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ASP GROUP
ROZŠIRUJE
PONUKU AJ SKLADY

Značky osvedčené aj nové
Spoločnosť ASP Group je u nás známa 
predovšetkým ako importér štvorkoliek 
a side by side značiek TGB, Linhai, Access 
Motor, či špecifických vozidiel značky Argo, 
ktoré sa nezľaknú ani najnáročnejšieho 
terénu a dokonca sú schopné plávať 
po vodnej hladine. Najnovšie pribudli 
produkty Segway Powersports, v tomto 
prípade nejde len o klasické štvorkolky, 
či side by side, ale nájdete tu aj špičkové 
stroje s hybridným pohonom a ďalšími 
pokrokovými technológiami. Za zmienku 
stoja aj elektroskútre Yadea. V roku 2021 
spoločnosť predala viac ako 10.000 strojov 
a obrat celej skupiny bol 85 miliónov eur. 
K štvorkolkám neodmysliteľne patrí široká 
škála príslušenstva a tu je ASP Group takisto 
doma. Snežné pásy Camso, komponenty 
pruženia Fox, oleje Maxima, doplnky Shark, 
prilby LS2, pneumatiky Bulldog, či výstroj 
jazdca Finntrail, to je len veľmi stručné 
vymenovanie tých najvýznamnejších... 

Hlavné centrum opäť väčšie
Značky, ktoré sme menovali, sú len časťou 
sortimentu ASP Group. Len samotné vozidlá 
predstavujú desiatky modelov a ešte väčšie 
množstvo verzií. K tomu pripočítajte veľa-
veľa príslušenstva, stovky druhov, tisíce 
položiek a desaťtisíce konkrétnych kusov. 
Je jasné, že na to všetko potrebujete veľké 
kapacity – veľký priestor, ale aj premyslený 

Spoločnosť ASP GROUP je dobre 
známa nielen na domácom, 
českom trhu, ale už zhruba 
dvadsať rokov pôsobí aj u nás na 
Slovensku a svoje aktivity rozšírila 
aj na Rumunsko, Poľsko a tiež do 
ďalších kútov Európy. Je dokonca 
jedným z najväčších distribútorov 
pracovných a úžitkových 
štvorkoliek a príslušenstva pre 
štvorkolky a motocykle v EU. 

 StAvbA nOvEJ cEntRály fIRmy SLúžiACEJ AJ AKO hLAVNé LOgiSTiCKé CENTrUM zAčALA V rOKU 
2018 dOSlOvA „nA ZElEnEJ lúkE“ A PrVá fázA TrVALA rEKOrDNE KráTKO, lEn Päť mESIAcOv. 

 TENTO rOK PribUDLA dRUhá vEľká SklAdOvá hAlA, ALE iNTENzíVNE VYUžíVANé Sú AJ 
vOnkAJŠIE PlOchy. 
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skladový a logistický systém. V roku 2018 
začala firma stavať rozľahlé distribučné 
centrum v dedinke Letkov pri Plzni. 
Pozemok má rozlohu 22.000 m2, zo začiatku 
vznikla jedna veľká hala plus reprezentačný 
showroom, no už vtedy mali majitelia jasno 
v tom, že budovy budú pribúdať a celá 
infraštruktúra bola tomu prispôsobená. 
Najnovšie pribudla ďalšia veľká skladová 
hala. Okrem samotných budov je 
dôležité aj to, čo sa v nich nachádza. 
Samozrejme, že tovar... Ale okrem toho 
aj veľa novodobých technológií ako je 
vzdialená správa budov prostredníctvom 
smartfónu, či najmodernejšie regálové 
systémy Kardex Remstar. Ide o automat, 
ktorý využíva systém posuvných regálov 
a výťahov a celá manipulácia s tovarom 
sa uskutočňuje cez čiarové kódy. Každý 
z trojice inštalovaných systémov obsahuje 
zhruba 60 regálov, ktoré sa automaticky 
presúvajú po načítaní kódu či už pri 
zaskladňovaní, alebo vyskladňovaní na 
expedíciu. To zabezpečuje neporovnateľne 
väčšiu rýchlosť a efektivitu celého procesu, 
ale aj jeho spoľahlivosť a presnosť. A potom 
nasleduje zhruba 400 dílerov nielen 
v strednej a východnej Európe a na konci 
sú samozrejme zákazníci, ktorí oceňujú 
nielen samotný tovar, ale aj rýchlosť 
dodávok náhradných dielov, doplnkov, či 
príslušenstva...

 PREPRAcOvAný SklAdOvý SyStém 
POUžíVA POSUVNé rEgáLY, ALE AJ šPičKOVý PlnE 
ElEktROnIcký SyStém NA bázE čiArOVýCh 
KóDOV, čO zArUčUJE vySOkú EfEktIvItU, 
RýchlOSť, AlE AJ PRESnOSť.  

 SúčASťOU KOMPLExU JE 
REPREZEntAtívny ShOwROOm 

S rOzLOhOU bEzMáLA 1000 M2. NáJDETE TU 
NiELEN šTVOrKOLKY, či SiDE bY SiDE, AlE AJ 

mnOžStvO PRíSlUŠEnStvA. 


