
STARCO HT Pro

  Wyższa wydajność, dzięki zwiększonej odporności 

na przebicia, zastosowaniu innowacyjnego bieżnika 

optymalizującego toczenie oraz zmniejszeniu oporu 

na naciski boczne. 

  Stabilność nawet przy wysokiej prędkości na polu 

wynika z niskiego profi lu opony, przez co zachowana 

jest możliwie największa powierzchnia kontaktu z 

podłożem. Prowadzi to do najniższych obciążeń 

udarowych w przeliczeniu na cm2, a w konsekwencji 

obniża ryzyko przebicia opony. 

  Wysoki poziom niezawodności dzięki bezdętkowej, 

mocniejszej budowie opony, stosowanej przez 

STARCO technologii e-coat zapobiegającej rdzewieniu 

felg stalowych oraz dokładnemu dopasowaniu opony 

z felgą, co uniemożliwia utratę powietrza. 

  Łatwa konserwacja dzięki innowacyjnej budowie 

koła zapobiega owijaniu się wokół piasty i osi kępek 

traw. W rezultacie zwiększono poziom ochrony przed 

rdzą na osi i ograniczono konieczność zatrzymywania 

się i przeprowadzania napraw po użyciu. 

  Koło zaprojektowane, opracowane i 

wyprodukowane przez STARCO zapewnia 

optymalne zwiększenie funkcjonalności dotychczas 

używanych przetrząsaczy oraz spełnia wymagania 

nowych modeli na rynku.

Wysokiej jakości rozwiązania dla kół w przetrząsaczach, 
zwiększające wydajność, ułatwiające konserwację oraz 
poprawiające niezawodność podczas prac w polu. 
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Informacje o 
technologii e-coating

Opona Bezdętkowa, 160/50-10 (16 x 6,00-10) 

Felga 5,00I x 10, pokryta powłoką e-coat z garbem zabezpieczającym

Prędkość Zastosowanie przy mniejszych prędkościach 72B - 355kg przy 50 km/h

Zastosowanie Przetrząsacze, zgrabiarki i żniwiarki

Wykorzystanie 100% na grząskim podłożu - ścierniska i obszary pokryte trawą

Zgodność PAH, REACH

STARCO – fi rma grupy Kenda 

Firma STARCO to rodzinna fi rma, pionier w branży kół i opon od ponad 55 lat. Obecnie w fi rmie pracuje 550 osób, tworząc świetny zespół ze wspólną pasją do rozwoju, produkcji oraz 

dostarczania inteligentnych systemów kół. STARCO specjalizuje się w dostarczaniu małych oraz dużych partii standardowych i indywidualnie dopasowanych kompletnych kół do wielu 

zastosowań – od najmniejszych taczek , przyczep, po duże  maszyny rolnicze i sprzęt przemysłowy. 

Firma STARCO posiada rozbudowaną sieć dystrybucji, łącznie z fabrykami w Wielkiej Brytanii, ChorwacjiChinach oraz ośmioma punktami sprzedaży i dystrybucji rozmieszczonymi w całej 

Europie. STARCO jest częścią grupy Kenda, jednego z wiodących światowych producentów opon i dętek, posiadającego fabryki na całym świecie oraz ponad 11 000 pracowników.

 Dowiedz się więcej, odwiedzając witrynę pl.starco.com 

 Wysokiej jakości rozwiązania 

dla kół w przetrząsaczach 

zwiększające wydajność, 

ułatwiające konserwację oraz 

poprawiające niezawodność 

podczas prac w polu. 

System e-coat to proces gruntowania/malowania 
wstępnego, gdzie felgi stalowe są pokryte podkładem, 
którego celem jest ochrona przed rdzą i korozją podczas 
standardowego wykorzystania felg na co dzień.

Ten ekologiczny proces lakierowania stanowi sam w sobie 
ochronę przed rdzą, ponadto, jest świetnym podkładem, 
przygotowującym felgę przed nakładaniem kolejnej 
warstwy, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

W ten sposób STARCO wykorzystuje najnowszą 
automatyczną nanotechnologię w obróbce wstępnej. 

Jest także jedynym producentem felg tłoczonych z 
technologią malowania e-coat.


