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Mocny partner w 
zakresie inteligentnych 
systemów kół i 
ogumienia



Zajmujemy się projektowaniem, produkowaniem i dostarczaniem inteligentnych 
rozwiązań w zakresie kół i ogumienia. Współpracujemy z producentami i 
dystrybutorami oryginalnych maszyn. Dbamy, aby wraz z produktem partner otrzymał 
dodatkową wartość dodaną.

Firma STARCO już od 1961 r. jest pionierem w branży kół 
i ogumienia. Obecnie w firmie pracuje 550 osób, tworząc 
świetny zespół ze wspólną pasją do tworzenia inteligentnych 
rozwiązań dla branży. 

Naszą specjalnością jest realizacja małych i dużych zamówień 
na standardowe i indywidualnie dopasowane kompletne koła 
do wielu zastosowań – od najmniejszych taczek, przyczep, po 
duże maszyny rolnicze i sprzęt przemysłowy.

Jesteśmy częścią grupy Kenda, jednego z wiodących 
światowych producentów opon i dętek, posiadającego 
fabryki na całym świecie, w których zatrudnionych jest 10 000 
pracowników. 

Siedziba główna firmy mieści się w Danii. Ponadto posiadamy 
rozbudowaną sieć dystrybucji i sprzedaży, łącznie z fabrykami 
w Wielkiej Brytanii, Chorwacji i Chinach.

Inteligentne rozwiązania w zakresie kół i ogumienia
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Partnerstwo

 `Wysokiej jakości systemy kół standardowych oraz kół dopasowanych do indywidualnych potrzeb. Wraz z produktem 
zapewniamy optymalną wydajność maszyn oraz wiele dodatkowych korzyści.

 ` Partnera o silnych możliwościach rozwoju, posiadającego wyjątkową wiedzą na temat wykorzystania maszyn oraz 
funkcjonowania systemów kół i ogumienia.

 ` Konkurencyjną, elastyczną produkcję felg stalowych z krótkim czasem reakcji oraz sprawną produkcję systemów kół z 
tworzywa sztucznego z oponami poliuretanowymi. Gwarantujemy unikalny sposób dopasowywania.

 ` Sprawną sieć dystrybucyjną z wysokim poziomem zaopatrzenia oraz doskonałą obsługą

Klient firmy STARCO może oczekiwać:

Produkcja Sprzedaż, obsługa i 
dystrybucja

Siedziba 
główna
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Specjalizujemy się w 
dostarczaniu rozwiązań dla 
siedmiu branż.

CiągnikiPojazdy do pielęgnacji 
terenu i utylizacji odpadów

Transport 
lekki

Pojazdy 
przemysłowe
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Przyczepy towarowe i  

kempingowe
Maszyny rolnicze Pojazdy 

specjalistyczne
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Działalność firmy STARCO 
na rynku OEM wzrosła o 
pond 25% od roku 2016.
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Nasz klient
Naszymi klientami są głównie producenci oryginalnych maszyn lub 
różnych sprzętów oraz dystrybutorzy krajowi.

Jesteśmy liderami w Europie w branży przyczep, wywrotek, traktorków ogrodowych, kół 
bliźniaczych oraz ciągników kompaktowych.

Nasze siły koncentrujemy przede wszystkim na jakości pracy, wciąż optymalizując wydajność 
sprzętu stosowanego przez naszych klientów. 
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Siłą napędową są dla nas potrzeby klientów w kwestii ciągłego 
dążenia do poprawy wydajności stosowanego przez nich sprzętu.  
Nieustannie dążymy do redukcji kosztów za sprawą projektów 
VAVE. Naszą największą ambicją jest technologia bez 
konieczności napraw konserwacyjnych.

Zatrudniamy ekspertów posiadających nieocenioną wiedzę na 
temat systemów kół i ogumienia, którzy wykonują projekty oraz 
je realizują we współpracy z naszymi klientami.  
Będąc członkiem organizacji ETRTO (Europejskiej Organizacji 
Technologii Kół oraz Felg), na bieżąco śledzimy wymogi prawne 
i zapewniamy pełną z nimi zgodność, co ma wpływ na nasze 
produkty bezpośrednio lub na maszyny, do których zostają 
wykorzystane.

Kwestią, do której przykładamy największą wagę jest 
zatwierdzenie opon, zgodnie z dyrektywami EC 661/2009 i 
EU167/2013ECE oraz przepisami ECE, REACH, PAH, SVHC i RoHS 2 
(Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment).

Rozwój
Obszerna znajomość możliwości 
wykorzystania maszyn z dobrej jakości 
oponami i felgami stanowi o naszej mocnej 
pozycji jako partnera w rozwoju.
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Produkcja

Chorwacja

Konkurencyjny, elastyczny i dopasowany 
do potrzeb klienta proces produkcji felg 
stalowych, z zachowaniem standardów 
jakości OEM, niezależnie od wielkości 
zamówienia – dla kół standardowych, 
wykonywanych na zamówienie oraz dla 
systemów bliźniaczych. 

Nasz zakład produkcyjny posiada 
certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001. 
Rocznie produkuje się tu ponad milion 
kół o najróżniejszych parametrach: od felg 
tłoczonych 3” po felgi profilowane 54”.

Wielka Brytania

Innowacyjne technologie, produkcja 
kół z tworzywa sztucznego oraz opon 
poliuretanowych oraz tworzenie projektów 
i produkcja form.  
Wyróżnia nas produkcja opon odpornych 
na przebicia. 
Rocznie produkujemy ponad 750 tys. kół  
w rozmiarach od 4” do 18”.

Chiny

Zakład produkcyjny felg stalowych z 
certyfikatem ISO 9001. Specjalizujemy się 
w produkcji dużych partii felg stalowych 
do przyczep towarowych i kempingowych, 
wózków golfowych oraz kosiarek. 

Rocznie w Chinach produkujemy ponad 
milion kół w rozmiarach od 6” do 16”.

Konkurencyjna, elastyczna produkcja felg stalowych z krótkim czasem reakcji oraz 
sprawna produkcja systemów kół z tworzywa sztucznego z oponami poliuretanowymi.

Elektro-Tauchlackierungsstrecke 
in KroatienFertigung in Kroatien Fertigung in Großbritannien
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Wszystkie felgi stalowe produkowane 
przez STARCO są zabezpieczane 
przed korozją poprzez lakierowanie w 
technologii e-coat. 
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Łańcuch dostaw

Posiadamy osiem punktów dystrybucyjnych w całej Europie 
oraz strategicznie rozmieszczone magazyny, aby obsługa 
klienta była jak najbardziej dogodna. 

Nieustannie rozwijamy sieć dystrybucyjną, aby 
maksymalnie dostosować się do bieżących i przyszłych 
potrzeb naszych klientów. Wprowadzamy drobne zmiany, 
jak i te większe, dające efekty w sensie długoterminowym. 
Wszystko w bliskiej współpracy z klientami kluczowymi. 

Jesteśmy otwarci na poszerzanie działalności wspólnie z 
klientami, niezależnie od tego, czy ma to miejsce na terenie 
Europy, czy w dalszych zakątkach świata. Przykładem 

takiego rozwiązania jest magazyn przejściowy w pobliżu 
zakładu produkcyjnego klienta zintegrowany w systemie 
Kanban. W ten sposób dostawa jest możliwa na ściśle 
określony czas.

Pracownicy działu sprzedaży i obsługi klienta są zawsze 
gotowi do wsparcia. Są w stanie doradzić w przypadku 
pojawienia się chwilowych problemów, jak i omówić zasady 
stałego, długotrwałego systemu dostaw.

Oferujemy unikalny system dopasowań, rozbudowaną sieć dystrybucyjną, wysoką 
jakość dostaw oraz doskonałą obsługę.
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Społeczna odpowiedzialność 
Działamy na różnych szerokościach geograficznych, pośród różnych grup 
etnicznych i na terenach o zróżnicowanym poziomie rozwoju gospodarki. 
Cenimy różnorodność kultur i pracowników w naszej firmie. 

Dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby zarządzać naszymi siedzibami z 
poszanowaniem lokalnych praw i wartości. 

Więcej na temat społecznej odpowiedzialności biznesu można przeczytać w 
zakładce starco.com/CSR
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Dbamy, bo rozumiemy zmiany i 
podejmujemy odpowiedzialne działania 
w kwestii praw człowieka, dobra 
pracowników oraz środowiska.
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Więcej informacji na  
starco.com

Sprawdzić lokalizację 
oraz skontaktować się z 

nami można poprzez  
starco.com/contact


