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VYHŘÍVÁNÍ SYMTEC

ZARUČENÍ PŘEDPOVÍDAČI POČASÍ OD BEZZU-
BÝCH STAŘEN PO TY PROFESIONÁLNÍ SVORNĚ 
PŘEDPOVÍDALI TUHOU ZIMU. JAK TO BUDE, 
UVIDÍME, NICMÉNĚ PŘÍPRAVU BYCH ROZHODNĚ 
NEPODCEŇOVAL. PRO VŠECHNY PŘÍPADY TU JE 
SYMTEC.

DYŤ TO ZNÁTE

Americký výrobce prakticky k všemu, co vás může na čtyř-
kolce, sněžném skútru, na motorce nebo skútru zahřát, 
letos přidal pár užitečných novinek. Začít klidně můžeme 

tou nejméně zásadní, aspoň co se našeho trhu týče. Symtec vyvi-
nul vyhřívaný volant pro UTV a side by side. Nejenom čtyřkolkářům 
a motokářům totiž mrznou prsty na řídítkách, v autíčku totiž koli-
krát musí řidič trávit o dost víc času i díky tomu, že ho často pou-

Montáž a demonáž 
vyhřívaného gripu 
ODI je otázkou několi-
ka sekund

žívá profesionálně a ne pokaždé, když je mu zima, 
může zastavit a udělat si grog…
Většina doplňků a příslušenství se v současnosti posouvá 
k co nejjednodušším řešením bez nutnosti dalších úprav stroje 
atd. – prostě to zaklapnete do standardizovaných úchytů a je to. 
Stejně to je i se sety od Symtecu. Při montáži vyhřívání proto 
není potřeba nic letovat, nastavovat apod. V setu je vše potřebné 

SYMTEC.
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AŽ SE ZIMA ZEPTÁ…
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Montáž a demonáž 
vyhřívaného gripu 
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a všechno se čistě spojuje 
na konektory nebo za-
cvakává do připravených 
svorek. Úplně nově se 
k tomu od letoška při-
dávají vyhřívané gripy se 

šroubovacím zámkem. Ty 
jsou specialitou značky 

ODI a nemusí se na trubku 
řídítek lepit. Výhody? Mon-

táž je otázkou minuty, a když 
budete chtít hefty zase sundat, 

tak je nezničíte jako ty klasické, 
které jste lepili. Při prodeji čtyř-
kolky nebo přechodu na jiný stroj 
tak pořád máte po odmontování 
systém k dispozici.
Pořád platí to samé jako dřív 
– v prodeji je dvou i čtyřzóna 
a připojit se dá kromě gripů (vč. 

DYŤ TO ZNÁTE

ODI a nemusí se na trubku 
řídítek lepit. Výhody? Mon-

táž je otázkou minuty, a když 
budete chtít hefty zase sundat, 

tak je nezničíte jako ty klasické, 
které jste lepili. Při prodeji čtyř-
kolky nebo přechodu na jiný stroj kolky nebo přechodu na jiný stroj 
tak pořád máte po odmontování 
systém k dispozici.
Pořád platí to samé jako dřív 
– v prodeji je dvou i čtyřzóna – v prodeji je dvou i čtyřzóna 
a připojit se dá kromě gripů (vč. 

palce) třeba i elektrická vesta, vložky do 
bot, případně plexi nebo sedačka. Pro 
sedačky jsou mimochodem k dispozici 
nové výkonnější dečky (28x30 cm) jak 
pro jednoho, tak i pro dva pasažéry (ne-
závisle se dá regulovat každá sedačka).
Výhřevy se dají koupit od lecjakých vý-
robců. Jak si vybrat ty správné? Při je-
jich nákupu použijte jedno jednoduché 
pravidlo – vyzkoušet. Musí to prostě 
hodně topit, protože za jízdy budete ří-
dítka držet v zimních rukavicích, bude 
foukat a nebo pršet. Na gripech Symtec 
holou ruku při zkoušce neudržíte…

Při instalaci sytému vyhřívání od 
Symtecu není potřeba nic pájet ani 
nastavovat, všechno je na konektory

AŽ SE ZIMA ZEPTÁ…
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ASP Group s.r.o. – autorizovaný dovozce 
značkových pneumatik SUNF do ČR a SR.

ASP Group s.r.o., Náměstí 13, 267 53  Žebrák 
Tel.: +420 311 577 222   E-mail: info@aspgroup.cz   

Výkonné, kvalitní 
a cenově dostupné 

ATV/UTV pneumatiky 
pro široké použití.


