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Bahňák na pásech
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I když do půlky ledna nebylo po sněhu ani vidu ani slechu, nakonec jsme se dočkali. A dočkali se taky majitelé sněžných skútrů nebo pásů. Pro sníh jsme ani moc nemuseli daleko,
stačilo podívat se do Brd a do středočeských kopců to je nejblíž z Žebráku, odkud se dá půjčit Arctic Cat…
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Plastové boxy a ochranné doplňky KIMPEX

» Pásy TJD mají homologaci, takže
se nemusíte vůbec vyhýbat silnici

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.

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.

S

Jedinou kaňkou na tomhle plánu byla
absence posilovače u ThunderCata, který
se dodává na přání. I když jsem skoro
zarputilým odpůrcem těchhle berliček
pro snazší ježdění, tak v případě opásání
čtyřkolky se jedná prakticky o nutnost, jinak
si prostě zaposilujete…

Óda na pás
Pásy TJD stejně jako řada dalších už
postoupily od dřívějších raných verzí
k propracovaným celoročním setům.
Takže není problém, když cestou necestou
potkáte třeba asfalt, šotolinu, nebo i něco
zajímavějšího. Kolečka vám to nevyláme ani
nezadře a jedete a jedete. Ruku na srdce, ve
sněhu se ale stejně všechny pásy cítí nejlíp,

www.aspgroup.cz
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.

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

.: a t v :.

opásanou kočkou jsme se před rokem
vypravili do ukrajinských Karpat
a byl to parádní zážitek. To ale bylo
„jenom“ sedmikilo… A protože u pásů platí
dvojnásob, že objem ničím nenahradíš,
přiveze na nich nejvíc zábavy litr. Protože litr
je nejvíc. A když litr od Arctic Catu, tak je to
ThunderCat, tedy hromová kočka.
Těžko si představíte jinou kombinaci Arctic
Cata než se setem čtyř pásů od kanadského
výrobce TJD, které k nám dováží stejný
importér. Jedny z nejlepších pásů na
trhu (X-Gen STS4) dohromady s jednou
s nejsilnějších čtyřkolek, to je prostě lákadlo
na jedno zimní odpoledne jako z pohádky.
Stačilo už jenom naložit šnorchlového litra
na podval a vyrazit do kopců.

Kompletní nabídku boxů
KIMPEX najdete na:

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.
ASP Group s.r.o. - Oficiální distributor kanadských
doplňků KIMPEX do České a Slovenské republiky.
adresa: Náměstí 13, Žebrák psč: 26753
tel.: 311577222 email: info@aspgroup.cz

HLEDÁME NOVÉ
PRODEJCE
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. :svezení: Arctic Cat ThunderCat 1000 MudPro
protože prostě pro něj byly původně
navržené a to všechno ostatní vyplynulo
už jaksi dobou, kdy majitele nebavilo
s každou oblevou demontovat pásáka než
zas napadne. A logicky taky kolečka líp
proti pásu „namaže“ sníh nebo voda než
bahno a písek…
Co ale další výrobci nedělají, to je vnitřní
odpružení každého pásu (pružně uložené
je přední kolo). To má za následek mnohem
větší odolnost vůči čelně přejížděným
překážkám a samozřejmě plusem je i stálé
dopnutí pásu na kladkách. Tím se snižuje
riziko zutí pásu, kdo někdy zažil, ten by
vám mohl vyprávět… V lese, kde jsme
s tím jezdili my, je to ideální záležitost,
protože není problém přenášet se přes
kmeny a klády jakoby nic.
Sedmikilo nemělo loni s pásy žádný
problém, jeho výkon bohatě stačí na
každodenní provoz. Skoro dvakrát silnější
ThunderCat, to je ovšem jiná káva… Tady
už je omezením jenom srdíčko, nebo jestli
chcete-koule pilota. Krátký ThunderCat si

s opásáním moc hlavu nedělá a střelba je
to s ním dost zajímavá. O to zajímavější,
že tenhle litr byl vlastně bahenní speciál.
Výrobce sice nestaví model MudPro ke
sněhovým hrátkám, ale do bezpečné
výšky vyvedená sání nejsou na škodu za
žádných okolností, tím míň, když se třeba
rozhodnete s pásákem brodit. V tu chvíli
totiž kromě přidané výšky vlastních pásů
máte k dobru ještě šnorchl a to už by
mohlo vydat na brod o hloubce kolem
metru a půl. To ustojí mašina, co ustojí
pilot, je už jen na něm, protože v tu chvíli
mu budou z vody (nebo bahna?) koukat
už jenom ramena. Jestliže už při koupi
mašiny berete rovnou pásy, nebo o nich
přemýšlíte do budoucna, i když na ně
zrovna nezbylo, tak rovnou přiobjednejte
k Arctic Catu posilovač. Ona, i když je jeho
geometrie pro použití na kolech úplně
bezproblémová, s pásama se bez EPS
prostě nadřete.
Text: Dan Pejzl
Foto: DJP
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» MudPro používá jiné
odvětrání variátoru i sání

Arctic Cat ThunderCat 1000 Mud Pro
Motor
vodou chlazený dvouválec
Rozvod
OHC/4
Zdvihový objem
952 ccm
Vrtáníxzdvih
92 x 71,6 mm
Kompresní poměr
neudán
Max. výkon
75 k (55 kW)
Max. točivý moment
neudán
Plnění motoru
vstřikování
Převodovka
CVT
Pohon
2WD/4WD
Brzdy vpředu/vzadu
hydraulické kotoučové
Pneumatiky vpředu/vzadu
25x8-12 / 25x10-12
Rozměry dxšxv
2180 x 1240 x 1290 mm
Rozvor
1334 mm
Výška sedla
neudána
Světlá výška
279 mm
Suchá hmotnost
324 kg
Nádrž
25 l
Cena
od 259 900 Kč
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Nyní jen za:

99 900 Kč

(včetně DPH a SPZ)

WWW.ACCESS-MOTOR.CZ

MAX5 EFI

VÍCE NEŽ 70 PRODEJCŮ
A SERVISŮ ČTYŘKOLEK
ACCESS MOTOR
PO CELÉ ČR A SR.

Zaváděcí cena:

99 900 Kč

(včetně DPH a SPZ)

ASP Group s.r.o.
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Oficiální dovozce a distributor značkových čtyřkolek
ACCESS Motor v České a Slovenské republiky.

Adresa a kontakt distributora: Náměstí 13, 267 53 Žebrák, Česká republika
tel.: +420 311 577 222 e-mail: info@aspgroup.cz web: www.aspgroup.cz

QUAD_210x148,5x5_19.1.2012_ACCESS.indd 1

26.1.2012 11:31:10

WWW.KYMCO.CZ // PROSTĚ TO ZKUS.

elektronické vstřikování paliva!

Kč

alu kola v základní výbavě!

159.990,--

elektricky připojitelný pohon 4x4!
nezávislé zavěšení zadních kol
se stabilizátorem!
homologace pro dvě osoby!

Náš kompletní program skútrů, motocyklů a čtyřkolek
a seznam prodejců naleznete na WWW.KYMCO.CZ

Finanční partner:

Dovozce:
ZELENÁ PRO VAŠE PLÁNY
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KYMCO doporučuje helmy a příslušenství
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