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Teplo je věda
Přichází období, kdy vás nic na čtyřkolce nepotěší víc, než teplíč-
ko. To co elektrika, nesvede ani silnej erár, ani slivovička, ani hol-
ka za zády. Říkejte si, co chcete, všichni svorně jsme už vyzkoušeli 
obojí… Teď je řada na elektrice. 

Vyhřívané hefty, to je základ. Se 
zmrzlýma rukama neuděláte nic, 
maximálně se tak pustíte řídítek a  je 

o  problém postaráno. Taky zmrzlý palec 
na plynu není žádná výhra – i to se dá řešit. 
Samozřejmostí jsou v takovém případě bástry 
na řídítka, protože jinak topíte Pánubohu do 
oken. Jenže ve chvíli, kdy máte teplo na prsty, 
začnete zjišťovat, že by to asi něco chtělo 
i pod zadek… Takhle budete pokračovat dál, 
než vám dojde, že prostě teplo potřebuje 
celej člověk.
Před pár lety byste měli smůlu, to toho vedle 
heftů zas tolik v  nabídce nebylo. Honba za 
teplem začala na sněžných skútrech, kde je 
zima při jízdě hodně vlezlá a jindy než v zimě 
se na nich vlastně ani nejezdí, a postupně se 
tyhle věcičky ujaly i jinde. Motorky a čtyřkolky 
byly logicky další na řadě.
Výrobců vyhřívaných komponentů na trhu 
pár najdete, jedničkou je ovšem americký 
Symtec Inc., který nabízí ucelenou řadu 
komponentů zvyšujících tepelnou pohodu 
v  deštivém, mrazivém a  jinak nevlídném 
počasí. Právě od Symtecu si teď před 
tou největší zimou můžete vyhřívané 
příslušenství postavit na míru a  předejít 
nepříjemnostem při vaší nejoblíbenější 
kratochvíli.
Základem kompletního systému je 
čtyřzónový regulátor teploty, který rozděluje 
proudy do zapojených komponentů. Montuje 
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se na řídítka, aby byl 
snadno po ruce, když 
je třeba zapnout 
nebo regulovat – 
nastavit se totiž dá 
i  úroveň vyhřívání 
(pět pozic). Navrch 
má regulátor i  paměť 
uložených nastavení, 
takže to nemusíte po 
znovuzapnutí zapalování opět 
štelovat.
Čtyřzóna znamená, že regulátor 
zvládne obsloužit až čtyři oddělené 
vyhřívané oblasti. Mimo obligátních 
heftů a  palce si do něj totiž můžete 
zapojit i  vyhřívanou dečku zašitou pod 
potahem sedla, elektrické vložky do 
bot (dají se ostřihnout přesně na velikost 
vašeho chodidla) a  ještě vestu na celé tělo 
(ta se vejde pod jakékoliv oblečení, dá se 
štelovat podle velikosti a  holky pozor: dá 
se i vyprat!). Regulátor s příkonem 40W pak 
rozdělí energii tak, aby mráz nepronikal 
k tělu. Není potřeba se bát spálení, výkon je 
sice dostatečný, ale ne takový, že by vás to 
ugrilovalo. Po dvou hodinách se navíc systém 
automaticky vypíná, aby šetřil baterii.
Montáž není 

žádná věda a  výsledek? Ten je zaručený. 
Začnete si konečně všímat, jak je ta zimní 
příroda vlastně krásná…
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ASP Group s.r.o. - Oficiální distributor kanadských 
doplňků KIMPEX do České a Slovenské republiky.

www.ASPGROUP.CZ

adresa: Náměstí 13, Žebrák  psč: 26753 
tel.: 311577222 email: info@aspgroup.cz

Zadní ochranné rámy
Vyrobeno z jakostní oceli. Vynikající ochrana proti korozi 
díky odolné černé komaxitové barvě. Zlepšují vzhled i míru 
ochrany čtyřkolky. Včetně montážní sady přímo pro vaši 
čtyřkolku.Pro všechny nejpopulárnější modely čtyřkolek. 
Snadná montáž. Kvalitní zpracování.

Přední ochranné rámy
Ochranné rámy Kimpex mají 
integrovanou přední lyžinu. 
Včetně montážní sady přímo 
pro vaši čtyřkolku k uchycení 
do výrobcem určených ko-
tevních míst. Skvělý vzhled a 
maximální ochrana chladiče, 
navijáku, světel a plastových 
dílů. Pro všechny nejpopu-
lárnější modely čtyřkolek. 
Kvalitní zpracování. 
Snadná montáž.

OUTBACK Trunk
Varianta boxu Black 
DELUXE ATV Rear Box 
se zvětšeným vnitřním
prostorem. 
Konstruktéři zachovali
stejnou úroveň komfortu, 
ale upravili tvar tak, aby byl 
uzamykatelný úložný prostor využitý na maximum.

Kompletní nabídku boxů
KIMPEX najdete na: 
www.aspgroup.cz

Black DELUXE ATV Rear Box
Pevný plastový značkový uzamykatelný zadní box 
KIMPEX DELUXE je absolutní m vrcholem nabídky 
zadních čtyřkolkových boxů. Je velmi pohodlný 
a ergonomický, což poskytuje spolujezdci mimořádný 
komfort při jízdě. Také vnitřní objem je zcela výjimečný,
box je uzamykatelný dvěma snadno ovladatelnými 
zámky. Spolujezdec má po obou stranách opěrky 
rukou, vzadu speciální opěrku zad.

Plastové boxy a ochranné doplňky KIMPEX 
Distribuce a prodej vysoce kvalitních plastových boxů, 
rámů, radlic, bočních plastů a pásů na čtyřkolky od 
světoznámé kanadské firmy KIMPEX. 
Ze široké nabídky produktů této značky, jsme vybrali 
to nejlepší pro naše zákazníky v České a Slovenské 
republice. Zde uvádíme ukázku z našeho sortimentu.

HLEDÁME NOVÉ
PRODEJCE
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