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VAROVÁNÍ
Před montáží, instalací a použitím tohoto pásového
systému si pečlivě přečtěte celou tuto příručku a pokyny
k montáži na Váš model.

DŮLEŽITÉ:
Pásový systém TJD XGEN 4S je navržen tak, aby poskytoval nejlepší možné výkony v extrémním
terénu jako je hluboký sníh, bahno apod. Tyto pásy jsou přímo vyvinuté pro čtyřkolky a pro jízdu
rychlostí maximálně 40 km/h (odpovídající rychlost na rychloměru je cca 70 km/h). Překročení této
rychlosti, zejména na suchém povrchu nebo na ledu beze sněhu, může způsobit předčasné
opotřebení nebo závažné poškození Vašeho pásového systému. Poškození pásů nebo jejich
komponentů, ke kterému dojde v důsledku jízdy nadměrnou rychlostí, nebude kryté zárukou. Je
odpovědností uživatele dodržovat tyto podmínky při používání ATV pásů.

DŮLEŽITÉ:
Způsob, jakým budete pásy TJD XGEN 4S používat, má přímý vliv na životnost tohoto pásového
systému. Sportovní jízda, rychlé změny směru a opakované rychlé projíždění zatáček se výslovně
nedoporučují. Tyto způsoby jízdy zvětšují riziko vyjetí z dráhy a mohou způsobit předčasné
opotřebení nebo závažné poruchy pásového systému, které nebudou kryté zárukou.

VÝROBCE
TJD Inc.
Canada

TECHNICKÁ PODPORA DOVOZCE
Pokud Váš prodejce nebo dealer není schopen vyřešit problém související s montáží nebo provozem
tohoto pásového systému, můžete kontaktovat podporu dovozce prostřednictvím e-mailu.
E-mail: info@aspgroup.cz
Web: www.aspgroup.cz
www.tjd-canada-cz

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Záruční podmínky se řídí příslušnými právními předpisy ČR a reklamačním řádem prodávajícího. Délka
záruční doby: 2 (dva) roky od data prodeje. Podmínkou poskytnutí záruky je každoroční posezónní
servisní prohlídka po dobu trvání záruční doby v odborném servisu. Seznam odborných servisů pro
údržbu pásů TJD naleznete na stránkách www.tjd-canada.cz/prodejci.html
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ÚVOD

ÚVOD
Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si vybrali pásový systém TJD XGEN 4S (dále též „pásy“ nebo "pásový systém").
Udělali jste dobrou volbu. Tento systém Vám poskytne trakci, výkon a životnost, jakou potřebujete
pro rekreační i profesionální pracovní použití. Tyto pásy umožňují jízdu nejen v zimě, ale i na podzim
a na jaře. Pásový systém TJD XGEN 4S pro čtyřkolky (ATV) zaručuje výjimečně dobré fungování ve
sněhu, s velmi nízkým tlakem na podložku. Robustní a lehký ocelový rám s vnitřně uloženými hnacími
koly a pásy speciálně vyvinutými pro použití na čtyřkolkách z něj činí nejlepší pásový systém na trhu.

BEZPEČNOST
Tento návod obsahuje pokyny důležité pro Vaši bezpečnost. Zvlášť důležité informace jsou
v návodu vyznačeny následujícím způsobem:

VAROVÁNÍ
Takto jsou označené situace, které by mohly vést k
vážnému zranění nebo smrti.

DŮLEŽITÉ: popř. UPOZORNĚNÍ:
Takto jsou označeny potenciálně nebezpečné situace, které při nedodržení uvedených pokynů
mohou mít za následek poškození pásového systému nebo čtyřkolky a jejích součástí.

POZNÁMKA: Poznámky obsahují informace, které vysvětlují nebo usnadňují danou činnost.

Důležitá bezpečnostní upozornění:
 Pokud jedete s pásy po silnici, je třeba mít vždy zapnutý pohon přední nápravy!
 Nepřekračujte maximální konstrukční rychlost pásů 40 km/hod. Hrozí poškození pásů a následné
vážné zranění.
 Jízdní vlastnosti čtyřkolky se namontováním pásů změní. Díky velké styčné ploše pásů dochází ke
zvětšení ovládacích sil v řídítkách, zejména při zatáčení, v pomalé jízdě a při otáčení na místě. Tyto
změněné vlastnosti je nutno respektovat.
 Při jízdě na mokru, na sněhu či ledu se prodlužuje brzdná dráha. Čtyřkolku proto ovládejte citlivě,
vyhýbejte se prudkým manévrům. V hlubokém sněhu pásy nikdy neprotáčejte, hrozí zapadnutí
čtyřkolky. Pokud k tomu dojde, couvněte, a pak se znovu rozjeďte dopředu. Viz též kapitola Jízda s
ATV pásy.
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BEZPEČNOST

Všeobecná varování

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA – Přečtěte si tuto příručku dříve, než se pokusíte
provozovat čtyřkolku s pásovým systémem. Při prodeji nebo předání pásů novému
uživateli mu předejte s pásy i tuto uživatelskou příručku.
POZOR NA POHYBLIVÉ ČÁSTI - Dbejte, aby se Vaše prsty nebo ruce nedostaly do
kontaktu s pohybujícími se částmi. Pokud se jakákoli část těla dostane do kontaktu
s pohybujícími se díly, může dojít k vážnému zranění. Před údržbou, opravou nebo
seřizováním pásů vždy vypněte motor a zajistěte stroj proti pohybu parkovací brzdou.
ÚDRŽBA - Dodržujte pokyny uvedené v kapitole "Údržba" této příručky, abyste zajistili
bezpečnou a dlouhodobou spolehlivost pásového systému.

Varovné štítky
Na pásech jsou pro Vaši bezpečnost umístěny varovné a výstražné štítky - viz obr. Pečlivě si všechny
tyto štítky přečtěte, a dodržujte pokyny na nich uvedené. Štítky obsahují informace důležité pro Vaši
bezpečnost a správnou funkci pásů.

DŮLEŽITÉ:
Neodstraňujte varovné štítky. Pokud je
některý štítek nečitelný nebo poškozený,
obraťte se na Vašeho prodejce pro nový.

Napínání pásů – varování

Nikdy nepovolujte šrouby napínáků pásů! Je-li zapotřebí pásy napnout, za žádných okolností se
nesmí povolit šrouby napínáků. Tyto šrouby se používají k seřízení souososti napínáku s rámem.
Jestliže se tyto šrouby povolí, je nutné opětovné seřízení pásů.
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VŠEOBECNÉ INFORMACE
Tento pásový systém je vyvinutý tak, aby snižoval tlak na povrch a zvyšoval tažnou sílu a trakci stroje.
Počítejte však s tím, že rychlost čtyřkolky s pásy je nižší oproti rychlosti čtyřkolky na kolech.
Veškeré obrázky, informace a fotografie v této příručce jsou platné v době jejího zveřejnění a mohou
se bez předchozího upozornění změnit.
Přečtěte si a důsledně dodržujte pokyny v uživatelské příručce Vaší čtyřkolky a v pokynech
pro montáž pásů.
Tuto příručku by si měl přečíst každý, kdo řídí čtyřkolku vybavenou pásovým systémem.
Tato příručka je nedílnou součástí pásů. Předejte jí novému vlastníkovi pásového systému.

Při jízdě s pásy respektujte platné zákony a předpisy. Ověřte si, zda v uvažované lokalitě je legální
jezdit s motorovým vozidlem. Nepoškozujte přírodu.

UŽITEČNÉ RADY


Než vyrazíte na cestu, ujistěte se, že máte s sebou gola sadu s hlavicemi 13 / 14 / 15 / 16 / 17 /
19 mm, sekeru, lopatu, vyprošťovací lano, zvedací hever a francouzský klíč.



Pokud plánujete cestu do neznámého terénu nebo vzdálených míst, ujistěte se, že máte s sebou
mobilní nebo satelitní telefon, lékárničku a náhradní díly.



Obecně platí, že čím pomaleji jedete, tím lepší je trakce pásů.



Pokud jedete ve volném terénu, mimo vyznačené cesty, dávejte zvýšený pozor na případné
skryté překážky.


Při jízdě v hlubokém sněhu nenechte záměrně protáčet pásy (pásy se otáčejí, ale stroj stojí na
místě). Hrozí nebezpečí zahrabání.
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PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ / PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI
Pásový systém TJD XGEN 4S je navržen pro použití v zimních podmínkách a je přizpůsoben pro použití
i na jaře a na podzim. Tato příručka obsahuje důležité informace týkající se řízení čtyřkolek
vybavených pásovým systémem TJD XGEN 4S. Je nutné, aby si každý uživatel pečlivě přečetl,
porozuměl a následně dodržoval pokyny v této příručce, a podle potřeby i v příručce k vozidlu. Při
pořízení nového nebo použitého pásového systému musí každý uživatel získat veškerou dokumentaci
související s tímto systémem, včetně všech příruček a návodů týkajících se čtyřkolky, na které je
systém namontován. V případě potřeby se obraťte na nejbližšího prodejce TJD pro získání dalších
informací. Můžete také navštívit webové stránky oficiálního dovozce TJD na adrese www.tjdcanada.cz, nebo se e-mailem obrátit na naši technickou podporu na adrese: info@aspgroup.cz.
Společnost TJD je hrdá na své pásové systémy, které vyrábí v širokém sortimentu pro mnoho typů a
modelů vozidel. Pásové systémy TJD jsou spolehlivé a bezpečné, existují však rizika spojená s řízením
čtyřkolek vybavených tímto systémem. Je proto velmi důležité, aby se každý řidič, který takovýto stroj
řídí, seznámil s vhodnými technikami jízdy čtyřkolek vybavených pásovým systémem, přizpůsobil
jízdu svým zkušenostem a neustále průběžně sledoval a vyhodnocoval provozní podmínky a okolní
terén, aby bezpečně a efektivně využil to nejlepší, co pásový systém TJD XGEN 4S nabízí.

Společnost TJD dává tímto na vědomí, že mohou existovat určitá rizika související s montáží a
provozem tohoto pásového systému. Na základě zkušeností se ukazuje, že samotný pásový systém je
bezpečný, avšak uživatel si musí být vědom rizik a zvláštností spojených s řízením čtyřkolek
vybavených tímto typem pásového systému. Řidič musí vždy respektovat platné zákony a předpisy,
pokyny a omezení výrobce systému i čtyřkolky daná zákonem, včetně omezení minimálního věku
uživatele nebo nutnosti základního vybavení čtyřkolky pro jízdu na silnici (vybavení světlomety,
blikači, brzdovými světly, zpětnými zrcátky atd.). Uživatel musí vždy nosit odpovídající bezpečnostní
vybavení jako je přilba, vhodné brýle (nebo přilbu s čelním plexi), ochranný oděv, boty a rukavice.
Rozumí se, že řízení pod vlivem alkoholu, jiných návykových látek nebo některých léků představuje
nebezpečí pro uživatele vozidla i dalších osob, a je protizákonné.
Tento pásový systém se skládá z mnoha pohyblivých částí, včetně převodových kol a mechanismů.
Pokud se do pásů dostane cizí předmět, který zablokuje pásy, je nutné ihned zastavit, vypnout motor
a před vyjmutím daného předmětu zajistit stroj proti pohybu parkovací brzdou. Pokud tak uživatel
neučiní, vystavuje se riziku náhlého rozjetí čtyřkolky, nebo takového poškození / zničení součástí
nebo komponentů pásového systému, které by mohlo způsobit vážné zranění. Je také důležité nosit
řádně zapnuté oblečení s dlouhými rukávy a dlouhými kalhotami, a vyvarovat se volnému oblečení
nebo volně visících doplňků.
Řízení čtyřkolek vybavených pásovým systémem vyžaduje zvláštní postupy a znalosti správné
techniky řízení. Správné vyhodnocení podmínek a terénu uživatelem (stav podkladu, sklon svahu,
kvalita sněhu apod.) je stejně tak důležité. Čtyřkolky opatřené pásovým systémem nesmí být použité
pro sportovní jízdu, závodění a / nebo k provádění kaskadérských, akrobatických a podobných kousků,
které by mohly vést k přílišnému namáhání komponentů, ztrátě kontroly nad řízením a vážnému
zranění.
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Nedostatečná znalost jízdních vlastností čtyřkolek vybavených pásovým systémem při sjíždění kopců,
ve stoupáních, při přejíždění překážek, zatáčení a v dalších situacích může vést k převrácení stroje a
způsobit vážné zranění.
Jízda se spolujezdcem, nákladem nebo přívěsem může způsobit zhoršení stability čtyřkolky a ovlivnit
jeho jízdní vlastnosti. Není-li zákonem nebo výrobcem čtyřkolky stanoveno jinak, není dovoleno
přepravovat spolujezdce, jezdit s těžkým nákladem, nebo saněmi či přívěsem.

Namontování pásového systému:
• zvyšuje světlou výšku čtyřkolky
• zvyšuje polohu těžiště
• zvyšuje šířku a hmotnost čtyřkolky
• snižuje tlak na podložku
Každá z těchto charakteristik výrazně mění jízdní vlastnosti čtyřkolky vybavené pásy. V důsledku toho
důrazně doporučujeme přizpůsobit způsob jízdy s ohledem na výše uvedené změněné vlastnosti.
Řidič musí vždy dbát zvýšené opatrnosti při přejíždění překážek nebo při jízdě na úzkých cestách, kde
hrozí riziko střetu s protijedoucími vozidly, lyžaři apod.
Ať je čtyřkolka vybavená pásy či nikoli, je vždy nutné přizpůsobit rychlost jízdy aktuálním podmínkám.
Není dovoleno překračovat místní ani obecně platné rychlostní limity, nebo jezdit nad schopnosti
řidiče. Nadměrná rychlost zůstává jednou z hlavních příčin těžkých nehod čtyřkolek.
Konstrukční řešení terénních pásů snižuje dosahovanou rychlost a může způsobit nepřesné údaje
rychloměru a počítadla najetých kilometrů. Příčinou je menší průměr hnacích kol pásového systému,
než je průměr pneumatik. Proto bude rychlost čtyřkolek s pásy vždy nižší, než na rychloměru
zobrazovaná rychlost. Tabulka zobrazuje orientační rychlost jízdy v porovnání s údajem tachometru:

Údaj na tachometru
20 km/h
30 km/h
40 km/h
50 km/h
60 km/h
66 km/h

Přibližná skutečná rychlost jízdy s pásy
12 km/h
18 km/h
24 km/h
30 km/h
36 km/h
40 km/h

Tyto pásy jsou schváleny pro jízdu na veřejných komunikacích. Pokud s nimi budete jezdit po
veřejných komunikacích, je třeba s sebou vozit vedle platného osvědčení o registraci vozidla (tzv.
„malý technický průkaz“) a osvědčení o platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla ("zelené karty") také „technické osvědčení samostatného technického celku“ pro
pásy TJD, které obdržíte při prodeji zároveň s pásy.
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ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ PÁSŮ
Montáž pásového systému vyžaduje délkové, výškové a šířkové nastavení. Tato nastavení jsou
schematicky znázorněna na následujícím obrázku, údaje jsou uvedeny pod obrázkem.

PŘEDNÍ PŘESAH

ZADNÍ PŘESAH

VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ

BOČNÍ VYOSENÍ

PŘEDNÍ

609 mm

ZADNÍ

685 mm

Polaris

178 mm

ostatní značky

152 mm

originální pneumatiky 24“

76 mm

DÉLKOVÝ PŘESAH

BOČNÍ VYOSENÍ

VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ
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JÍZDA S ATV PÁSY
Při řízení čtyřkolek vybavených pásovým systémem je velmi důležité dodržovat následující
bezpečnostní doporučení, která pomáhají předcházet nehodám a/nebo vážnému poškození pásů,
které by mohlo mít vliv na bezpečnost osob, nebo čtyřkolky a pásového systému.

DŮLEŽITÉ:
Nedodržení pokynů a doporučení uvedených v této příručce může vést k zamítnutí případných
reklamačních nároků.

Kontrola před jízdou

DŮLEŽITÉ:
Před každým vyjetím se ujistěte, že se všechny pásy, hnací kola a pohyblivé části systému otáčejí
volně a nejsou přimrzlé k zemi ani k podvozku.

DŮLEŽITÉ:
Řidič musí zkontrolovat, zda je sání vzduchu čtyřkolky dobře přizpůsobené aktuálním
povětrnostním podmínkám a že není zanesené nahromaděným sněhem.

DŮLEŽITÉ:
Je povinností řidiče postupovat podle doporučení uvedených v kapitole „Údržba“ této příručky.
VAROVÁNÍ
Montáží pásového systému se změní jízdní vlastnosti
vozidla. Je velmi důležité seznámit se s chováním
vozidel vybavených pásy.
VAROVÁNÍ
Při skupinové jízdě je důležité varovat řidiče dalších
vozidel před kameny a jinými předměty, které odletují
od pásů strojů jedoucích před nimi. Zvláštní
opatrnosti dbejte zejména na kamenitých cestách.
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Sjíždění strmých kopců
DŮLEŽITÉ:
Při jízdě ze strmého kopce neměňte směr jízdy. Může to vést k vážnému poškození komponentů
řízení a/nebo pásového systému.

DŮLEŽITÉ:
Při jízdě ze strmého kopce držte řídítka rovně, jeďte rovně přímo dolů a začněte zatáčet teprve pod
kopcem, aby nedocházelo ke zvýšenému namáhání komponentů řízení a/nebo pásového systému.

DŮLEŽITÉ:
Po celou dobu jízdy - z kopce i po rovině - jezděte sníženou rychlostí. Pásy nemají stejnou
schopnost absorpce nárazů a nerovností jako pneumatiky.

DŮLEŽITÉ:
Nikdy nepřekračujte maximální povolenou nosnost a tažnou hmotnost čtyřkolky udávanou
výrobcem.
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Zapadnutí pozpátku z kopce
DŮLEŽITÉ:
Pokud se v kopci zadní pásy zahrabou do sněhu, nepokoušejte se vyjet ze zapadnutého místa na
zpátečku nebo o vyproštění stroje směrem dozadu. Mohlo by dojít k poškození pásů. Je-li to možné,
uvolněte zapadlý stroj vyjetím nebo jeho vytažením směrem dopředu.

DŮLEŽITÉ:
Při zapadnutí směrem dozadu doporučujeme odházet sníh nahromaděný na horní straně zadních
pásů a ušlapat sníh pod pásy, aby se uvolnily. V takovéto situaci je lopata Vaší nejlepší alternativou.

DŮLEŽITÉ:
Vždy jezděte pouze v režimu 4x4. Výrazně tím snížíte možnost zapadnutí za jakýchkoliv podmínek.

DŮLEŽITÉ:
Při práci a jízdě s nákladem (100 kg a více) výrazně omezte rychlost a jezděte extrémně opatrně
v těžkém terénu.
9
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Vyprošťování zapadlého stroje pomocí lana
DŮLEŽITÉ:
Pokud je nutné vytáhnout zapadlý stroj pomocí lana a navijáku, nikdy jej netahejte ven ve stejném
směru, v jakém zapadl, ale vždy v opačném směru.

DŮLEŽITÉ:
Zapadlou čtyřkolku tahejte ven v opačném směru, než přijela. Využijte upěchovanou stopu, kterou
vytvořily pásy, než se stroj zahrabal.

VAROVÁNÍ
Za jízdy občas aplikujte brzdy, abyste zabránili možnému
namrzání ledu nebo přimrznutí brzdových komponentů.
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Jízda přes překážky

Příčné překážky
DŮLEŽITÉ:
Nedoporučujeme přejíždět krátké a vysoké překážky jako jsou kmeny stromů, prudké ostré meze,
příčné skály, ostré zlomy nebo strmé hrany, na kterých by stroj mohl zůstat viset „břichem“,
zaklesnutý mezi předními a zadními pásy. Nejlepším řešením je takovouto překážu objet.

VAROVÁNÍ
Přizpůsobte styl jízdy podmínkám (počasí, stavu sněhu,
okolnímu provozu atd.) a svým schopnostem.
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Jízda přes překážky vyšší než 30 cm
DŮLEŽITÉ:
Překonat překážku vyšší než 30 cm, jako například kmen stromu, pařez nebo velký kus skály, je
někdy nemožné.

DŮLEŽITÉ:
Pokud k takové situaci dojde, položte před překážku kus dřeva nebo vhodný kámen, abyste snížili
výšku překážky, vytvořili „nájezd“ a usnadnili tak její přejetí.

VAROVÁNÍ
Při řízení musíte být neustále ostražití a opatrní.
Prachový sníh a bahno může skrývat nebezpečné
překážky, které nejsou na první pohled vidět.
12

JÍZDA S ATV PÁSY

Najíždění na vlek

DŮLEŽITÉ:
Při nakládání nebo sjíždění čtyřkolky na přívěs nebo pick-up je velmi důležité dbát na to, aby přední
pásy nezachytily o čepy zámků zadního čela. Pásy by se o tyto čepy mohly snadno roztrhnout.

VAROVÁNÍ
Vždy dodržujte bezpečnostní varování a pokyny
výrobce čtyřkolky týkající se přepravy osob,
maximální nosnosti a další.
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Sklopení volných pásů v těžkém terénu
Pásy XGEN 4S jsou vybavené stabilizačním systémem, který zabraňuje, aby se pás po odlehčení
sklopil vlastní váhou dolů. Dbejte však na to, abyste nepřekročili konstrukční limity tohoto systému.
Může dojít k poškození předních nebo zadních pásů, komponentů řízení a zavěšení náprav.

DŮLEŽITÉ:
Nejezděte s pásy do míst, ve kterých všechny pásy nemají oporu po celé své ploše.

Ostré zatáčení v režimu 4x4 s uzamčeným předním diferenciálem
DŮLEŽITÉ:
Nezatáčejte ostře v režimu 4x4 s uzamčeným předním diferenciálem v terénu, ve kterém pásy
pevně drží a ve kterém jsou špatně mazané / chlazené. Pásový systém je konstruován tak, aby pásy
mohly v zatáčce proklouznout, a tím chrání hnací systém čtyřkolky před přetížením.
POZNÁMKA: Některé čtyřkolky nemají možnost rozepnout uzávěrku zadního diferenciálu v režimu 4x4.
V takovém případě se snažte vyhnout výše popsaným situacím a volte větší poloměry zatáček.

Skoky

VAROVÁNÍ
Skákání se čtyřkolkou na pásech je zakázáno. Pásy
nejsou navržené pro takovýto způsob používání.
Čtyřkolky opatřené pásovým systémem nesmí být
nikdy používány pro závodění, soutěže, skoky,
kaskadérské kousky a další extrémní způsoby jízdy.
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Jízda vodou a bahnem
DŮLEŽITÉ:
Používáte-li pásy často v mokrém prostředí, ve vodě, na sněhu nebo v blátě, je důležité dodržovat
intervaly údržby předepsané pro komerční a profesionální používání a jízdu v abrazivním prostředí.

Upevňování vyprošťovacího lana
DŮLEŽITÉ:
Při vytahování zapadlého stroje ze sněhu nikdy neuchycujte tažné lano za pásový systém.

DŮLEŽITÉ:
Tažné lano musí být vždy připevněno pouze za pevnou část rámu čtyřkolky.
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SEŘIZOVÁNÍ PÁSŮ
DŮLEŽITÉ
Po první jízdě s nově namontovanými pásy je nutné
překontrolovat nastavení, napnutí a nájezdový úhel pásů.
Nesprávné nastavení může snížit výkon pásového systému a
způsobit předčasné opotřebení jeho součástí.
POZNÁMKA: Před prováděním následujících úkonů umístěte stroj na rovný a plochý povrch.

Nájezdový úhel předních pásů - seřízení
Pro nastavení správného nájezdového úhlu předních pásů proveďte následující:

• řídítky natočte přední pásy tak, aby
směřovaly rovně
• stlačte přední část pásů, abyste se
ujistili, že pásy správně sedí celou
plochou na zemi
• přední držák (2) stabilizačního ramene
musí být pevně připevněný ke stroji a
stabilizační rameno (1) musí být k
tomuto držáku správně namontováno.
Viz obr. 1.

Obr. 1

• Na horní plochu zadního páru
pojezdových kol předních pásů položte
rovnou plochou lištu a změřte výšku
od země dle obr. 2.

POZNÁMKA:
Před každým měřením stlačte nohou
přední část pásů dolů, abyste se ujistili,
že pás sedí celou plochou správně na zemi.

Obr. 2
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• Povolte pojistnou kontramatku (1) a dva upevňovací šrouby držáku (2), viz obr. 3.

Obr. 3

• Otáčením stabilizační tyče (4) seřiďte délku koncovky stabilizační tyče (3), až dosáhnete výšky 270
mm nad zemí (viz obr. 2 a 4).
POZNÁMKA: Stabilizační tyče předních pásů jsou opatřené vyhnutou koncovkou dorazu řízení (3). Tato
koncovka musí směřovat dovnitř, směrem k vozidlu.

Obr. 4
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Základní nastavení pásů (přední pásy)
• Nastavení, kdy je výška změřená lištou dle obr. 2 větší než 270 mm vede k lehčímu řízení, ale při
vysokých rychlostech může docházet ke kmitání řízení.
• Nastavení, kdy je výška změřená lištou dle obr. 2 menší než 270 mm vede k těžšímu řízení a vyšší
stabilitě při vysokých rychlostech.

• Jakmile je nájezdový úhel správně nastavený, utáhněte pojistnou matici (1) utahovacím
momentem 40 Nm, a dva upevňovací šrouby (2) držáku utahovacím momentem 50 Nm, viz obr. 5.
POZNÁMKA: Dotahujte pojistné matice pouze předepsaným utahovacím momentem. Příliš velké
utažení může poškodit koncovku stabilizační tyče.

Obr. 5

Možnosti ladění nájezdového úhlu (přední pásy):
POZNÁMKA: Po nastavení nájezdového úhlu ještě jednou překontrolujte nájezdový úhel předních pásů.

Směr jízdy

Obr. 6
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Nájezdový úhel zadních pásů
Nastavení nájezdového úhlu zadních pásů:

Čtyřkolky s pevnou zadní osou nebo s vlečenými zadními rameny
UPOZORNĚNÍ:
Některé čtyřkolky vyžadují zvláštní postup nastavování zadních pásů. Ověřte si hodnoty správného
nastavení pro Váš stroj v pokynech pro montáž pásů (Installation Guidelines).
• Zadní držák (2) stabilizačního ramene musí být pevně připevněný ke stroji a stabilizační rameno (1)
musí být k tomuto držáku správně namontováno. Viz obrázky 7. a 8.

Obr. 7

Obr. 8

19

SEŘIZOVÁNÍ PÁSŮ
• Povolte matici (1), která stlačuje pružinu stabilizačního ramene. Viz obrázek 9.

Obr. 9

• Seřiďte matici (2) tak, aby vzdálenost mezi maticí a vedením stabilizační tyče byla 10 mm, obr. 10.

Obr. 10

POZNÁMKA: Pro nastavení použijte zúženou část měrky pro seřizování stabilizačních tyčí.
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• Otáčejte maticí (1), až se dotkne pružiny, pak dalším otáčením matice stlačte pružinu ještě o dalších
1 1/2 otáčky. Viz obrázek 11.

Obr. 11

DŮLEŽITÉ: Překontrolujte, zda mezi maticí a vedením stabilizační tyče zůstala vzdálenost
minimálně 10 mm. V případě potřeby vzdálenost znovu seřiďte. Viz obrázek 12.

POZNÁMKA: Vzdálenost překontrolujte pomocí dodané měrky.

Obr. 12
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Čtyřkolky s nezávislým zavěšením kol (IRS)
• Zadní držák (2) stabilizačního ramene musí být pevně připevněný ke stroji a stabilizační rameno (1)
musí být k tomuto držáku správně namontováno, viz obrázek 13.

Obr. 13

• Povolte šrouby (3) a (4), aby bylo možné otáčet stabilizační tyčí (5). Viz obrázek 14.

Obr. 14
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• Povolte pojistnou matici (4) a otáčením koncovky (1) nastavte délku stabilizační tyče tak, aby
gumový kuželový doraz (2) zlehka tlačil na držák (3). Viz obrázek 15.

Obr. 15

• Po dokončení seřízení utáhněte pojistnou matici (4) utahovacím momentem 40 Nm, viz obr. 16.

UPOZORNĚNÍ:
Dotahujte pojistnou matici pouze předepsaným utahovacím momentem. Příliš velké utažení může
poškodit koncovku stabilizační tyče.

Obr. 16
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• Utáhněte zpět šrouby (1) a (2) utahovacím momentem 50 Nm. Viz obrázek 17.

Obr. 17

POZNÁMKA:
Po dokončení nastavení nájezdového úhlu zadních pásů znovu překontrolujte nájezdový úhel.

Možnosti ladění nájezdového úhlu (zadní pásy):
• Je-li gumový kuželový doraz stabilizační tyče stlačený a zdeformovaný, je nastavení nesprávné.
Pružinou stabilizační tyče lze pak rukou otáčet jen velmi obtížně nebo vůbec ne.

Demontáž pásů
UPOZORNĚNÍ:
Ponechání držáků (3) dle obr. 15 na stroji po odmontování pásů může způsobit poškození stroje. Při
demontáži pásů a montáži kol demontujte zároveň všechny komponenty stabilizačního systému.
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Seřízení sbíhavosti předních pásů
U předních pásů je třeba seřídit předepsanou sbíhavost. Pro nastavení sbíhavosti postavte čtyřkolku
na rovnou plochu, popojeďte rovně vpřed asi o 3 m a změřte sbíhavost pásů dle obrázku 18.
POZNÁMKA: Při každém měření nebo kontrole sbíhavosti pásů je nutné popojet se strojem asi o 3 m.

UPOZORNĚNÍ: Ještě před nastavováním sbíhavosti pásů zkontrolujte stav řízení. Poškozené nebo
ohnuté díly řízení mohou způsobit nesprávné nastavení a narušit optimální funkci pásů.
Vzdálenost A:
vnitřní vzdálenost předních kol předních pásů
Vzdálenost B:
vnitřní vzdálenost zadních kol předních pásů

Směr jízdy

Obr. 18

A - B = ± 3 mm
Pro nastavení sbíhavosti nejprve na čtyřkolce
povolte pojistné matice (1) na vnějších
koncích spojovacích tyčí, a pak obě spojovací
tyče (2) zašroubujte nebo vyšroubujte o
stejný počet otáček pro nastavení správné
sbíhavosti. Nakonec obě pojistné matice
znovu utáhněte. Viz obrázek 19.

Obr. 19

UPOZORNĚNÍ: Před povolováním pojistných matic spojovacích tyčí (1)
nezapomeňte, že některé matice mají levý závit. Ujistěte se, že matice
povolujete a utahujete správným směrem.
POZNÁMKA:
Po nastavení sbíhavosti znovu překontrolujte sbíhavost předních pásů.
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Měření vzdálenosti A
Změřte vzdálenost mezi předními vnitřními koly Ø202 mm předních pásů, viz obr. 20, 21 a 22.

Obr. 20

Obr. 21

Obr. 22
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Měření vzdálenosti B
Změřte vzdálenost mezi zadními vnitřními koly Ø202 mm předních pásů, viz obr. 23, 24 a 25.

Obr. 23

Obr. 24 (vzdálenost mezi zadními koly)

Obr. 25
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NAPÍNÁNÍ PÁSŮ
UPOZORNĚNÍ:
Před napínáním pásů je nutné vždy povolit šroub napínáku.
Před napínáním
pásů je vždy nutné
povolit tento šroub.

Obr. 26
Povolte pojistnou matici (1) a otáčením seřizovací matice (2) ve směru nebo proti směru
hodinových ručiček upravte napnutí pásů dle hodnot v tabulce níže. Po dokončení napínání
pásu opět utáhněte pojistnou matici (1) proti seřizovací matici (2). Viz obrázek 27.

Obr. 27

UPOZORNĚNÍ:
Po napnutí pásu utáhněte šroub napínáku (3) utahovacím momentem 50 Nm.
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Síla (1), kterou je nutné na pás tlačit, a průhyb (2), který pás musí vykazovat. Viz obr. 28.
ROČNÍ OBDOBÍ
LÉTO

ZIMA (sníh)

PÁSY

TLAČIT SILOU

PRŮHYB PÁSU

přední

15 kg

19 mm

zadní

15 kg

19 mm

přední

11 kg

19 mm

zadní

11 kg

19 mm

POZNÁMKA: Siloměr pro měření napnutí pásů (obr. 28) lze objednat u autorizovaných prodejců TJD
pod objednacím číslem 2000-00-3125.

Obr. 28 Siloměr pro měření napnutí pásů

Obr. 29

Vliv napnutí pásů:
• Více napnuté pásy zmenšují možnost spadnutí pásu a snižují riziko přeskakování přes zuby.
• Menší napnutí pásů zajišťuje lepší trakci, hladší jízdu a nižší spotřebu paliva.

Konečná kontrola
Ujeďte nízkou rychlostí asi 1,5 km, pak napnutí pásů překontrolujte a podle potřeby upravte.
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ZÁBĚH PÁSŮ
VAROVÁNÍ
Záběh pásů je nutný proto, aby se jednotlivé
komponenty pásů vzájemně optimálně přizpůsobily.

Během záběhu (první 4 hodiny nebo prvních 80 km) dodržujte tato doporučení:
• Nejezděte s pásy na pevném suchém povrchu (například na asfaltu, upěchované tvrdé půdě apod.).
• Ostré zatáčky provádějte pouze ve velmi malých rychlostech do 10 km/h (skutečná rychlost - nikoli
rychlost zobrazovaná na rychloměru).

ZÁBĚH
PO PRVNÍM
PO 1. HODINĚ PO 2 HODINÁCH PO 3 HODINÁCH
NAMONTOVÁNÍ
MAX 25 km/h
MAX 35 km/h
MAX 15 km/h
(skutečná
rychlost)
(skutečná rychlost) (skutečná rychlost)
PÁSŮ
VIZUÁLNÍ KONTROLA

X

X

NAPNUTÍ PÁSŮ

X

X

NÁJEZDOVÝ ÚHEL

X

X

SEŘÍDIT SBÍHAVOST

X

X

X

X

DOTÁHNOUT ŠROUBY

X

SPRÁVNÝ ZÁBĚH by měl probíhat na mokrém a hodně měkkém podkladu – ve vodě, bahně, sněhu, v
měkké půdě, na písku apod.

NESPRÁVNÝ ZÁBĚH může spálit pásy, způsobit jejich přehřívání až po vytváření dýmu, pach spálené
gumy a natavování částeček plastu na kola a/nebo rám pásů.
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ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ
Pozor, aby se Vaše prsty nebo ruce nedostaly do
kontaktu s pohybujícími se díly. Pokud se jakákoli
část těla dostane do kontaktu s pohybujícími se díly,
může dojít k vážnému zranění. Před údržbou, opravou
nebo seřizováním pásového systému vždy vypněte
motor a zajistěte stroj parkovací brzdou.

VAROVÁNÍ
Pravidelné prohlídky, seřízení a promazávání pásů
jsou klíčové pro jejich správnou funkci a bezpečný
provoz. Uživatel je zodpovědný za pravidelnou údržbu
a seřizování pásů. Potřebné informace k provádění
údržby naleznete v kapitole "Údržba".

VAROVÁNÍ
Neprovádění pravidelné údržby v předepsaných
intervalech a neprovádění potřebných seřízení
uvedených
v kapitole Údržba může vést
k
předčasnému opotřebení dílů a významnému
poškození pásového systému, které nebude kryté
zárukou. Uživatel je povinen dodržovat plán údržby
předepsaný výrobcem.

POZNÁMKA: Na čištění nedoporučujeme používat čističe brzd. Mohlo by dojít k poškození těsnění
a/nebo bezpečnostních a varovných štítků.
Intervaly údržby jsou sestavené tak, aby zajistily optimální životnost Vašeho pásového systému.
Typ použití a podmínky, ve kterých je pásový systém provozován, mají přímý vliv na intervaly
údržbových prací, které je třeba provádět. Pravidelným kontrolováním pásů budete schopni určit,
zda jsou předepsané údržbové intervaly vhodné pro Váš způsob používání pásů nebo zda je třeba
tyto intervaly podle potřeby upravit.
Intervaly pravidelné údržby a výměny jednotlivých dílů naleznete v Tabulce pravidelné údržby na
následující straně.
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TABULKA PRAVIDELNÉ ÚDRŽBY
KAŽDÝCH

200hoda /
každý rokb

ÚDRŽBA

PO PRVNÍ JÍZDĚ

CELÝ SYSTÉM - VIZUÁLNÍ KONTROLA

VYČIŠTĚNÍ / KONTROLA

VYČIŠTĚNÍ / KONTROLA

VYČIŠTĚNÍ / KONTROLA

CELÝ SYSTÉM - SEŘÍZENÍ

SEŘÍZENÍ

KONTROLA / SEŘÍZENÍ

KONTROLA / SEŘÍZENÍ

CELÝ SYSTÉM
- NASTAVENÍ VŮČI STROJI

SEŘÍZENÍ

25ha / 40hb

50ha / 75hb

KONTROLA / SEŘÍZENÍ

CELÝ SYSTÉM - DOTAŽENÍ ŠROUBŮ
PÁSY - NAPNUTÍ

KONTROLA / SEŘÍZENÍ
KONTROLA / DOTAŽENÍ

NAPNUTÍ

KONTROLA / NAPNUTÍ

KONTROLA / NAPNUTÍ

PÁSY - OPOTŘEBENÍ

KONTROLA

KOLA - STRANOVÉ OPOTŘEBENÍ

KONTROLA / VÝMĚNA

KOLA - LOŽISKA KOL
KOLA - PROMAZÁNÍ TĚSNĚNÍ

KONTROLA

KONTROLA / VÝMĚNA

KONTROLA / PROMAZÁNÍ

VÝMĚNA / PROMAZÁNÍ

RÁM – LOŽISKA KYVNÉHO ULOŽENÍ

KONTROLA / VÝMĚNA

RÁM – TĚSNĚNÍ LOŽISEK ULOŽENÍ

PROMAZÁNÍ

KONTROLA / PROMAZÁNÍ

RÁM – VODÍCÍ LIŠTY

KONTROLA / VÝMĚNA

RÁM - STABILIZÁTORY

KONTROLA / VÝMĚNA

RÁM - PRASKLINY

VYČIŠTĚNÍ / KONTROLA

HNACÍ KOLA - OPOTŘEBENÍ

VYČIŠTĚNÍ / KONTROLA

STABILIZAČNÍ SYSTÉM - PROMAZÁNÍ
STABILIZAČNÍ SYSTÉM
KONTROLA / DOTAŽENÍ
- DOTAŽENÍ ŠROUBŮ
STABILIZAČNÍ SYSTÉM
– PRASKLINY A DEFORMACE
ČTYŘKOLKA
– DOTAŽENÍ ŠROUBŮ A-RAMEN
ČTYŘKOLKA – SLOUPEK ŘÍZENÍ

a
b

VYČIŠTĚNÍ / PROMAZÁNÍ

VYČIŠTĚNÍ / PROMAZÁNÍ

KONTROLA / DOTAŽENÍ
KONTROLA
KONTROLA / DOTAŽENÍ

KONTROLA / DOTAŽENÍ

KONTROLA / DOTAŽENÍ

KONTROLA / DOTAŽENÍ

- komerční nebo profesionální používání / používání v abrazivním prostředí
- běžné zimní používání
Červeně zvýrazněné body jsou zvlášť důležité
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Údržba – základní úkony
• Kontrola: Daný díl (díly) je nutno pečlivě zkontrolovat. Pokud zjistíte jakoukoli závadu, musí být
poškozená součást nebo součásti opraveny nebo vyměněny.
• Vyčištění: Daný díl (díly) je nutno vyčistit od všech nečistot, které by mohly negativně ovlivňovat
správnou funkci pásového systému.
• Seřízení: Komponenty musí být nastaveny nebo seřízeny podle pokynů v tomto návodu, viz
příslušné kapitoly v uživatelské příručce.
• Promazání: Daný díl (díly) musí být promazány podle pokynů v tomto návodu, viz příslušné
kapitoly v uživatelské příručce.
• Výměna: Daný díl (díly) musí být vyměněn, aby nedošlo k vážnému poškození pásového systému.

Údržba jednotlivých částí
Celý systém
• Vizuální kontrola: Vizuálně zkontrolujte každý pás, zda nevykazuje nějaké závady nebo anomálie,
které by mohly negativně ovlivňovat správnou funkci pásů.
• Seřízení: Nastavte / překontrolujte nájezdový úhel pásů podle pokynů v tomto návodu, viz kapitola
"SEŘIZOVÁNÍ PÁSŮ" na straně 16.
• Seřízení sbíhavosti: Seřiďte / překontrolujte sbíhavost předních pásů podle pokynů v tomto
návodu, viz kapitola „Seřízení sbíhavosti“ na straně 25.
• Dotažení šroubů: Zkontrolujte dotažení všech důležitých šroubových spojů podle specifikací
v tomto návodu.

POZNÁMKA: Pokud narazíte na šrouby, které nejsou dotažené podle specifikací, dotáhněte je
předepsaným utahovacím momentem a použijte na ně tekuté lepidlo na zajištění šroubů a závitů.

Pryžové pásy
• Napnutí: Seřiďte / překontrolujte napnutí pásů podle specifikací v tomto návodu, viz kapitola
"NAPÍNÁNÍ PÁSŮ " na straně 28.
• Opotřebení: Zkontrolujte opotřebení a celkový stav pásů, viz kapitola „Limity pro výměnu dílů“ na
str. 46.
POZNÁMKA:
Poškozené pásy mohou být příčinou předčasného opotřebení ostatních komponentů systému.
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Kola
• Boční opotřebení kol: Zkontrolujte boční (stranové) opotřebení pojezdových kol. Viz kapitola
„Limity pro výměnu dílů“ na str. 46. Pokud je opotřebení příliš velké, kolo vyměňte.
• Ložiska: Zkontrolujte ložiska kol, zda se otáčejí volně, nejsou hlučná nebo nevykazují velké vůle.
Pokud zjistíte jakoukoli závadu, vyměňte celé kolo.
• Mazání těsnění kol: Těsnění kol musí být očištěna od všech nečistot a promazána podle
specifikací v tomto návodu, viz kapitola "Mazání" na straně 38. Pokud těsnění vykazuje jakékoliv
poškození nebo defekt, je nutné je vyměnit za nové.

POZNÁMKA: Promazávání těsnění v předepsaných intervalech je předpokladem, aby si těsnění
zachovala optimální těsnost, a prodlužuje životnost kol.

Rámy
• Ložiska nosných čepů: Zkontrolujte ložiska nosných čepů, zda se otáčejí volně, nejsou hlučná,
zda nebo nevykazují zvětšené vůle. Pokud zjistíte jakoukoli závadu, ložisko vyměňte.

POZNÁMKA: Při výměně ložiska vždy vyměňte obě ložiska zároveň, včetně jejich těsnění.
• Těsnění nosných čepů: V předepsaných intervalech čistěte a promazávejte těsnění ložisek
nosných čepů, viz kapitola "Mazání" na straně 39.

POZNÁMKA: Promazávání těsnění v předepsaných intervalech je předpokladem, aby si těsnění
zachovala těsnost, a prodlužuje životnost kol.
• Opotřebení vodítek: Zkontrolujte opotřebení vodítek, viz kapitola „Limity pro výměnu dílů“ na str.
47. Opotřebená vodítka vyměňte.
• Stabilizátory: Zkontrolujte stav kuželových gumových dorazů na stabilizátorech předních pásů, a
stav os kol zadních pásů. Vykazují-li otvory pro kuželové dorazy opotřebení oválného tvaru, musí být
vyměněny. Viz kapitola „Limity pro výměnu dílů“ na str. 49.
• Praskliny: Vizuálně zkontrolujte všechny rámy, zda nevykazují trhliny nebo praskliny, které by
mohly negativně ovlivňovat správnou funkci pásů. Poškozené díly vyměňte.

Hnací kola
• Opotřebení: Zkontrolujte opotřebení hnacích kol, viz kapitola „Limity pro výměnu dílů“ na str. 48.
Opotřebená hnací kola vyměňte.
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Stabilizační systém
• Mazání: V předepsaných intervalech čistěte a promazávejte stabilizační ramena, viz kapitola
"Mazání" na straně 42.
• Dotažení šroubů: Zkontrolujte dotažení šroubů stabilizačních ramen a jejich držáků podle
specifikací v tomto návodu.
• Prasklé či ohnuté díly: Vizuálně kontrolujte stabilizační ramena, zda nevykazují praskliny, nejsou
ohnutá nebo zda nevykazují jiné závady, které by mohly negativně ovlivňovat jejich správnou funkci.
Poškozené díly vyměňte.
• Pryžové dorazy: Zkontrolujte stav gumových dorazů stabilizačních ramen. Dorazy, které jsou
deformované, prasklé nebo vykazují silné opotřebení, vyměňte. Viz kapitola „Limity pro výměnu
dílů“ na str. 48.

UPOZORNĚNÍ:
Při mytí pásů tlakovou myčkou dbejte na to, aby se tlaková voda nedostala do těsnění ložisek a
pod gumové a plastové krytky.

UPOZORNĚNÍ:
Ložiska otočných čepů je nutné kontrolovat a měnit v intervalech předepsaných v tabulce
pravidelné údržby. Ložiska, která vykazují abnormální vůle, mají hlučný chod nebo se otáčejí těžce,
je třeba vyměnit.

UPOZORNĚNÍ:
Při vyjímání náboje z rámu pásů vždy zároveň vyměňte také úchytný šroub náboje a jeho podložku.
Při zpětné montáži použijte nový spojovací materiál.

UPOZORNĚNÍ:
Pro povolení šroubu náboje použijte dlouhou ráčnu. Nepoužívejte rázový pneumatický utahovák mohl by způsobit ulomení šroubu.
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VAROVÁNÍ
Při provádění každoroční prohlídky ložisek prosím
vemte na vědomí, že ložiska nemohou být
promazávána tak, jako ložiska u sněžných skútrů.
Pokud je některé ložisko vadné, vyměňte celé kolo.

SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ
POZNÁMKA: Speciální nářadí lze zakoupit u autorizovaných dealerů TJD.

PŘÍPRAVEK PRO DEMONTÁŽ KOL
WHEEL EXTRACTOR
Objednací číslo: 2000-00-1050

obr. 30
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MAZÁNÍ

A: Mazání kol a jejich těsnění
B: Mazání těsnění nosných čepů
C: Mazání pouzder nábojů hnacích kol
D: Mazání nosných čepů
E: Mazání čepů kyvných ramen pojezdových kol
F: Mazání pouzder kyvných ramen pojezdových kol
G: Mazání šroubů kyvných ramen pojezdových kol
H: Mazání stabilizačního ramene
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MAZÁNÍ
Přehled údržby a mazání viz Tabulka pravidelné údržby na straně 32. Pro správné mazání
dodržujte následující zásady.

POZNÁMKA: Pro mazání používejte pouze vysoce kvalitní vazelínu určenou pro extrémní podmínky a
velmi vlhké prostředí. Doporučené mazivo: MAXIMA RACING HIGH TEMP WATERPROOF GREASE.

A: MAZÁNÍ TĚSNĚNÍ KOL (kola Ø 202 a 134 mm)
BĚŽNÝ PROVOZ
Naneste rovnoměrně 3 až 3,5 ml mazacího tuku do těsnící V-drážky (směrem ke kolu).
POZNÁMKA: V-drážka musí být zcela zaplněna mazacím tukem.

Promazat

Promazat
POZNÁMKA: Při promazávání těchto dílů se doporučuje namontovat nové těsnění kola.
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MAZÁNÍ KOL
KOMERČNÍ A PROFESIONÁLNÍ POUŽÍVÁNÍ, ČASTÉ POUŽÍVÁNÍ V ABRAZIVNÍM PROSTŘEDÍ
U pásů často pracujících v abrazivním prostředí a při komerčním a profesionálním používání nalijte při
každé údržbě navíc 5 ccm oleje pod krytky středů kol. Tím se minimalizuje zanášení ložisek
nečistotami a prodlouží se životnost ložisek.

B: MAZÁNÍ TĚSNĚNÍ NOSNÝCH ČEPŮ
Naneste rovnoměrně 1,5-2 cm3 maziva mezi těsnící břity, po celém obvodu těsnění.

UPOZORNĚNÍ:
Těsnící břity těsnění nesmí přečnívat přes čelní plochu náboje. Těsnění musí být namontované
zároveň s čelní plochou náboje.
POZNÁMKA:
Je-li těsnění vadné, vyměňte jej.
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C: MAZÁNÍ POUZDER NÁBOJŮ HNACÍCH KOL
Naneste 1,5 až 2 cm3 mazacího tuku na celou šířku pouzdra, po celém jeho obvodu.

Promazat

POZNÁMKA: Je-li pouzdro vadné, vyměňte jej.

D: MAZÁNÍ NOSNÝCH ČEPŮ
Vyšroubujte malý šroub na vrchní straně pouzdra náboje a do otvoru pomalu nalijte 2 až 3 čajové
lžičky (10-12 cm3) oleje 80W90. Pak šroub zašroubujte zpět.

POZNÁMKA: Používejte pouze olej třídy SAE 80W-90 určený pro vysoké tlaky.
Doporučený olej: MAXIMA HYPOID GEAR LUBE PREMIUM 80W90

POZNÁMKA: Nadměrné množství oleje může poškodit těsnění náboje a vést k úniku oleje.
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E: MAZÁNÍ ČEPŮ KYVNÝCH RAMEN POJEZDOVÝCH KOL
Naneste 1,5 až 2 cm3 tuku na celou šířku a po celém obvodu čepu.

F: MAZÁNÍ POUZDER KYVNÝCH RAMEN POJEZDOVÝCH KOL
Naneste 1,5 až 2 cm3 tuku na celou šířku a po celém vnitřním obvodu pouzdra.
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G: MAZÁNÍ ŠROUBŮ KYVNÝCH RAMEN POJEZDOVÝCH KOL
Naneste rovnoměrně 0,75 - 1,5 cm maziva kolem hlavy šroubu kyvného ramene pojezdových kol.

H: MAZÁNÍ STABILIZAČNÍCH RAMEN
Na celou tlačnou pružinu stabilizačního ramene rovnoměrně nastříkejte vrstvu oleje ve spreji, po celé
její délce. Doporučený olej ve spreji: MAXIMA MPPL

PŘEDNÍ PÁSY
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ZADNÍ PÁSY – ČTYŘKOLKY S NEZÁVISLÝM ZAVĚŠENÍM ZADNÍCH KOL

ZADNÍ PÁSY – ČTYŘKOLKY S PEVNOU ZADNÍ OSOU

MAZÁNÍ KLOUBŮ STABILIZAČNÍCH TYČÍ
Na klouby stabilizačních tyčí nastříkejte mazací olej ve spreji.
Doporučený olej ve spreji: MAXIMA MPPL
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MAZÁNÍ VEDENÍ STABILIZAČNÍCH TYČÍ - ČTYŘKOLKY S PEVNOU ZADNÍ OSOU
Na vedení stabilizačních tyčí a závity stabilizační tyče rovnoměrně nastříkejte vrstvu oleje ve spreji –
platí pro pásové systémy se stabilizačním systémem pro čtyřkolky s pevnou zadní osou.
Doporučený olej ve spreji: MAXIMA MPPL
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UTAHOVACÍ MOMENTY
Utahovací momenty jednotlivých spojů naleznete v rozkreslení dílů na konci této příručky.
Obecné hodnoty utahovacích momentů:
ŠROUB x STOUPÁNÍ
PEVNOSTNÍ TŘÍDA

UTAHOVACÍ MOMENT

M6x1,0

8.8

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 rozkresleních na konci této příručky použijte tekuté zajišťovací
lepidlo na závity,(např. Loctite 263 nebo ekvivalent).
VAROVÁNÍ
Utažení šroubů větším než předepsaným utahovacím
momentem může poškodit některé díly a ovlivnit
bezpečnost pásového systému.

ULOŽENÍ PÁSŮ
Nejlepším způsobem, jak uložit pásy přes léto, je položit je na bok, mimo dosah přímého slunečního
záření. Pásy a všechny plastové a pryžové díly ještě před uložením ošetřete konzervačním přípravkem
na ošetřování plastů a pryže. Doporučený přípravek: MAXIMA SC1

Obr. 31
POZNÁMKA: Před uložením pásů doporučujeme nalít pod krytky středů kol 5 ccm oleje, aby se
zabránilo korozi.
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LIMITY PRO VÝMĚNU DÍLŮ
Opotřebení pojezdových kol
Zkontrolujte opotřebení pojezdových kol, zejména z vnitřní strany, v místě kontaktu s vnitřním
vedením pásů, viz obr. 32. Pokud je již vidět vnitřní perforovaná konstrukce kola, viz obr. 32-2, nebo
je-li šířka kola menší než 17 mm, je nutné kolo vyměnit (šířka nového kola je 22 mm, viz obr. 34)
Nadměrně opotřebovaná pojezdová kola neposkytují dostatečnou podporu pro stranové vedení pásu.

Obr. 32

Obr. 33
GOOD: V pořádku

Obr. 34
REPLACE: Vyměnit
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Opotřebení vodítek pásů
Změřte opotřebení vodítek pásů změřením šířky vodicích kolejnic. Pokud je šířka na obrázku 35 menší
než 5 mm v kterémkoli místě, vodítko je nutné vyměnit. Také pokud je vodítko tak opotřebené, že
prostřední drážka již není viditelná, vyměňte jej také. Nadměrně opotřebovaná vodítka mohou
předčasně opotřebovat další komponenty pásů.

Obr. 36
Vyměnit, je-li šířka menší než 5 mm

Vyměnit, není-li drážka již viditelná

Opotřebení pásů
Zkontrolujte opotřebení pásů změřením výšky hnacích zubů, hloubky drážek a kontrolou vnitřního a
vnějšího povrchu pásu. Zkontrolujte, zda vnitřní kostra pásu není obnažená v důsledku rozříznutí pásu,
místního obroušení nebo celkového opotřebení. Příliš opotřebený pás může zapříčinit poškození kol a
vodicích lišt. Viz obrázek 36.

Vnější povrch pásu

Vnitřní povrch pásu

Hnací ozuby

Obr. 36
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Hloubka drážky

Vnitřní povrch pásu
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Opotřebení hnacích kol
Zkontrolujte opotřebení hnacích kol změřením šířky zubů dle obr. 37. Pokud je šířka zubů menší než
19 mm, hnací kolo vyměňte. Nadměrné opotřebení by mohlo zmenšit účinnost pásů a zhoršit jejich
provozní parametry.

> 19 mm

Obr. 37

POZNÁMKA: Pro dosažení rovnoměrného opotřebení na všech čtyřech hnacích kolech by čtyřkolka
měla být provozována v režimu 4x4, zejména při provozu v abrazivním prostředí.

Opotřebení gumových dorazů (stabilizační ramena)
Zkontrolujte opotřebení a poškození gumových dorazů stabilizačních ramen. Pokud dorazy vykazují
praskliny nebo jsou opotřebované či deformované, vyměňte je. Viz obr. 38.

Obr. 38
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Opotřebení kónických silentbloků (stabilizátorů)
Zkontrolujte stav gumových kónických silentbloků na čepech stabilizátorů. Pokud silentbloky vykazují
oválné opotřebení, mají trhliny nebo jsou deformované, vyměňte oba dva silentbloky. Viz obr 39.

Obr. 39

Opotřebení kloubů stabilizačních tyčí
Zkontrolujte opotřebení kloubových koncovek stabilizačních tyčí. Zkontrolujte, zda klouby nejsou
zadřené, zda nevykazují přílišné vůle, zda se klouby volně pohybují ve svých pouzdrech a zda mezi
vnitřní koulí a pouzdrem kloubu není příliš velká vůle. Poškozené nebo opotřebované kulové klouby
mohou zhoršovat funkci pásů. Viz obr. 40.

Obr. 40
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VÝROBNÍ ČÍSLA

VÝROBNÍ ČÍSLA
Umístění výrobních čísel rámů a pásů:

Výrobní číslo rámu:

Obr. 41

Výrobní číslo pásu:

Obr. 42
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ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
Problém

Možná příčina

Oprava

Přítomnost cizích předmětů v
pásech

Odstraňte veškeré cizí předměty,
které by mohly bránit řádnému
fungování pásového systému

Silné místní opotřebení kola
(ploché místo)

Kolo vyměňte

Namrzlá hnací / pojezdová kola

Odstraňte přimrzlý led / sníh. Je
doporučeno parkovat stroj
na místech s teplotou nad 0° C.
K dispozici je také volitelná sada
škrabáků na hnací kola. Obraťte se
na Vašeho prodejce

Abnormální vibrace
Pásy nabíhají šikmo

Překontrolujte nastavení napínáků.
Ujistěte se, že pásy jsou správně
vedené koly a vodítky. V případě
potřeby seřiďte pásy do stopy

Zkontrolujte opotřebení kol,
vodicích lišt a hnacích zubů pásů
Přítomnost nečistot mezi
zavěšením pásů a nábojem kola
může způsobit nesprávný kontakt
dosedacích ploch při montáži pásů

Demontujte pásy a vyčistěte
kontaktní plochy mezi náboji

Poškozený náboj nebo ložisko kola Vyměňte poškozené ložisko

Nestabilní chování

Zavěšení pásů nebo náboje kol jsou
zdeformovaná v důsledku nárazu
nebo hrubého zacházení

Vyměňte deformované díly

Nesprávné nastavení nájezdového
úhlu pásů

Nastavte nájezdový úhel podle
specifikací. (Viz kapitola
"SEŘIZOVÁNÍ PÁSŮ" v tomto
návodu)

Příliš napnuté pásy

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

Nesprávné seřízení pásů do stopy

Seřiďte pásy do stopy (Viz kapitola
"SEŘIZOVÁNÍ PÁSŮ" v tomto
návodu)
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ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Přehřívání komponentů
vedení pásů
(pach spálené gumy)

Zablokované kolo

Zkuste kolo uvolnit, v případě
potřeby jej vyměňte

Nesprávné seřízení pásů

Pásy správně seřiďte.
(Viz kapitola "SEŘIZOVÁNÍ PÁSŮ"
v tomto návodu)

Nepřerušované stálé zatáčení

Měňte často poloměr zatáčení a
hledejte místa se sypkým sněhem
nebo stojící vodou, kde se pásy
mohou ochladit a namazat

Dlouhá jízda ve vyjeté koleji

Měňte často stopu (mimo vyjeté
koleje), hledejte místa se sypkým
sněhem nebo stojící vodou, kde se
pásy mohou ochladit a namazat
Zmenšete napnutí pásů

Příliš napnuté pásy

Ztráta výkonu

Očistěte řetězová kola od nánosů
bláta, namrzlého sněhu a
veškerých cizích předmětů. K
dispozici je také volitelná sada
škrabáků na hnací kola. Obraťte se
na Vašeho prodejce

Odstraňte namrzlý led a sníh z kol
Očistěte rám a hnací kola od
namrzlého sněhu.

Pásy běží částečně
nebo úplně na šikmo

Nedostatečná flotace
ve sněhu

Sání čtyřkolky nebo vstup do
systému chlazení variátoru je
zanesený sněhem.

Odstraňte sníh a okamžitě
kontaktujte prodejce, abyste
problém vyřešili.

Silné opotřebení jedné nebo více
součástí

Zkontrolujte nastavení napínáků.
Zkontrolujte opotřebení vodicích
lišt, vnitřních hnacích zubů a
pojezdových kol.

Málo napnuté pásy

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

Nesprávné seřízení pásů a / nebo
nesprávný nájezdový úhel

Seřiďte nájezdový úhel pásů a pásy
seřiďte podle specifikací
(Viz kapitola "SEŘIZOVÁNÍ PÁSŮ"
v tomto návodu)

Seřiďte nájezdový úhel pásů
(Viz kapitola "SEŘIZOVÁNÍ PÁSŮ"
Nesprávné nastavení mechanismu v tomto návodu)
proti rotaci.
Opotřebený nebo poškozený
gumový doraz na tyči stabilizátoru.
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PATENTY

PATENTY
Pásy TJD XGEN 4S jsou chráněny následujícími mezinárodními patenty:
• CA 2 405 908
• CA 2 493 181
• CA 147 901
• CA 2 822 562
• CA 2 825 509
• CA 2 552 119 (inventor: Jean Després)
• CA 2 770 498 (inventor: Jean Després)
• EU 002116731-0001
• EU 002116731-0002
• US 6 935 708
• US 7 229 141
• US 8 347 991
• US 8 662 214
• US 8 967 737
• US D681,071
• US D680,561
• US 7 708 092 (inventor: Jean Després)
• US 8 297 383 (inventor: Jean Després)
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KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ / UTAHOVACÍ MOMENTY

TORQUE @ 40 N-m

23

7 15

8

TORQUE @ 70 N-m
+ THREAD LOCKER

20
9

14
3

5

13

2

17

19
1

4
16

6

12

18

TORQUE @ 50 N-m
TORQUE @ 50 N-m

11

10

TORQUE @ 125 N-m
+ THREAD LOCKER

24

22

21

TORQUE @ 75 N-m
+ THREAD LOCKER

PARTS LIST

TORQUE @ 75 N-m
+ THREAD LOCKER

TORQUE @ 30 N-m
+ THREAD LOCKER

ITEM #

PART #

DESCRIPTION

QTY

TJD XGEN 4S MY2017 :: FRONT LEFT & RIGHT
1

1015-00-7511

SPROCKET SCRAPER / GRATTOIR DE BARBOTIN

1

2

1017-00-0042

WHEEL CAP / CAP DE ROUE -- 2''

9

3

1017-00-0157

DUST CAP - STABILIZER / CAPUCHON - STABILISATEUR

1

4

1031-06-1011

HSBS, M6-1X10, 10.9, ZP

1

5

1033-10-2026

HCSW, M10-1.5X25, 8.8, ZP, TL, DIN933

6

1033-10-A045

HEX BOLT / BOULON HEX -- HCS, M10-1.5X45, 10.9, ZP, TL, DIN931

11

7

1033-AS-0025

STABILIZING ROD SHORT BOLT KIT / ENS. BOULON COURT BRAS STABILISATEUR

1

8

1036-10-4030

HEX BOLT / BOULON HEX -- HFSCS, M10-1.5X30, 10.9, ZP, TL, DIN 6921

4

9

1046-10-0070

CARRIAGE BOLT / BOULON DE CARROSSERIE -- CB, M10-1.5X70, 8.8, ZP, DIN603

1

10

1049-10-1080

FLAT HEAD BOLT / BOULON À TÊTE PLATE -- HSFS, M10-1.5X 80, 10.9, ZP

2

11

1060-00-0004

WASHER / RONDELLE -- W, 7/16X1.0X0.072, 8, ZP, USS

1

12

1060-06-X037

WASHER / RONDELLE -- W, 9.9X6X0.9, AL

1

13

1060-10-0001

WASHER / RONDELLE -- W, 20X10.5X2, ZP, DIN125A

1

14

1060-38-0114

WASHER / RONDELLE -- W, 3/8x1-1/4, 0.120, ZP

2

15

1071-10-0001

NYLON NUT / ÉCROU NYLON -- NN, M10-1.5, ZP, 8, DIN982

2

16

1074-10-0001

NYLON FLANGE NUT / ÉCROU NYLON À REBORD -- FNN, M10-1.5, 8, ZP, DIN6926

1

17

1082-00-7550

TRACK TENSIONNER ROD ASS. / TIGE TENSIONNEUR ASS.

1

18

1093-00-7000

RUBBER CONE / CONE DE CAOUTCHOUC

2

19

1093-00-7002

DOUBLE LIPS SHAFT SEAL / JOINT ÉTANCHE DOUBLE

1

20

1093-00-7009

WHEEL SEAL / JOINT D'ÉTANCHÉITÉ -- (25ID X 42OD)

9

21

1093-00-9229

TRACK / CHENILLE -- 11.5 X 93.38 X 1.125 (9229S)

1

22

1430-06-X016

ROUND HEAD SCREW / VIS À TÊTE RONDE -- RWHS, 6X16, TX, ZP

6

23

7001-00-7535

S-KIT STABILIZING ROD - ATV / S-KIT BRAS STABILISATEUR, ATV

1

24

7017-00-7210

HUB CAP TJD ASS'Y / CAP MOYEU TJD ASS.

1

1

PARTS LIST

TORQUE @ 30 N-m
+ THREAD LOCKER

2

PARTS LIST

TORQUE @ 70 N-m
+ THREAD LOCKER

5
15

4
11

1

16

10

TORQUE @ 50 N-m
+ THREAD LOCKER

17
9
6
TORQUE @ 125 N-m
+ THREAD LOCKER

3
8
19

12

TORQUE @ 50 N-m

7

14

18

13

TORQUE @ 50 N-m

ITEM #

PART #

DESCRIPTION

QTY

TJD XGEN 4S MY2017 :: REAR LEFT & RIGHT
1

1015-00-7511

SPROCKET SCRAPER / GRATTOIR DE BARBOTIN

2

1017-00-0042

WHEEL CAP / CAP DE ROUE -- 2''

1

3

1031-06-1011

ROUND HEAD SCREW / VIS À TÊTE RONDE -- HSBS, M6-1X10, 10.9, ZP

4

1033-10-2026

HEX BOLT / BOULON HEX -- HCSW , M10-1.5X25, 8.8, ZP, TL, DIN933

5

1036-10-4030

HEX BOLT / BOULON HEX -- HFSCS, M10-1.5X30, 10.9, ZP, TL, DIN 6921

4

6

1046-10-0070

CARRIAGE BOLT / BOULON DE CARROSSERIE -- CB, M10-1.5X70, 8.8, ZP, DIN603

1

7

1049-10-1080

FLAT HEAD BOLT / BOULON À TÊTE PLATE -- HSFS, M10-1.5X 80, 10.9, ZP

2

8

1060-06-X037

WASHER / RONDELLE -- W, 9.9X6X0.9, AL

1

9

1060-10-0001

WASHER / RONDELLE -- W, 20X10.5X2, ZP, DIN125A

1

10

1060-38-0114

WASHER / RONDELLE -- W, 3/8x1-1/4, 0.120, ZP

2

11

1071-10-0001

NYLON NUT / ÉCROU NYLON -- NN, M10-1.5, ZP, 8, DIN982

2

12

1074-10-0001

NYLON FLANGE NUT / ÉCROU NYLON À REBORD -- FNN, M10-1.5, 8, ZP, DIN6926

1

13

1082-00-7550

TRACK TENSIONNER ROD ASS. / TIGE TENSIONNEUR ASS.

1

14

1093-00-7000

RUBBER CONE / CONE DE CAOUTCHOUC

2

15

1093-00-7002

DOUBLE LIPS SHAFT SEAL / JOINT ÉTANCHE DOUBLE

16

1093-00-7009

WHEEL SEAL / JOINT D'ÉTANCHÉITÉ -- (25ID X 42OD)

10
1
12

1
10

17

1093-00-9228

TRACK / CHENILLE -- 11.5 X 93.38 X 1.125 (9229S)

1

18

1430-06-X016

ROUND HEAD SCREW / VIS À TÊTE RONDE -- RWHS, 6X16, TX, ZP

6

19

7017-00-7210

HUB CAP TJD ASS'Y / CAP MOYEU TJD ASS.

1

PARTS LIST

PARTS LIST

4

TORQUE @ 70 N-m
+ THREAD LOCKER

TORQUE @ 40 N-m

5

6

3

TORQUE @ 50 N-m

TORQUE @ 75 N-m
+ THREAD LOCKER

ITEM #

PART #

7

1

2

DESCRIPTION

QTY

TJD XGEN 4S MY2017 :: INDEPENDENT SUSPENSION (IS)

1

1033-AS-0025

STABILIZING ROD SHORT BOLT KIT / ENS. BOULON COURT BRAS STABILISATEUR

1

2

1033-AS-0075

STABILIZING ROD LONG BOLT KIT / ENS. BOULON LONG BRAS STABILISATEUR

1

3

1033-10-2026

HEX BOLT / BOULON HEX -- HCSW, M10-1.5X25, 8.8, ZP, TL, DIN933

1

4

1049-10-1080

FLAT HEAD BOLT / BOULON À TÊTE PLATE -- HSFS, M10-1.5X 80, 10.9, ZP

1

5

1060-38-0114

WASHER / RONDELLE -- W, 3/8x1-1/4, 0.120, ZP

1

6

1071-10-0001

NYLON NUT / ÉCROU NYLON -- NN, M10-1.5, ZP, 8, DIN982

1

7

7001-00-7535

S-KIT STABILIZING ROD - ATV / S-KIT BRAS STABILISATEUR - ATV

1

PARTS LIST

3
TORQUE @ 50 N-m

2

1

4
5

7
9
TORQUE @ 40 N-m
+ THREAD LOCKER

6

8

ITEM #

PART #

DESCRIPTION

QTY

TJD XGEN 4S MY2017 :: RIGID SUSPENSION (RS)
1-A

1015-00-7008

ANTI-ROT. BRACKET RIG. SUSP. LEFT / ATTACHE ANTI-ROT. GAUCHE SUSP. RIG.

1

1-B

1015-00-7018

ANTI-ROT. BRACKET RIG. SUSP. RIGHT / ATTACHE ANTI-ROT. DROIT SUSP. RIG.

1

2

1033-10-2026

HEX BOLT / BOULON HEX -- HCSW , M10-1.5X25, 8.8, ZP, TL, DIN933

1

3

1049-10-1080

FLAT HEAD BOLT / BOULON À TÊTE PLATE -- HSFS, M10-1.5X 80, 10.9, ZP

1

4

1060-38-0114

WASHER / RONDELLE -- W, 3/8x1-1/4, 0.120, ZP

1

5

1071-10-0001

NYLON NUT / ÉCROU NYLON -- NN, M10-1.5, ZP, 8, DIN982

1

6

1080-00-3000

STABILIZING ARM GUIDE ASSY (RS) / GUIDE BRAS STABILISATEUR ASSEMBLÉ (SR)

1

7

1093-00-7009

WHEEL SEAL / JOINT D'ÉTANCHÉITÉ -- (25ID X 42OD)

1

8

7050-00-0024

S-KIT - BUSHING RS, STABILIZING ROD / BAGUE SR , BRAS STABILISATEUR

1

9

7051-00-0060

S-KIT BUSHING RIGID SUSPENSION - ATV / S-KIT BAGUE SUSPENSION RIGIDE - ATV

1

PARTS LIST

12

678

9

ITEM #

PART #

DESCRIPTION

QTY

TJD XGEN 4S MY2017 :: SPROCKET KITS

1

7009-00-7115

S-KIT 15/4 SPROCKET / BARBOTIN 15/4

1

2

7009-00-7116

S-KIT 16/4 SPROCKET / BARBOTIN 16/4

1

3

7009-00-7117

S-KIT 17/4 SPROCKET / BARBOTIN 17/4

1

4

7009-00-7118

S-KIT 18/4 SPROCKET / BARBOTIN 18/4

1

5

--

SPROCKET 15 TEETH / BARBOTIN 15 DENTS -- T4S

1

6

--

SPROCKET 16 TEETH / BARBOTIN 16 DENTS -- T4S

1

7

--

SPROCKET 17 TEETH / BARBOTIN 17 DENTS -- T4S

1

8

--

SPROCKET 18 TEETH / BARBOTIN 18 DENTS -- T4S

1

9

1036-10-4030

HFSCS, M10-1.5X30, 10.9, ZP, TL, DIN 6921

4

PARTS LIST

#
1

3

ITEM #

PART #

DESCRIPTION

QTY

TJD XGEN 4S MY2017 :: S-KIT POLARIS MULTI HUB

1

7019-05-0070

S-KIT POLARIS MULTI HUB / S-KIT MOYEU MULTI POLARIS

1

2

--

POLARIS MULTI HUB ASS'Y / MOYEU MULTI POLARIS ASS.

1

3

1033-AS-0066

WHEEL HUB BOLT KIT / ENSEMBLE BOULON MOYEU

1

4

1036-10-4030

HFSCS, M10-1.5X30, 10.9, ZP, TL, DIN 6921

4

5

1093-00-7002

DOUBLE LIPS SHAFT SEAL / JOINT ÉTANCHE DOUBLE

1

#
1

3

ITEM #

PART #

DESCRIPTION

QTY

TJD XGEN 4S MY2017 :: S-KIT MULTI MODEL HUB

1

7019-77-0015

S-KIT MULTI MODEL HUB / S-KIT MOYEU MULTI MODÈLE

1

2

--

MULTI MODEL HUB ASS'Y / MOYEU MULTI MODÈLE ASS.

1

3

1033-AS-0066

WHEEL HUB BOLT KIT / ENSEMBLE BOULON MOYEU

1

4

1036-10-4030

HFSCS, M10-1.5X30, 10.9, ZP, TL, DIN 6921

4

5

1093-00-7002

DOUBLE LIPS SHAFT SEAL / JOINT ÉTANCHE DOUBLE

1

PARTS LIST

3

1

2

ITEM #

PART #

DESCRIPTION

QTY

TJD XGEN 4S MY2017 :: WHEEL HUB BOLT KIT

1

1033-AS-0066

WHEEL HUB BOLT KIT / ENSEMBLE BOULON MOYEU

1

2

--

HFSCS, M12-1.75X30, 10.9, ZP, TL, DIN 6921

1

3

--

W, 1.625, 0.515, 11GA.

1

4

5
6

7
6

ITEM #

PART #

DESCRIPTION

QTY

TJD XGEN 4S MY2017 :: HUB BEARING KIT

4

7090-00-0001

S-KIT ATV UTV 2 BEARINGS / S-KIT ATV UTV 2 ROULEMENTS

1

5

--

BUSHING SPINDLE HUB / ESPACEUR ROULEMENT

1

6

--

BEARING / ROULEMENT -- 6007

2

7

1093-00-7002

DOUBLE LIPS SHAFT SEAL / JOINT ÉTANCHE DOUBLE

1

PARTS LIST

5
1
4

2
3

ITEM #

PART #

DESCRIPTION

QTY

TJD XGEN 4S MY2017 :: 134 MM WHEEL KIT

1

7016-00-0134

2

--

REPLACEMENT WHEEL KIT / ENSEMBLE ROUE DE REMPLACEMENT -- 134 MM-2015

1

INJECTION ATV WHEEL / ROUE ATV INJ. -- 134 MM

3

1

1017-00-0042

WHEEL CAP / CAP DE ROUE -- 2''

1

4

1033-10-2026

HCSW , M10-1.5X25, 8.8, ZP, TL, DIN933

1

5

1093-00-7009

WHEEL SEAL / JOINT D'ÉTANCHÉITÉ -- (25ID X 42OD)

1

10

6

9

7
8

ITEM #

PART #

DESCRIPTION

QTY

TJD XGEN 4S MY2017 :: 202 MM WHEEL KIT

6

7016-00-0202

7

--

REPLACEMENT WHEEL KIT / ENSEMBLE ROUE DE REMPLACEMENT -- 202 MM-2015

1

INJECTION ATV WHEEL / ROUE ATV INJ. -- 202 MM

8

1

1017-00-0042

WHEEL CAP / CAP DE ROUE -- 2''

1

9

1033-10-2026

HCSW , M10-1.5X25, 8.8, ZP, TL, DIN933

1

10

1093-00-7009

WHEEL SEAL / JOINT D'ÉTANCHÉITÉ -- (25ID X 42OD)

1

PARTS LIST

1

3

TORQUE @ 3.5 N-m

ITEM #

2

PART #

DESCRIPTION

QTY

TJD XGEN 4S MY2017 :: TRACK GUIDE KIT

1

7085-00-7501

S-KIT ATV BLOW GUIDE / S-KIT GUIDE BLOW ATV

1

2

1430-06-X016

RWHS, 6X16, TX, ZP

6

3

--

TRACK GUIDE / GUIDE DE CHENILLE -- XT4S

1

2
3

1

4
5
6

7

8
TORQUE @ 50 N-m

ITEM #

PART #

DESCRIPTION

QTY

TJD XGEN 4S MY2017 :: TRACK TENSIONER KIT

1

7014-00-7610

2

--

S-KIT ATV BLOW TENSIONER / S-KIT ATV TENSIONNEUR BLOW

1

EXTRUDED TRACK TENSIONNER / TENSIONNEUR CHENILLE - EXTRUDÉ

3

1046-10-0070

1

CARRIAGE BOLT / BOULON DE CARROSSERIE -- CB, M10-1.5X70, 8.8, ZP, DIN603

4

--

1

TENSIONER BUSHING / COUSSINET TENSIONNEUR -- XT4S

5

1

1060-10-0001

WASHER / RONDELLE -- W, 20X10.5X2, ZP, DIN125A

1

6

1074-10-0001

FLANGE NUT / ÉCROU À REBORD -- FNN, M10-1.5, 8, ZP, DIN6926

1

7

1082-00-7550

TENSIONER ROD ASS'Y / ENSEMBLE TIGE TENSIONNEUR

1

8

--

STICKER - LOOSEN PRIOR / AUTOCOLLANT - DESSERRER AVANT

1

PARTS LIST

1

TORQUE @ 75 N-m
+ THREAD LOCKER

ITEM #

PART #

DESCRIPTION

QTY

TJD XGEN 4S MY2017 :: STABILIZER KIT

1

7015-00-7614

S-KIT STABILIZER - ATV / S-KIT TANDEM - ATV

1

2

--

ATV STABILIZER MALE / STABILISATEUR ATV MÂLE

1

3

--

ATV STABILIZER FEMALE / STABILISATEUR ATV FEMELLE

1

4

1017-00-0157

DUST CAP - STABILIZER / CAPUCHON - STABILISATEUR

1

5

1033-10-A045

HEX BOLT / BOULON HEX -- HCS, M10-1.5X45, 10.9, ZP, TL, DIN931

1

6

1060-00-0004

WASHER / RONDELLE -- W, 7/16X1.0X0.072, 8, ZP, USS

1

7

1093-00-7000

RUBBER CONE / CONE DE CAOUTCHOUC

2

8

1093-00-7009

WHEEL SEAL / JOINT D'ÉTANCHÉITÉ -- (25ID X 42OD)

4

4
9
3
8
5
2
7

1
6

ITEM #

PART #

DESCRIPTION

QTY

TJD XGEN 4S MY2017 :: REAR AXLE STABILIZER

1

7082-00-7012

S-KIT ATV REAR AXLE STABILIZER l S-KIT AXE STABILISATEUR ARRIERE ATV

1

2

--

WHEEL AXLE, STABILIZER l AXE DE ROUE, STABILISATEUR

2

3

--

AXLE, REAR STABILIZER l AXE STABILISATEUR ARRIERE

1

4

1093-00-7000

RUBBER CONE l CONE DE CAOUTCHOUC

2

5

1093-00-7009

WHEEL SEAL l JOINT D ETANCHEITE -- (25ID X 42OD)

2

PARTS LIST

1

11

ITEM #

PART #

DESCRIPTION

QTY

TJD XGEN 4S MY2017 :: UPPER CARRIER

1

7012-00-7502

2

--

K-FRAME, CMPLST, CAST, ATV / S-KIT SUPPORT SUPÉRIEUR ATV

1

UPPER CARRIER - SILVER GRAPHITE / SUPPORT SUPÉRIEUR - GRIS GRAPHITE

3

1

1031-06-1011

ROUND HEAD SCREW / VIS À TÊTE RONDE -- HSBS, M6-1X10, 10.9, ZP

1

4

1033-10-2026

HCSW , M10-1.5X25, 8.8, ZP, TL, DIN933

2

5

--

HFSCS, M12-1.75X30, 10.9, ZP, TL, DIN 6921

1

6

1060-06-X037

WASHER / RONDELLE -- W, 9.9X6X0.9, AL

1

7

--

WASHER / RONDELLE -- W, 1.625, 0.515, 11ga.

1

8

--

STICKER / AUTOCOLLANT -- XGEN 4S 2017

1

9

--

STICKER / AUTOCOLLANT -- WARNING

1

10

7017-00-7210

HUB CAP TJD - ASS'Y / CAP MOYEU TJD - ASS.

1

11

7090-00-0001

S-KIT ATV UTV 2 BEARINGS / S-KIT ATV UTV 2 ROULEMENTS

1

PARTS LIST

1
2

4

3

TORQUE @ 3.5 N-m

ITEM #

PART #

DESCRIPTION

QTY

TJD XGEN 4S MY2017 :: FRONT BASE FRAME

1

7010-00-7550

S-KIT ATV FRONT BASE FRAME / S-KIT BASE CHÂSSIS AVANT

1

2

--

FRONT LOWER FRAME ASS'Y / CHÂSSIS AVANT INFÉRIEUR ASSEMBLÉ

1

3

--

TRACK GUIDE / GUIDE DE CHENILLE -- XT4S

1

4

1430-06-X016

ROUND HEAD SCREW / VIS À TÊTE RONDE -- RWHS, 6X16, TX, ZP

6

2

1

4
3
TORQUE @ 3.5 N-m

ITEM #

PART #

DESCRIPTION

QTY

TJD XGEN 4S MY2017 :: REAR BASE FRAME

1

7012-00-7550

S-KIT ATV REAR BASE FRAME / S-KIT BASE CHÂSSIS ARRIÈRE

1

2

--

REAR LOWER FRAME ASS'Y / CHÂSSIS ARRIÈRE INFÉRIEUR ASSEMBLÉ

1

3

--

TRACK GUIDE / GUIDE DE CHENILLE -- XT4S

1

4

1430-06-X016

ROUND HEAD SCREW / VIS À TÊTE RONDE -- RWHS, 6X16, TX, ZP

6

PARTS LIST

3

1

4
6
7
2
5

TORQUE @ 75 N-m
+ THREAD LOCKER

ITEM #

PART #

DESCRIPTION

QTY

TJD XGEN 4S MY2017 :: STABILIZING ROD - ATV

1

7001-00-7535

2

--

S-KIT STABILIZING ROD - ATV / S-KIT BRAS STABILISATEUR - ATV

1

SHORT ANTI-ROTATION ROD / TIGE ANTI-ROTATION COURTE

3

1

1033-AS-0025

STABILIZING ROD SHORT BOLT KIT / ENS. BOULON COURT BRAS STABILISATEUR

1

4

1035-12-9030

HEX BOLT / BOULON HEX -- HFCSW, M12-1.75X30, 10.9, ZP, TL

1

5

1047-12-1090

X-LONG ROD END / TIGE À ŒIL X-LONGUE

1

6

1080-00-0002

COMPRESSION SPRING / RESSORT COMPRESSION

1

7

1093-00-7050

RUBBER DAMPER / AMORTISSEUR DE CAOUTCHOUC

1

2

1

3

4

ITEM #

PART #

5

DESCRIPTION

QTY

TJD XGEN 4S MY2017 :: ANTI-ROTATION BRACKET KIT

1

7015-00-8252

S-KIT ANTI-ROTATION IND. SUSPENSION / S-KIT ANTIROT. SUSP. IND.

1

2

--

ANTI-ROTATION BRACKET IND SUSP / ATTACHE ANTI-ROTATION SI

1

3

1033-10-2026

HEX BOLT / BOULON HEX -- HCSW , M10-1.5X25, 8.8, ZP, TL, DIN933

1

4

1060-38-0114

WASHER / RONDELLE -- W, 3/8X1-1/4, 0.120, ZP

1

5

1071-10-0001

NYLON NUT / ÉCROU NYLON -- NN, M10-1.5, ZP, 8, DIN982

1

PARTS LIST

2
5

6

4

1

7

3

8

ITEM #

PART #

DESCRIPTION

QTY

TJD XGEN 4S MY2017 :: DECALS

1

7083-00-7620

S-KIT, DECALS TJD XGEN 4S - 1 TRACK / S-KIT, DECALQUES TJD XGEN - 1 CHENILLE

1

2

--

STICKER - LOOSEN PRIOR / DÉCALQUE - DESSERRER AVANT

1

3

--

STICKER / DÉCALQUE -- XGEN 4S 2017

1

4

--

STICKER, FRONT LEFT PICTOGRAM / DÉCALQUE PICTOGRAMME AV. GAUCHE

1

5

--

STICKER, FRONT RIGHT PICTOGRAM / DÉCALQUE PICTOGRAMME AV. DROIT

1

6

--

STICKER, REAR LEFT PICTOGRAM / DÉCALQUE PICTOGRAMME AR. GAUCHE

1

7

--

STICKER, REAR RIGHT PICTOGRAM / DÉCALQUE PICTOGRAMME AR. DROIT

1

8

--

STICKER WARNING / AUTOCOLLANT AVERTISSEMENT

1

1
2

5

3
4

ITEM #

PART #

DESCRIPTION

QTY

TJD XGEN 4S MY2017 :: BUSHING RIGID SUSPENSION

1

7051-00-0060

S-KIT BUSHING RIGID SUSPENSION - ATV / S-KIT BAGUE SUSPENSION RIGIDE - ATV

1

2

--

HCS, M10-1.5X55, 8.8, ZP, DIN931

1

3

--

SPACER WHEEL ASSY / ESPACEUR ROUE -- Ø202MM

1

4

1060-00-0004

W, 7/16X1.0X0.072, 8, ZP, USS

1

5

1093-00-7009

WHEEL SEAL / JOINT D'ÉTANCHÉITÉ -- (25ID X 42OD)

1
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