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Jeden rakouský farmář přišel na to, jak k traktoru připojit stroj, vývodový 

hřídel a propojit hydraulické okruhy najednou během pár vteřin. Nejenže 

si přitom řidič neušpiní ruce, ale dokonce ani nevyleze z traktoru.

Zmíněný farmář, chovatel skotu, se jmenuje Johann Gangl. Když se po něčem 
podobném při zakoupení nového traktoru v roce 2001 sháněl, zjistil, že nic 
takového neexistuje. Tak se rozhodl, že si to vyrobí sám. Na vývoji závěsu 
pracoval společně se svými syny přes deset let, než byl s jeho konečnou podobou 
spokojen. Nyní na jeho výrobu založil firmu Gangl Docking Systems, hledá po 
celém světě obchodní zastoupení a věří, že se mu do konce roku podaří prodat 
tisícovku kusů. 

Kromě rychlosti, bezpracnosti a čistoty rukou má nový způsob připojování přinést i 
větší bezpečnost práce. Například 13 procent všech úrazů, které se u traktorů 

stanou v Rakousku, je spojeno s připojováním či odpojováním strojů.

Johann Gangl nabízí svůj vynález jako stavebnici. Základem je rám ve tvaru trojúhelníku pro připojení stroje, 
vybavený ve vyšší verzi automatickým zámkem. Tohle všechno už tu ale bylo, novinkou je verze s automatickým 
propojením vývodového hřídele a v nejvyšší verzi i hydraulických okruhů. Všechna provedení jsou určena pro 
tříbodové závěsy kategorie II., kterými jsou běžně vybaveny traktory střední výkonové třídy, a hodí se jak pro 
nesené, tak pro návěsné stroje a nářadí. Závěs může být na traktoru umístěn vpředu i vzadu.

Jak to funguje?

Princip samotného připojení už dobře známe. Na stroji je rám ve tvaru horních ramen trojúhelníku, do něhož se 
zasune vnitřní rám téhož tvaru, uchycený na tříbodovém závěsu traktoru. To není nic nového. Teď ale přichází 
vylepšení Johanna Gangla. Ve vrcholu rámu, tam kde se stýkají jeho ramena, můžete propojovat hydraulické 
okruhy a při pořízení modulu do středu rámu i vývodový hřídel. Obojí musí být samozřejmě připraveno jak na 
rámu připojovaného stroje či nářadí, tak na rámu v tříbodovém závěsu traktoru. Ten se při připojování zasune do 
rámu na stroji či nářadí, zajistí zámkem a může se jet. A na konci práce se vše stejně jednoduše odpojí. Podle 
výrobce netrvá připojení nebo odpojení stroje déle než šest vteřin.

Když na závěs Johanna Gangla člověk kouká, tak ho napadne: „To je tak jednoduché! Jak to, že s tím nepřišel 
někdo dřív?“ Možná už i přišel, ovšem teprve teď nastala doba, kdy by se tento vynález mohl obchodně uchytit. 
Dnešní traktory hýčkají pohodlím, kterého si řidiči užívají velkoryse a tuto novinku tak určitě ocení. Navíc se 
zkrátí neproduktivní časy, tím se ušetří i palivo, a hlavně se při připojování či odpojování nemůže nikomu nic stát.

Popisovaný závěs vyjde podle provedení na 2300–4700 EUR. Více o závěsu Johanna Gangla, včetně poněkud 
legračního reklamního videa najdete zde.
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