ak je vodidlo tak opotrebované,
že konkávny tvar už nie je viditeľný, vymeňte ho tiež. Nadmerne opotrebované vodidlá môžu
predčasne opotrebovať ďalšie komponenty pásov.

Obr. 36

Opotrebenie hnacích kolies
Skontrolujte opotrebovanie hnacích kolies zmeraním šírky zubu podľa obr. 37. Ak je šírka zubov
menšia ako 19 mm, hnacie koleso vymeňte. Nadmerné opotrebenie by mohlo zmenšiť účinnosť
pásov a zhoršiť ich prevádzkové parametre.

19 mm

Obr. 37
POZNÁMKA: Pre dosiahnutie rovnomerného opotrebovania na všetkých štyroch hnacích kolesách by
vozidlo malo byť prevádzkované v režime 4x4, najmä v abrazívnom prostredí.
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Opotrebenie gumových dorazov (stabilizačné ramená)
Skontrolujte opotrebovanie a poškodenie gumových dorazov stabilizačných ramien. Ak dorazy
vykazujú praskliny alebo sú opotrebované alebo deformované, vymeňte ich. Viď obr. 38.

Obr. 38

Opotrebenie kónických silentblokov (stabilizátorov)
Skontrolujte stav gumových kónických silentblokov na čapoch stabilizátorov. Ak silentbloky vykazujú
oválne opotrebeniu, majú trhliny alebo sú deformované, vymeňte oba dva silentbloky. Viď obr. 39.

Obr. 39
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Opotrebenie kĺbov stabilizačných tyčí
Skontrolujte opotrebovanie kĺbových koncoviek stabilizačných tyčí. Skontrolujte, či kĺby nie sú
zadreté a či nevykazujú prílišné vôle. Poškodené alebo opotrebované guľové kĺby môžu zhoršovať
funkciu pásov. Viď obr. 40.

Obr. 40
Skontrolujte, či sa kĺby voľne pohybujú vo svojich puzdrách a či medzi vnútornou guľou a puzdrom
kĺbu nie sú príliš veľké vôle. Viď obr. 41.

Obr. 41
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VÝROBNÉ ČÍSLA
Umiestnenie výrobných čísel rámov a pásov:
Výrobné číslo rámu:

Obr. 42

Výrobné číslo pásu:

Obr. 43

52

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV
ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV
Problém

Abnormálne vibrácie

Možná príčina

Oprava

Prítomnosť cudzích predmetov v
pásoch

Odstráňte všetky cudzie predmety,
ktoré by mohli brániť riadnemu
fungovaniu pásového systému

Silné miestne opotrebenia kolesa
(ploché miesto)

Koleso vymeňte

Namrznuté hnacie / pojazdové
kolesá

Odstráňte primrznutý ľad / sneh.
Odporúča sa parkovať stroj na
miestach s teplotou nad 0 ° C.
K dispozícii je tiež voliteľná sada
škrabiek na hnacie kolesá. Obráťte
sa na Vášho predajcu

Pásy nabiehajú šikmo

Prekontrolujte nastavenie
napínačov. Uistite sa, že pásy sú
vedené správne kolesami a
vodidlami. V prípade potreby
nastavte pásy do stopy
Skontrolujte opotrebovanie kolies,
vodiacich líšt a hnacích zubov
pásov

Nestabilné chovanie

Prítomnosť nečistôt medzi
zavesením pásov a nábojom kolesa
môže spôsobiť nesprávny kontakt
dosadacích plôch pri montáži
pásov

Demontujte pásy a vyčistite
kontaktné plochy medzi nábojmi

Poškodený náboj alebo ložisko
kolesa

Vymeňte poškodené ložisko

Zavesenie pásov alebo náboje
kolies sú zdeformované v dôsledku
nárazu alebo hrubého
zaobchádzania

Vymeňte deformované diely

Nesprávne nastavenie nájazdového
uhlu pásov

Nastavte nájazdový uhol podľa
špecifikácii. (Viď kapitola
"NASTAVENIE PÁSOV" v tomto
návode)

Príliš napnuté pásy

Znížte napnutí pásů. (Viz kapitola
"SEŘIZOVÁNÍ PÁSŮ" v tomto
návodu)

Nesprávne nastavenie pásov do
stopy

Seřiďte pásy do stopy (Viď kapitola
"NASTAVENIE PÁSOV" v tomto
návode)
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Prehrievanie komponentov
vedenia pásov
(pach spálenej gumy)

Zablokované koleso

Skúste koleso uvoľniť, v prípade
potreby ho vymeňte

Nesprávne nastavenie pásov

Pásy správne nastavte.
(Viď kapitola "NASTAVENIE
PÁSOV" v tomto návode)

Neprerušované stále zatáčanie

Meňte často polomer zatáčania a
hľadajte miesta so sypkým snehom
alebo stojacou vodou, kde sa pásy
môžu ochladiť a namazať

Dlhá jazda vo vyjazdených koľajach

Meňte často stopu (okrem
vyjazdenej koľaje), hľadajte miesta
so sypkým snehom alebo stojacou
vodou, kde sa pásy môžu ochladiť
a namazať
Zmenšite napnutie pásov

Príliš napnuté pásy

Strata výkonu

Očistite reťazové kolesá od
nánosov blata, namrznutého
snehu a všetkých cudzích
predmetov. K dispozícii je tiež
voliteľná sada škrabiek na hnacie
kolesá. Obráťte sa na Vášho
predajcu.
Odstráňte namrznutý ľad a sneh z
kolies
Očistite rám a hnacie kolesá od
namrznutého snehu.

Pásy bežia čiastočne
alebo úplne na šikmo

Nedostatočná flotácia
v snehu

Sanie vozidla alebo vstup do
systému chladenia variátoru je
zanesený snehom.

Odstráňte sneh a okamžite
kontaktujte predajcu, aby ste
problém vyriešili.

Silné opotrebenie jednej alebo
viacerých súčastí

Skontrolujte nastavenie
napínačov. Skontrolujte
opotrebovanie vodiacich líšt,
vnútorných hnacích zubov a
pojazdových kolies.

Málo napnuté pásy

Nastavte napnutie pásov
(Viď kapitola "NASTAVOVANIE
PÁSOV" v tomto návode)

Nesprávne nastavenie pásov a /
nebo nesprávne nájazdový uhol

Nastavte nájazdový uhol pásov a
pásy nastavte podľa špecifikácií
(Viď kapitola "NASTAVOVANIE
PÁSOV" v tomto návode)

Nesprávne nastavenie
mechanizmu proti rotácii.
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Nastavte nájazdový uhol pásov
(Viď kapitola "NASTAVOVANIE
PÁSOV" v tomto návode)
Opotrebený alebo poškodený
gumový doraz na tyči stabilizátoru.

PATENTY

PATENTY
Pásy TJD XTRACK 4S sú chránené nasledujúcimi patentami:
• CA 2 405 908
• CA 2 493 181
• CA 2 822 562
• CA 2 825 509
• CA 2 552 119 (inventor: Jean Després)
• CA 2 770 498 (inventor: Jean Després)
• US 6 935 708
• US 7 229 141
• US 8 347 991
• US 8 662 214
• US 9 033 430
• US 7 708 092 (inventor: Jean Després)
• US 8 297 383 (inventor: Jean Després)
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