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STARCO 
Produkcja felg





STARCO Wheel manufacturing 2018-II PL STARCO® STANOWI ZNAK HANDLOWY | Prawa autorskie 2018 fi rmy STARCO - wszelkie prawa zastrzeżone

STARCO – fi rma grupy Kenda 
Firma STRACO 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 rozwiązań w zakresie 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, Chorwacji,Chinach 

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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Na nasze felgi 
zużywamy 
wystarczająco 
lakieru dziennie, aby 
pokryć 11 kortów 
tenisowych!

Gdybyśmy 
ułożyli felgi 

wyprodukowane 
w czasie jednego 

miesiąca jedną na 
drugiej, stos byłby 
wyższy niż Mount 

Everest!
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Nasze roczne 
zużycie drutu 
spawalniczego 
wystarczyłoby, 
aby połączyć 
biegun północny 
z południowym!
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Proces toczenia fi rmy STARCO umożliwia osiągnięcie niesamowitej 

elastyczności w kwestii profi lów obręczy. Zmiany między profi lami 

W, DW oraz asymetrycznymi nie stanowią problemu. Oznacza to, że 

w tej serii istnieje możliwość dopasowania obręczy do wszystkich 

zastosowań.

Profi le 
obręczy
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Posiadając pełną kontrolę nad 
procesami produkcji obręczy oraz 
dysków, felgi STARCO cieszą się 
najwyższymi standardami w danej 
kategorii przeznaczenia. Stawia 
to nas na pozycji lidera wśród 
producentów kół.

STARCO rims are engineered to 
ETRTO norms. STARCO rims provide 
the basis for any possible wheel 
solution.

Dzięki naszym projektom, 
narzędziom oraz procesom 
produkcyjnym jesteśmy w stanie 
wykonać kompletne zamówienia 
dysków pasujących do produktów 
z naszego portfolio.

DyskObręcz Felga

Symetryczny profi l W Asymetryczny profi l WSymetryczny profi l DW
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W celu wzmocnienia felgi niezbędny jest kołnierz. STARCO 

przykłada dużą staranność w tym obszarze obręczy. 

Stworzyliśmy procesy pomagające utrzymać maksymalną 

grubość materiału, wzmacniając konstrukcję. 

Kołnierz
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Standardowy kołnierz posiada duże wybrzuszenie nad 

krawędzią, stanowiąc wzmocnienie oraz ułatwiając 

dopasowanie opony.

Do trudnych zastosowań, np. w leśnictwie, prosto z fabryki STARCO 

oferujemy obręcze ze wzmocnionym kołnierzem. Obręcze te są 

znacznie mocniejsze dzięki przyspawanej opasce na całej długości 

wewnątrz kołnierza.

Kołnierz na felgach profi lowanych

Kołnierz

standardowy

Wzmocnienie

kołnierza

Spawanie wzmocnienia kołnierza
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Garby stosuje się w celach podniesienia bezpieczeństwa. Ich 

zadaniem jest ochrona podczas nagłej utraty powietrza przed 

dostawaniem się wewnątrz felgi krawędzi opony. Utrzymując 

krawędź opony na miejscu, można zastosować niższe ciśnienie 

podczas jazdy.

Garby
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H1

H2

  STARCO jest jedynym producentem stosującym garby w 

felgach profi lowanych 8”, 9” i 10”

  Wszystkie felgi tłoczone do zastosowań rolnych i 

przemysłowych posiadają garby

  Wszystkie obręcze produkcji STARCO posiadają garby jedno- 

lub obustronnie

  Rola garbów w felgach STARCO jest jasno określona: 

utrzymać oponę bezpiecznie na miejscu, poprawić 

stabilność, ograniczyć ryzyko spowodowane nagłą utratą 

powietrza.

  Garby zapewniają odpowiednio ciasne dopasowanie, 

umożliwiając jazdę przy bardzo niskim ciśnieniu w kole

Garby utrzymujące krawędź 

opony

Kontrola jakości kołnierzaKołnierz
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Dysk o szczelnym dopasowaniu - zamontowany

Dysk o szczelnym dopasowaniu - dociśnięty

Dysk o szczelnym dopasowaniu - spawanie

Dysk STARCO stosuje wyłącznie dyski własnej produkcji. W ten sposób posiadamy pełną 

kontrolę nad materiałem, formami oraz optymalizacją dopasowania do obręczy STARCO.
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Dysk kwadratowy Dysk o szczelnym 
dopasowaniu

 Dysk płaski Dysk o głębokim 
dopasowaniu

Narzędzie do cięcia 
plazmowego
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Otwory montażowe
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  Otwór felgi jest mocno dopasowany 

do zatyczki piasty, przez co felga 

samoczynnie zostaje wyśrodkowana

  Budowa wywierconego otworu 

montażowego pomaga wyśrodkować 

felgę i utrzymać ją w danej pozycji.

  Nawiert kulisty defi niuje się poprzez 

promień, np. R16 (promień 16 mm)

  Nawiert stożkowy defi niuje się poprzez 

jego kąt, np. 60°.

  System brytyjski / System imperialny. 

  Kształt nawiertu wyrażany jest w 

stopniach, najpopularniejsze są 90°, 80° 

oraz 60°. Np. C90 (90°)

Metoda ta gwarantuje najmocniejsze osadzenie, gdyż nie jest tu usuwany żaden materiał. Wciskanie zamiast 

wycinania sprawia, że podczas kompresji metal staje się twardszy i mocniejszy. Nawiert może być stożkowy lub kulisty.

Dziurkowanie i formowanie...krok 1 Krok 3Krok 2

Proste osadzenie Nawiert kulisty Nawiert stożkowy

Proste osadzenie Nawiert stożkowy   Nawiert kulisty

Proste osadzenie

Felgę można wypośrodkować za pomocą szczelnego 

dopasowania do zatyczki piasty lub za pomocą śrub 

felgi umieszczonych w otworze nawiertu śruby.

Metodę wykorzystującą proste otwory na śruby 

nazywamy Spigot Fixing (Dopasowanie zatyczki) lub 

Hub Centering Wheel Fixing (Montaż felgi poprzez 

środkowanie piasty). Metodę wykorzystującą otwory 

nawiercone często zwiemy Bolt Centering Fixing 

(Montaż poprzez środkowanie śruby).

Elastyczne ustawienie produkcji, otwory montażowe, 

otwór centralny, dopasowanie itd. możemy 

dopasować do wymagań klienta.
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Felgi całościowe
Seria felg tłoczonych fi rmy STARCO obejmuje szeroką ofertę konfi guracji zintegrowanych z piastą. 

Pozwala nam to na produkcję felg do dowolnie dopasowanych osi i dowolnych zastosowań.
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Pierwsza forma Druga forma

Formowanie garbu i kołnierza Spawanie (transfer zimnego materiału)

Felga tłoczona

 Wewnętrzny dział ds. przygotowania  unikalnych projektów felg 

 Elastyczne zdolności produkcyjne dla większej wydajności produkcyjnej 

 Specjalny proces spawania dla optymalnego przepływu produkcji

Pierwsza forma Formowanie kołnierza i otworuDruga forma i pieczątka z danymi
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Pozycja piasty
Felgi całościowe mogą być produkowane z przeznaczeniem do dopasowania z centralną piastą 

lub do dopasowania z przesunięciem piasty. Różnica polega na umieszczeniu piasty oraz metody 

mocowania felgi na osi.
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EG · EO EK ER GG · GO GK GR

Sama piasta

Nylonowa tuleja Nylonowa tulejaŁożysko kulkowe kołnierza

Łożysko kulkowe (mocowanie zaciskowe) Łożysko kulkowe (mocowanie maszynowe)

Klucz zaciskowy Standardowy otwór na klucz

Śruba wkręcana

Złączka na smary

Śruba wkręcana

Budowa tego typu felg wymaga dętki dospawanej do środka. Do dętki zamontowane są łożyska, co gwarantuje bezproblemową pracę 

przy odpowiednich możliwościach ładowności. Istnieje szeroko gama specyfi kacji łożysk dla różnych średnic otworów oraz właściwości 

nośnych, w zależności od zastosowania.

Felgi ze zintegrowaną piastą

Oś do montażu
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Systemy lakierowania
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 Specjalne czynności przygotowawcze umożliwiają 

doskonałe przyjmowanie lakieru 

 Powłoka e-coat oraz malowanie proszkowe w 

przypadku małych i średnich felg 

 Wysoko wyspecjalizowana technologia malowania 

na mokro w przypadku większych felg i systemów 

kół bliźniaczych 

 Znakomite pokrycie krawędzi oraz najwyższa 

ochrona przed korozją

Systemy lakierowania są zamontowane tak, aby 

zapewnić maksymalną elastyczność produkcji, 

umożliwiając szybkie zmiany pomiędzy seriami 

produkcyjnymi - co sprawia, że dostępne są 

różnorodne kolory.

Piękno to nie tylko powierzchowność - wszystkie 

felgi od STARCO błyszczą
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Nasz wybór materiałów



starco.com  23

W STARCO nie zgadzamy się na kompromisy w kwestii jakości

Nawiązaliśmy długotrwałe partnerstwo z głównymi dostawcami. Przy obopólnym zrozumieniu 

całego łańcucha dostaw, nasi dostawcy posiadają zawsze odpowiedniej jakości materiały do naszej 

dyspozycji.
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Możliwość śledzenia
Wszystkie felgi STARCO są oznaczone kodem

  Identyfi kacja felg STARCO wraz z logo

 Czytelne oznaczenie rozmiarów felgi oraz informacji dotyczących bezpieczeństwa

 Pieczątka z datą umożliwiające łatwe śledzenie produktu
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Jakość robi różnicę
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Full member Nieustanny rozwój procesów produkcyjnych na 

najwyższym poziomie światowym

 Regularna weryfi kacja kluczowych parametrów produktu

 Ciągłe inwestycje w najlepsze szkolenia dla pracowników

Jakościowe testy lakierów Weryfi kacja głównych wymiarów

Producenci felg STARCO posiadają certyfi katy ISO 9001 oraz ISO 14001
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