
Kúpiť si ochranné kryty spodnej 
časti vašej štvorkolky môže 
byť jedným z najmúdrejších 
rozhodnutí, aké ste kedy 
urobili. Štvorkolka je veľkou 
investíciou a poškodenia od 
kameňov, pňov, spadnutých 
kmeňov a skál, vás väčšinou 
stojí veľa peňazí. Poškodenie 
môže taktiež znížiť prípadnú 
predajnú hodnotu štorkolky 
a nakoniec aj samotný fakt, 
že väčšie poškodenie často 
znamená zostať visieť niekde 
v lese, čo nie je nič príjemné. 
Preto je dobré ochrániť 
štvorkolku zospodu krytmi, 
ktoré týmto poškodením dokážu 
účinne zabrániť. Najpredávanejšou značkou 
krytov podvozku a ramien úžitkových štvorkoliek 
na svete je americká značka RICOCHET, ktorá 
vyrába kvalitné, ľahké, pevné a presne lícujúce 

kryty podvozkov a ramien. Tie sú vymyslené 
a vyrobené s dôrazom na jednoduchosť montáže, 
vrátane všetkých otvorov určených pre ľahký 
prístup k servisným miestam, ako pri výmenách 

olejov a ostatnej pravidelnej 
údržbe spodnej časti štvorkolky 
bez nutnosti demontáže krytu. 
Ale to, čo preslávilo firmu 
RICOCHET, ako vedúcu značku 
na trhu a to, čo ju drží na špičke 
už 20 rokov je neprekonateľná 
kvalita výroby.
Sady krytov RICOCHET obsahujú 
dvojito vystužený veľký kryt 
pod celou štvorkolkou, vyrobený 
z pevného, ľahkého a odolného 
duralového plechu leteckej 
kvality 5052 H-32 o sile 5 
mm. Kryty predných a zadných 
A-ramien, ktoré zároveň chráni 
aj poloosy a manžety, sú 
vyrobené z duralového plechu 

rovnakej kvality, ale tu stačí hrúbka 4 mm. Kryty 
sú anodizované pre čo najlepšiu ochranu proti 
korózii a žiadne vŕtanie ani iné úpravy nie sú 
potrebné.

Nielen spodok štvorkolky 
potrebuje ochranu, ale aj jej 
predok a zadok. Štandardné 
ochranné prvky od výrobcov 
štvorkoliek často chýbajú 
úplne, alebo nie sú dostačujúce. 
A nechať niekde na skale 
nechránené predné svetlo, 
chladič, navijak, alebo niektorý 
plastový diel je nepríjemný, 
ale bohužiaľ stále veľmi častý 
vedľajší účinok vyvádzania 
v teréne. Ale máme pre vás 
riešenie. Ochranné rámy KIMPEX 
majú skvelý vzhľad a poskytujú 
maximálnu ochranu všetkým 
menovaným dielom a dokonca 
majú vpredu integrovanú aj 
prednú lyžinu. Sú vyrobené z kvalitnej ocele, 

rovnako ako zadné ochranné rámy KIMPEX 
s vynikajúcou ochranou proti korózii vďaka odolnej 

čiernej komaxitovej farbe. 
Veľmi šikovné riešenie, 
spájajúce ochranu zadných 
blatníkov s oporou nohy pre 
spolujazdca, sú rámy na zadný 
blatník so schodíkom KIMPEX, 
ktorých kúzlo spočíva v tom, 
že podstatne zvyšujú pohodlie 
spolujazdca, aj vodiča pretože 
poskytujú spolujazdcovi 
vlastné opierky nôh a tým 
nohy spolujazdca nezavadzajú 
vodičovi. Ten sa potom môže 
sústrediť na vychutnávanie jazdy.

Ricochet a Kimpex  dováža 
firma ASP Group s.r.o. 

www.aspgroup.cz
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