STARCO HT+
Najwyższej jakości felgi i opony do przetrząsaczy, gwarantujące
niezwykłą trwałość. Idealne rozwiązanie do transportu na
drogach oraz do pracy w polu na grząskim podłożu.
 Produkt idealnie się sprawdza w transporcie
drogowym do 50 km/h oraz na grząskim terenie
przy prędkości do 20 km/h
 Optymalny profil i bieżnik gwarantujące wysoką
stabilność
 Unikalna konstrukcja umożliwiająca optymalne
zastosowanie
 Udoskonalona technologia zapobiegająca
przebicia
 Szerokie rowki zapobiegające przebicia i
dostawaniu się kamieni.

 Skonstruowana, aby pochłaniać wibracje i
wstrząsy podczas pracy w terenie
 Specjalny skład gumy o długiej żywotności i
wydłużonym okresie użytkowania
 Powłoka e-coat stosowana na tych wysokiej jakości
felgach gwarantuje skuteczną ochronę przed rdzą
 Koło zaprojektowane, opracowane i
wyprodukowane przez STARCO.

Najwyższej jakości felgi i
opony do przetrząsaczy
gwarantująceniezwykłą
trwałość. Idealne rozwiązanie
dotransportu na drogach
oraz do pracy w poluna
grząskim podłożu.
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

Opona

Opona dętkowa; 16 x 6,50-8

Felga

5,50A x 8, z powłoką e-coat

Prędkość
Zastosowanie
Wykorzystanie
Zgodność

Zastosowanie przy mniejszych prędkościach 72B - 355 kg przy 50 km/h
Przetrząsacze, zgrabiarki i żniwiarki
100% na grząskim podłożu - ścierniska i obszary pokryte trawą
PAH

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
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