
STARCO podwaja siły poprzez współpracę z producentami oryginalnego sprzętu w całej 
Europie. Umożliwia to rozwój oraz utrzymanie wysokich standardów produkcji unikalnych 
kół podwyższających jakość pracy maszyn rolniczych. Maxam Flotxtra MS961R to niezastą-
pione rozwiązanie podczas pracy w polu oraz poruszania się po drogach.

W terenie

Ochrona podłoża

 ` Optymalna ochrona trawnika oraz upraw dzięki 
zaokrąglonym krawędziom bieżnika. 

 ` Minimalne utwardzenie gleby dzięki szerokiej budowie 
wypustek bieżnika oraz lepszy rozkład nacisku dzięki 
sztywności bieżnika.

Stabilność boczna

 ` Wyjątkowa przyczepność boczna dzięki wyjątkowej 
budowie klocków skierowanych w różne strony 
w połączeniu z wysokiej jakości właściwościami 

samoczyszczącymi.

MAXAM Flotxtra MS961R 

Na drodze

Trwałość i przebieg

 ` W pełni stalowa budowa jest wyjątkowo odporna na 
przebicia. 

 ` Wyjątkowo wysoki wskaźnik przebiegu jest możliwy 
dzięki gumie o specjalnym składzie

Bezpieczeństwo

 ` Zminimalizowane przywieranie kamieni oraz 
błota dzięki optymalnej geometrii bieżnika. 
Wyjątkowa stabilność kierunkowa dzięki niemalże 
nieprzerwanej budowie środkowego żebra oraz 
sztywności bieżnika
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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

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 dostarc-
zania 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                        

Rozmiar Rodzaj LI/SS Felga cale. S.W. mm. O.D.  mm. S.L.R. mm. R.C. mm.

600/50R22.5 IMP TL 159 D AG20.00×22.5 611 1172 527 3550

500/60R22.5 IMP TL 155 D AG16.00×22.5 503 1172 527 3550

560/60R22.5 IMP TL 161 D AG16.00×22.5 543 1244 560 3770

560/45R22.5 IMP TL 152 D AG16.00×22.5 543 1076 484 3260

710/40R22.5 IMP TL 161 D AG24.00×22.5 727 1140 513 3455

600/55R26.5 IMP TL 165 D AG20.00×26.5 611 1333 600 4040

650/55R26.5 IMP TL 169 D AG20.00×26.5 645 1389 625 4210

710/50R26.5 IMP TL 170 D AG24.00×26.5 727 1383 622 4190

800/45R26.5 IMP TL 174 D AG28.00×26.5 828 1393 627 4220

650/65R30.5 IMP TL 176 D AG20.00×30.5 645 1621 729 4910

710/50R30.5 IMP TL 167 D AG24.00×30.5 727 1485 668 4500

750/60R30.5 IMP TL 181 D AG24.00×30.5 754 1675 754 5075


