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Opracowujemy i produkujemy 
lekkie felgi i opony o wysokiej 

jakości do niemal każdego 
zastosowania w transporcie 

lekkim.

Inteligentne systemy kół i opon do 
transportu lekkiego

Wózki wewnętrzne · Wózki taczkowe · Taczki 

 ` Specjalistyczna produkcja opon pneumatycznych lub odpornych na przebicie z częścią środkową ze stali lub 
tworzywa sztucznego.

 ` Wysokiej jakości systemy kół i opon do wózków, wózków taczkowych i taczek w rozmiarze od 4” do 12” są 
produkowane w oparciu o nasze obszerne doświadczenie w zakresie kół i opon, co zapewnia lepszą jakość dla 
użytkownika końcowego.

 ` Dostosowany proces zaopatrzenia, który zapewnia świetną dostawę oraz zaangażowany zespół gotowy pomóc 
Twojej firmie.

http://starco.com/solutions/light-transportation/
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Innowacyjne technologie, produkcja kół z tworzywa 
sztucznego oraz opon poliuretanowych oraz tworzenie 
projektów i produkcja form.  
Wyróżnia nas produkcja opon odpornych na przebicia. 
Rocznie produkujemy ponad 750 tys. kół  
w rozmiarach od 4” do 18”.

Najlepiej sprzedające się produkty

Duża gama produktów STARCO 
Flex Pro jest zalecana do 
profesjonalnych zastosowań 
na gładkiej powierzchni, 
ale sprawnie działa także 
na miękkim i częściowo 
nierównym terenie. System Flex 
dostosuje się do podłoża.

STARCO Flex iCore®

Odporność na przebicie 
zapewnia świetną jazdę, 
poprawia absorpcję wstrząsów 
i ogranicza opór na toczenie.

STARCO Flex Lite®

STARCO Flex Lite® są 
polecane do pracy na gładkiej 
powierzchni i częściowo 
nierównym terenie, głównie 
dla użytkowników prywatnych 
lub do lekkiej profesjonalnej 
obsługi.

STARCO Flex Pro

Materiał poliuretanowy stosowany do naszych 
opon odpornych na przebicie jest lekki, wytrzymały, 
ma dobre właściwości absorpcji wstrząsów i 
wykazuje świetną odporność na większość środków 
chemicznych, ozon i wpływ UV. Dzięki temu 
nasze produkty są pierwszym wyborem do wielu 
wymagających zastosowań.

Produkcja kół plastikowych i opon PU

STARCO – firma grupy Kenda  
Od 1961 r. jesteśmy pionierem w branży kół i opon. Obecnie opracowujemy, produkujemy i dostarczamy inteligentne rozwiązania w zakresie kół. Specjalizujemy się w dostarczaniu 
małych oraz dużych partii standardowych i indywidualnie dopasowanych kompletnych kół do wielu zastosowań – od najmniejszych taczek lub przyczep, po duże maszyny rolnicze lub 
sprzęt przemysłowy.

Nasza siedziba znajduje się w Danii, nasze fabryki – w Wielkiej Brytanii, Chorwacji i Chinach, a dział sprzedaży oraz centra montażu i dystrybucji ulokowane są w całej Europie.

STARCO należy do grupy Kenda, jednego z wiodących na świecie producentów opon i dętek posiadającego fabryki na całym świecie oraz zatrudniającego ponad 11 000 pracowników.

 Dowiedz się więcej, odwiedzając witrynę  starco.com
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