
Potřebujete dopravovat sebe 
nebo materiál v zimě? Už si 
kvůli tomu nutně nemusíte 
kupovat sněžný skútr, existu-
je daleko levnější alternativa 
v podobě pásů na čtyřkolku. 
Jednou ze značek prodávaných 
na našem trhu je i TJD.

Kanadská firma TJD je světoznámá 
značka s dlouholetou tradicí. 
Prostřednictvím společnosti ASP 

Group, která je jejím akreditovaným 
zástupcem, nabízí kvalitně zpracované 
pásy pro velké množství modelů čtyřkolek. 
Pásy TJD jsou navíc jako jediné na světě 
odpérované a tím účinně suplují pružicí 
schopnosti samotných pneumatik. 
Pomocí adaptérů (montážní sady) lze 
sadu pásů namontovat na všechny 
nejpopulárnější modely čtyřkolek, ze kterých 
se pak rázem stane skvěle ovladatelné zimní 
vozidlo, které má ve sněhu dokonce vyšší 
průchodnost než klasický sněžný skútr, a 
to i vzhledem k nižšímu plošnému zatížení 
pásů, které mají až o 1/3 větší plochu. 

. :tECHnika: Pásy tJD

V nabídce jsou t y to modely:

Pásy X-Gen III
Jsou konstruované tak, abyste je 
mohli používat po celý rok. Funkčnost 
patentovaného systému STS 4 (Suspension 
Track System) s tříložiskovým uložením 
hlavního převodu a velkou trakční plochou pásu 
umožňuje velmi plynulou a pohodlnou jízdu na 
nejrůznějších površích, na kterých je s běžnými 
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pneumatikami jízda už prakticky nemožná. 
Fungují na sněhu, ale dá se s nimi bez problémů 
jezdit, i když sníh roztaje - nezničí je bláto, písek 
ani šotolina, materiál pásů umožňuje jízdu i 
na lesních a polních cestách, nepoškodí se ani 
na kořenech. Pomocí dodávaných adaptérů 
je možné pásy namontovat na téměř každou 
čtyřkolku s náhonem 4 x 4, ale v nabídce jsou 
i pásy pro čtyřkolky s poháněnou pouze zadní 
nápravou.  
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sportovních čtyřkolek v zimním období, 
které zatím nebylo jejich provozu moc 
nakloněné. Místo zastřešených hal tak 
můžete dál jezdit i na sněhu. Systém TJD 
Xgen III Sport Kit není vzhledem k předním 
ližinám určen pro jízdu na nezasněžených 
površích.  

Všechny modely TJD je možné namontovat 
na všechny nejběžnější modely čtyřkolek 

dostupných na našem trhu. Univerzálnost 
zajišťují adaptéry, pomocí kterých se pásy 

rychle a snadno připojí ke čtyřkolce. 
Konkrétní informace poskytují jak 

regionální prodejci, tak i centrum 
ASP Group v Žebráku. 
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tjd XGen III utIlIt y atV KIt
Jediný odpružený pásový systém pro 
užitkové čtyřkolky na světě! Jako všechny 
pásy TJD je i tento systém vybaven 
patentovaným systémem odpružení STS 
4. Kit sestává ze dvou zadních a dvou 
předních pásů nového provedení s vyšší 
stabilitou a držením stopy ve sněhu. Díky 
lehké a propracované konstrukci mají pásy 
TJD bezkonkurenčně nejnižší valivý odpor 
na trhu, jízda s nimi je svižná a příjemná, s 
okamžitou reakcí na plyn a se zachováním 
vynikající ovladatelnosti. 
Pásy TJD Xgen III Utility ATV Kit pro užitkové 
čtyřkolky otevírají nové možnosti využití 
stroje v podmínkách, kde je jízda na 
běžných pneumatikách obtížná, nebo přímo 
nemožná. Díky odolné konstrukci a kvalitní 
trvanlivé směsi vlastních pásů jsou vhodné 
i pro jízdu po lesních a polních cestách, 
loukách bez sněhu a podobně. Pozor! 
Nejsou určeny pro jízdu po betonových a 
asfaltových plochách! 

tjd XGen III HeaVy utIlIt y atV KIt
Jde o odpružený pásový systém pro těžké 
a výkonné užitkové čtyřkolky. Jedná se 
už deset let o nejlepší pásy na trhu pro 
všechna roční období. Systém je zesílený 
trubkovou konstrukcí, i tak si ale zachovává 
nízkou hmotnost. I tyto pásy si zachovávají 
velmi nízký valivý odpor pro maximálně 
pohodlnou a příjemnou jízdu. Pásy TJD 
Xgen III Heavy Utility ATV Kit využijí zejména 
majitelé velkých pracovních strojů, kteří 
používají čtyřkolku v první řadě k práci, 
kteří ocení jejich odolnost.

tjd XGen III sPort KIt
Nezapomíná se ani na sportovní čtyřkolky. 
Kit pro sportovní quady je vybaven dvěma 
zadními pásy a dvojicí předních ližin pro 
držení stopy ve sněhu. Pásy TJD Xgen III 
otevírají novou kapitolu využití 
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text: www.tjd-canada.cz
Foto: RZQ
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