
STARCO maszyny rolnicze
Bogata oferta opon do każdego rodzaju podłoża



Seria STARCO SG Flotation 

została stworzona z myślą 

obezproblemowej pracy 

na grząskim podłożu przy 

minimalnym na nie nacisku.

Opony STARCO serii SG Flotation stanowią wspaniałą 

inwestycję. Doskonale sprawdzają się w większości 

maszyn rolniczych oraz w mniejszych ładowarkach. 

Opona STARCO SG Flotation została przede wszystkim 

stworzona z myślą o zastosowaniu w maszynach 

rolniczych, takich jak przyczepy załadunkowe, kultywatory 

czy pługi. Można je jednak z korzyścią stosować 

również do małych ciągników, kombajnów, mini 

ładowarek itp. Zastosowanie opon STARCO SG Flotation 

ułatwia właścicielom i operatorom sprzętu rolniczego 

manewrowanie oraz zapewnia stabilność i niezawodność 

maszyn.

  Zastosowanie najwyższej jakości bieżnika zapewnia 

szeroką i równomierną powierzchnię kontaktu.

  Unikalna konstrukcja  umożliwia optymalne zastosowanie.

  Ograniczony nacisk na podłoże zapobiega ubijaniu gleby.

  Wysoce ułatwiony proces samooczyszczania.

  Wysoka przyczepność na miękkim podłożu i obszarach 

pokrytych trawą.

  Zaprojektowane i opracowane przez STARCO



Seria  rolniczych opon typu FRT  STARCO 

AW zaprojektowana i opracowana 

zgodnie ze standardami OEM zapewnia 

doskonałą wydajność przy różnorodnych 

zastosowaniach. 

„Standardowy” wzór bieżnika został zoptymalizowany, aby 

zapewnić odpowiednie właściwości samoczyszczące oraz 

ograniczyć dostawanie się kamieni, natomiast zastosowany 

w bieżniku materiał zapewnia dłuższą żywotność zarówno 

na miękkich, jak i twardych powierzchniach.

Seria STARCO AW gwarantuje standardy OEM w odniesieniu 

do niezawodności i trwałości, oferując przy tym doskonały 

stosunek jakości do ceny.

  Doskonała wydajność

  Różnorodność zastosowań

  Wyjątkowa niezawodność

  Niezwykła trwałość

  Wysoka ładowność nawet przy niskim ciśnieniu w 

oponach

  Zaprojektowane i opracowane przez STARCO
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We wszystkich maszynach, 
w których zastosowano 

opony STARCO, możliwe jest 
dopasowanie felg naszej 

produkcji.

STARCO posiada w ofercie 
pełną gamę opon o budowie 
fl otacyjnej oraz opon AW do 

zastosowania w różnego typu 
maszynach rolniczych.

STARCO – fi rma grupy Kenda 

Firma STARCO to rodzinna fi rma, pionier w branży kół i opon od ponad 55 lat. Obecnie w fi rmie 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 

                        


