
Za úspechom spoločnosti ASP Group s.r.o. stojí tvrdá práca bratskej dvojice 
Dušana a Oldu Hříchovcov. Krátky rozhovor na tému prezentácie 
spoločnosti ASP Group na výstave EICMA nám poskytol Dušan Hřích.  
MMA: Čo stálo za rozhodnutím vystavovať na výstave EICMA?

Dušan Hřích: „V minulom roku sme tu vystavovali po prvý krát a vzhľadom 
na veľký  záujem o vystavené produkty a neustále sa rozširujúcu dílerskú 
sieť v rámci Európy sme sa rozhodli zainvestovať do väčšej plochy 
a profesionálnejšej prezentácie."
MMA. Čo všetko ste do Milána priviezli?

Dušan Hřích: „Všetko sú to produkty, ktoré sami vyrábame alebo dovážame 
exkluzívne do Európy."
MMA: Na stánku máte po prvý krát elektrické skútre, o aký produkt
 presne ide?

Dušan Hřích: „Reagovali sme na zvýšený dopyt po elektrických skútroch 
a zaradili sme do ponuky výrobky značky Yadea. Ide o najväčšieho svetového 
výrobcu elektrických skútrov, ktorý vyrobí viac ako 4 milióny kusov ročne. 
Vyberali sme spomedzi desiatok výrobcov a nakoniec sme sa rozhodli práve 
pre Yadea."
MMA: Je tu toho však oveľa viacej, čo by si označil za najväčší ťahák 
na vašom stánku?

Dúšan Hřích: „Tak to bude značka Argo. Ide o kanadského výrobcu, ktorý 
sme rovnako začali zastupovať v tejto sezóne. Ponúka šesť a osemkolové 
obojživelné vozidlá, ktoré sú vhodné skôr na profesionálne využitie do extra 
náročných podmienok, no pravdou je, že veľa ľudí si ho kúpi aj na voľný čas. 
Viac informácií máme k dispozícii na našich webových stránkach." 

MMA: Ďakujeme za rozhovor.

ASP GROUP S.R.O. 
– česká spoločnosť na EICMA

EICMA je najväčším svetovým podujatím svojho druhu a je výstavou predovšetkým pre najvýznamnejších 
hráčov medzi výrobcami motoriek a príslušenstva. Neznamená to však, že tu nenájdete aj ambiciózne 
spoločnosti, ktoré sa snažia výraznejšie preraziť na medzinárodnej scéne. 

Rozhovor

Česká spoločnosť ASP Group s.r.o., je u 
nás známa najmä ako distribútor štvorkoliek a SSV 
značiek: TGB, Access Motor, Linhai a Textron. 
Okrem toho sú to prilby LS2 alebo príslušenstvo 
Shark určené na ATV a SSV. Na výstave EICMA sa 
po prvý krát objavili v minulom roku, no tento rok 
prišli opäť a prezentovali sa  na oveľa väčšej ploche 
a s pestrejšou ponukou produktov. Záber tejto 
spoločnosti je naozaj široký a okrem produktov, 
ktoré sme už spomínali sa na výstavnej ploche 
objavili novinky, ktoré sú dostupné aj na našom 
trhu. Patria medzi ne elektrické skútre najväčšieho 
svetového výrobcu týchto produktov, spoločnosti 
Yadea, ktoré  prinášajú kvalitu a dobrý dojazd 
za výbornú cenu. Potom sú to obojživelné vozidlá 
kanadskej spoločnosti Argo, ktoré si poradia 
s ľubovoľným terénom a do ťažko prístupných 
a bažinatých oblastí ťažko budete hľadať 
vhodnejšieho spoločníka. Naviac na kolesá sa dajú 
namontovať aj pásy, ktoré ešte zlepšujú už aj tak 
vynikajúcu prejazdnosť. 
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česká spoločnosť na EICMA

● Obojživelné vozidlo Argo priśahovalo zaslúženú pozornosś

Rozhovor

● Elektrické skútre 
Yadea budú dostupné 
aj na našom trhu

● Nielen samotné ATV ale aj 
široká paleta príslušenstva je 

súèasśou portfólia spoloènosti 
ASP Group

● Za úspechom spoloènosti treba h¾adaś tvrdú prácu 
(z¾ava) Oldu a Dušana Høíchovcov 
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