Inteligentne rozwiązania w zakresie kół i opon
dla pojazdów do pielęgnacji terenu i odpadów
Kosiarki samojezdne · Profesjonalne kosiarki · Małe ładowarki kołowe
Nośniki narzędzi · Pojazdy komunalne

Współpracujemy z producentami
oryginalnego sprzętu (OEM) w całej
Europie i dostarczamy standardowe
lub indywidualne kompletne
rozwiązania w zakresie kół i opon do
wielu różnych maszyn poruszających
się z małą prędkością.

`` Specjalistyczna produkcja felg stalowych i plastikowych oraz zaplecze montażowe do dużych i małych partii.
`` Wysokiej jakości indywidualna lub standardowa gama kompletnych rozwiązań w zakresie kół zapewniająca
optymalną wydajność pojazdu.
`` Dostosowany proces zaopatrzenia zapewniający świetną dostawę oraz zaangażowany zespół gotowy pomóc
Twojej firmie.

starco.com/utility

Najlepiej sprzedające się produkty

Murawa

Pojazdy komunalne

Nośniki narzędzi

`` STARCO Grip

Mała ładowarka
kołowa

`` Kenda K500 Super Turf

`` Kenda K505 Turf

`` STARCO Grip Pro

`` STARCO AS Loader

`` GT Kargo Max ST-6000

`` Kenda K500 Super Turf

`` STARCO Turf Tech

`` STARCO MP Loader

`` STARCO Turf Trac

`` STARCO Turf Tech

`` Kenda K500 Super Turf

`` STARCO Alptrak

`` Kenda K505 Turf

`` Kenda K500 Super Turf

`` STARCO Turf Tech

`` Kenda K505 Turf
`` Kenda K395 Power Grip

Produkcji felg stalowych
Chorwacja

Chiny

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.

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.

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”.

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

Wszystkie felgi stalowe wyprodukowane
przez STARCO są pokryte powłoką e-coat, aby
zapobiec korozji i można je pomalować na
dowolny kolor.

STARCO – firma grupy Kenda
Od 1961 r. jesteśmy pionierem w branży kół i opon. Obecnie opracowujemy, produkujemy i dostarczamy inteligentne rozwiązania w zakresie kół. Specjalizujemy się w dostarczaniu
małych oraz dużych partii standardowych i indywidualnie dopasowanych kompletnych kół do wielu zastosowań – od najmniejszych taczek lub przyczep, po duże maszyny rolnicze lub
sprzęt przemysłowy.
Nasza siedziba znajduje się w Danii, nasze fabryki – w Wielkiej Brytanii, Chorwacji i Chinach, a dział sprzedaży oraz centra montażu i dystrybucji ulokowane są w całej Europie.
STARCO należy do grupy Kenda, jednego z wiodących na świecie producentów opon i dętek posiadającego fabryki na całym świecie oraz zatrudniającego ponad 11 000 pracowników.

Dowiedz się więcej, odwiedzając witrynę starco.com
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