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Komerční prezentace

Hlavní centrum opět větší

Značky, které jsme jmenovali, jsou jen částí 
sortimentu ASP Group. Jen samotné 
čtyřkolky představují desítky modelů, 

a ještě větší množství verzí. K tomu připočtěte 
spoustu příslušenství, stovky druhů, tisíce 
položek a desetitisíce konkrétních kusů. Je 
jasné, že na to vše potřebujete velké kapacity – 
velký prostor, ale také promyšlený skladový 
a logistický systém.

V roce 2018 začala firma stavět rozlehlé 
distribuční centrum ve vesničce Letkov u Plzně. 
Pozemek má rozlohu 22 000 m2, ze začátku 
vznikla jedna velká hala plus reprezentační 
showroom, ale už tehdy měli majitelé jasno 
v tom, že budovy budou přibývat a celá 
infrastruktura tomu byla přizpůsobena. Loni 
jsme navíc v Letkově rozšířili skladové prostory 
ještě o další halu.

Kromě samotných budov je důležité i to, co se 
v nich nachází. Samozřejmě, že zboží… Ale 
kromě toho i mnoho novodobých technologií, 
jako je vzdálená správa budov prostřednictvím 
chytrého telefonu či nejmodernější regálové 
systémy Kardex Remstar. Jedná se o automat, 
který využívá systém posuvných regálů a výtahů 
a celá manipulace se zbožím se uskutečňuje 
přes čárové kódy. Každý z trojice instalovaných 
systémů obsahuje zhruba 60 regálů, které se 
automaticky přesouvají po načtení kódu ať už  
při zaskladňování, nebo vyskladňování 
na expedici. To zajišťuje nesrovnatelně větší 
rychlost a efektivitu celého procesu, ale také 
jeho spolehlivost a přesnost. 

A pak následuje zhruba 400 dealerů nejen 
ve střední a východní Evropě a na konci jsou 
samozřejmě zákazníci, kteří oceňují nejen 
samotné zboží, ale také rychlost dodávek 
náhradních dílů, doplňků či příslušenství.  
Nově se můžeme pochlubit novým skladem 
a showroomem v Rumunsku, tam má 
společnost ASP Group navíc i zastoupení 
na značky Indian, Polaris a Ligier. Zahájili jsme 
také výstavbu showroomu a skladů v Polsku. 

ASP GROUP 2022

 Společnost ASP Group je dobře známá na domácím, českém trhu již zhruba  
 dvacet let, působí ale i na Slovensku a své aktivity rozšířila také na Rumunsko,  
 Polsko a do dalších koutů Evropy. Je dokonce jedním z největších distributorů  

 pracovních a užitkových čtyřkolek a příslušenství  
 pro čtyřkolky a motocykly v EU. 

Značky osvědčené i nové

S polečnost ASP Group je u nás známá především jako importér čtyřkolek a side by side značek 
TGB, Linhai, Access Motor či specifických vozů značky Argo, které se nezaleknou ani 
nejnáročnějšího terénu, a dokonce jsou schopny plavat po vodní hladině. Nově přibyly produkty 

Segway Powersports. Čtyřkolky s touto značkou se skvěle prodávají ve všech zemích, kam je 
společnost ASP Group dodává. A v případě Segway ale nejde v portfoliu jen o klasické čtyřkolky,  
zde side by side, v jejich nabídce najdete zde také špičkové stroje s hybridním pohonem a dalšími 
pokrokovými technologiemi. Velice oblíbené jsou například jejich automatické sekačky. I proto jsme  
se rozhodli dovážet rovněž produkty z divize Segway Robotics.

Rok 2021 byl rekordní, kdy obrat celé skupiny přesáhl hranici 2 miliard korun a prodáno bylo 
dohromady přes 10.000 strojů, mimo jiné například i 60 strojů pro polskou armádu. Ke čtyřkolkám 
neodmyslitelně patří široká škála příslušenství a zde je ASP Group také doma. Sněžné pásy Camso, 
komponenty pérování Fox, oleje Maxima, doplňky Shark, přilby LS2, pneumatiky Bulldog či výstroj 
jezdce Finntrail, to je jen velmi stručné jmenování těch nejvýznamnějších…

Společnost ASP Group se může pochlubit například i tím, že nyní certifikovaným dodavatelem  
pro NATO.
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