
 ` Profesjonalne opony trawnikowe

 ` Zaokrąglony profil barku minimalizuje ryzyko 
uszkodzenia trawnika

 ` Stosowane przez wiodących producentów 
profesjonalnego sprzętu

 ` Znacznie więcej gumy na styku z podłożem oznacza 
wyższą odporność na przebicia i dłuższą trwałość

Opony pneumatyczne klasy premium przeznaczone dla branży 
ogrodniczej i architektury krajobrazu

Główne właściwości

Opony trawnikowe KENDA
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Opony pneumatyczne 
klasy premium 
przeznaczone dla branży 
ogrodniczej i architektury 
krajobrazu

Seria Kenda K5XX znajduje zastosowanie głównie w branży 
komunalnej, dobrze sprawdza się również w ogrodnictwie i 
przydomowej architekturze krajobrazu.

Cechą charakterystyczną serii jest duża głębokość bieżnika 
oraz wyśmienita trakcja. Na trawnikach opony zapewniają 
dużą powierzchnię styku, a zaokrąglone barki umożliwiają 

optymalną ochronę podłoża. Na drodze wyróżniają je rowki w 
klockach oraz twardszy skład gumy.

Dostępne w 88 modelach, od 4” do 16,5”.

Dzięki serii Kenda, STARCO oferuje najobszerniejszy program 
opon trawnikowych w klasie premium.
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STARCO – firma grupy Kenda 
Firma STARCO to rodzinna firma, pionier w branży kół i opon od ponad 55 lat. Obecnie w firmie 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 
                        

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.

Informacje o 
technologii e-coating


