
NOVINKA
TE

XT
 a

 F
O

TO
: D

an
 P

ej
zl

 

V době natáčení Slavností 
sněženek šlo o běžného 
pomocníka zahrádkářů 

(nejen Kerska), sadařů nebo my-
slivců. Dodnes zůstala koncepce 
stejná – geniálně jednoduchá. 
Zanedlouho se možná všechno 
změní – společnost ASP Group 
na výstavě Motosalon totiž před-
stavila stroj inspirovaný právě 
tradiční frézou, ale pozornost 
přitáhlo nahrazení kol pásy TJD!
V záplavě okolních čtyřkolek 
a motorek ale už na první pohled 
stroj nezapadal. Vedle desítek 
metráků hliníku, hořčíku, Cr-Mo 
ocelí a plastu totiž do světa křiče-
la jeho poctivá železná konstruk-
ce. Tohle není na sezonu nebo na 
dvě, tohle je stroj, který s vámi 
zestárne. Na výrobním štítku 
taky nestojí název žádné asijské 
republiky, ale VVED Technika, 
s.r.o., Považská Bystrica – tradiční 
výrobce systému AGZAT – té už 
zmíněné frézy.
Základ konstrukce tvoří masivní 
rám a karter převodovky, na který 
se napojuje vpředu přídavná pře-
vodovka navijáku. Vývodový hří-
del tady vede dopředu i dozadu, 
pohon pásů má diferenciál. Stroj 

„TO JE DOST, 
ŽES NÁS TAKY 
JEDNOU VYVEZ. ŽES 
UDĚLAL NĚCO PRO RO-
DINU.“ KDO BY TUH-
LE HLÁŠKU NEZNAL! 
V HLAVNÍ ROLI FLEGMA-
TIK RUDOLF HRUŠÍNSKÝ 
A… NO A FRÉZA! LEGEN-
DÁRNÍ JEDNOOSÝ VÍCE-
ÚČELOVÝ TRAKTŮREK. 
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dostal tři rychlosti vpřed a zpá-
tečku, řadí se dlouhou řadičkou 
vytaženou k řídítkům. Řadí se na 
místě, ne za jízdy, takže rychlost 
pohybu si musíte rozmyslet ještě 
před rozjetím. A řadí se obdivu-
hodně snadno! 
Diferenciál je v případě použití 
pásů nutností, nechybí mu ale 
uzávěrka, takže při řešení nároč-
ných terénních úkolů nebude 

s trakcí problém a veškeré new-
tonmetry efektivně a v maximál-
ní míře přenesete pomocí pásů 
na povrch zemský. 
V přední části má fréza přes od-
dělenou převodovku připojený 
naviják, např. pro stahování klád. 
Ten lano nenavíjí, ale přes rolnu 
jen posouvá. Z druhé strany je 
opět k volnému použití vývodový 
hřídel pro další přídavné zařízení.
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A použití? Jako v případě klasic-
ké frézy naprosto univerzální 
– dá se využít na práci v lese, 
díky vynikající trakci třeba pro 
shrnování sněhu, s přípojným 
vozíkem máte v podstatě ma-
lotraktor… Víc si určitě vymyslí 
ten, kdo takové stroje denně 
používá. V tomhle případě do-
stává profi zpracování od firmy 
s tradicí. 
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AGZAT TJD

Robustní konstrukce 
a pásy TJD - 

budoucnost malých 
farmářů a lesníků

Za motorovou frézu můžete 
připojit třeba vozík a vézt se na 
něm, jako pohon může sloužit 
prakticky jakýkoliv zahradní 
motor o dostatečném výkonu


