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Kolo je
největším
vynálezem
lidstva
VDZ spol. s r.o. je česká rodinná

výrobní firma, která se zabývá

výrobou, prodejem a distribucí disků a

kol pro manipulační a zemědělskou

techniku. 

Vyrábíme a prodáváme kola, disky,

pneu a duše pro průmyslovou,

manipulační, zemědělskou a zahradní

techniku dále pak čtyřkolky (ATV),

motokáry (Kart), malotraktory, golfové

vozíky. Máme velký výběr dezénů -

travní, šípový, hladký, cestovní a s

drážkou. 

Nabízíme kola s pevnou pryžovou

obručí na kovovém disku s průměrem

kola 100 - 400 mm (dle požadavků
zákazníka). 

Kola s foukacím pláštěm začínáme na

rozměru pláště 200x50 a max.

rozměrem 20x10.00-10. V tomto

rozsahu rozměrů kol s foukacím

pláštěm jsme schopni nabídnout různé

varianty nábojů, a to například

plastové kluzné ložisko, válečkové

ložisko, kuličkové ložisko nebo také

náboj s drážkou pro  hnací hřídel, tři,
čtyři šrouby pro přírubu a další. 



Foukací kola
Foukací kola patří v našem sortimentu  

k jedné z nejoblibenějších  

a nejprodávanějších kategoií. 

Kolo lze rozdělit na tři části, přičemž
každou z nich lze konfigurovat, dle

preferencí zákazníka. 

Plášť - Mezi hlavní faktory, které ovlivňují

výběr plášťě patří zejména druh povrchu  

a zatížení.  

Pokud bude kolo využíváno na povrchu

který nechceme nijak poškodit bude

vhodné využítí pláště s hladkým případně
neagresivním dezénem, který se do

povrchu nezaryje a nepoškodí jej.  

Naopak na povrchu, kde je vyžadován

velký záběr a trakce se využití plášťě se

šípovým dezénem jeví jako nejlepší volba.

Rovněž je důležité určit pravděpodobnost

propíchnutí pláště, pro delší životnost  

je účelné zvolit plášť s vyšším počtem

pláten (PR). 

Disk - Při výběru disku hraje důležitou roli

také způsob uložení. Mezi nejpoužívanější

způsoby patří různé druhy ložisek, nábojů
dále pak děr pro uložení šroubů pro

přírubu, drážek pro pero a dalších dle

požadavků zákazníka. 

Duše - Duše jsou dané především typem

ventilku. Ten může být zahlý, rovný,

pryžový nebo kovový. 
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Kola pro 
malotraktory
Tyto kola lze podle drsnosti dezénu

rozdělit na tři základní typy.  

Hladký dezén - hladký případně dezén s

minimálním vzorkem či drážkou je vhodný

zejména tam, kde vyžadujeme, aby povrch

zůstal nedotčený. Nevýhodou tohoto

dezénu je především jeho slabý záběr v

drsnejších podmínkách, proto je vhodný

spíše na rovné travnaté plochy. 

Dezén "kostka" - v této kategorii kol patří
dezén s vzorkem připomínající kostky k

nejpoužívanějším a nejuniverzálnějším

typům kol. Univerzálnost těchto kol tkví v

jejich širokém spektru použití. Dezén je

dostatečně jemný na to, aby nepoškodil

povrch a zároveň dodal i potřebnou trakci

v menších kopcích. Tyto kola jsou také

známé pod pojmem "TURF". 

Šípový dezén - tento dezén nabízí ze

všech výše uvedených dezénů největší

trakci a průchodnost obtížným terénem

jako je bahno a písek nebo sníh. Jednou z

hlavních předností těchto dezénu jsou

jejich samočistící vlastností.    
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KOLO 13X5.00-6 
KOVOVÝ DISK 3.50X6 



KOLO 15X6.00-6 
KOVOVÝ DISK 4.50X6 



KOLO 15X6.00-6 
KOVOVÝ DISK 4.50X6 



KOLO 16X6.50-8 
KOVOVÝ DISK 5.50X8 



KOLO 16X6.50-8 
KOVOVÝ DISK 5.50X8 



KOLO 16X6.50-8 
KOVOVÝ DISK 5.50X8 



KOLO 18X6.50-8 
KOVOVÝ DISK 5.50X8 



KOLO 18X8.50-8 
KOVOVÝ DISK 7.00X8 



KOLO 18X8.50-8 
KOVOVÝ DISK 7.00X8 



KOLO 18X9.50-8 
KOVOVÝ DISK 7.00X8 



KOLO 20X10.00-8 
KOVOVÝ DISK 7.00X8 



Kola pro 
manipulační 
techniku
Kola, která jsou díky své univerzálnosti v

manipulační technice se zbožím,

předměty, výrobky nebo přepravu nákladu

či odpadu v oblasti zahradní techniky

velmi rozšířená a vyhledávána. Rovněž je

lze v závislosti na typu dezénu rozdělit do

tří kategorií.   

Hladký dezén - Používá se především

tam, kde má povrch různorodé složení

např. tráva, hlína či kamení. Hladký dezén

se díky své poddajnosti přizpůsobí a jeho

velká nosnost v kombinaci s minimální

stopou ho dělá ideální při použití ve

zahradních či stavebních kolečkách. 

Hladký dezén s drážkou a dezén s

kostkou (kosočtvercem) - Tyto dezény 

odstraňují hlavní nevýhodu předchozího

typu a tím je malá odolnost vůči protržení.

Silná vrstva pryže s drážkou nebo vzorkem

zabraňuje protržení a pomáhá udržet

směr v sypkém terénu. Díky vrstvě pryže

kolo zvládá větší zatížení. Používá se v

ručních vozících např. rudlech. 
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KOLO 2.80/2.50-4 
PLASTOVÝ DISK 2.10X4 



KOLO 2.80/2.50-4 
KOVOVÝ DISK 2.10X4 



KOLO 3.00-4 
PLASTOVÝ DISK 2.10X4 



KOLO 3.00-4 
KOVOVÝ DISK 2.10X4 



KOLO 4.00-4 
KOVOVÝ DISK 2.10X4 



KOLO 4.00-4 
KOVOVÝ DISK 2.10X4 



KOLO 4.10/3.50-6 
KOVOVÝ DISK 3.00X6 



KOLO 3.50-6 
KOVOVÝ DISK 3.00X6 



KOLO 4.80/4.00-8 
KOVOVÝ DISK 2.50X8 



KOLO 4.80/4.00-8 
KOVOVÝ DISK 2.50X8 



KOLO 4.80/4.00-8 
KOVOVÝ DISK 2.50X8 



Kola s šípovým 
dezénem
Kola s šípovým dezénem tvoří díky svým

unikátním vlastnostem samostatnou

kategorii. Tato kola nemají tak široké

spektrum použití jako dezény s hladkým

povrchem.  

Jelikož je jejich konstrukce zpevněná

vynikají především v obtížných

podmínkách, kde je vyžadována neustála

trakce a kontakt s povrchem, což může

představovat např. sypký či blátěný

povrch. Pláště těchto kol bývají rovněž
zpěvněné a lépe tak odolávají průrazům,

to je tvoří značnou výhodu např. při
použití v lesích nebo v kamenitých

terénech.  
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KOLO 4.80/4.00-8 
KOVOVÝ DISK 2.50X8 



KOLO 3.50-6 
KOVOVÝ DISK 3.00X6 



KOLO 3.50-6 
KOVOVÝ DISK 3.00X6 



DISKY
Výrobou disků se zabýváme již
přibližně 20 let. Během těchto let

jsme postupně vylepšili výrobní proces

a nyní jsme schopni vyrobit velké

množtsví variant velikostí a úprav. 

Povrch disků je upraven kvalitními

práškovými barvami, které odpovídají

mezinárodnímu vzorníku barev RAL. 

Vnitřní náboj je vyroben přesnou CNC

technikou, která umožňuje změnu

specifikací jako délka a průměr v

závislostí na zákazníkových

preferencích. 



2.10X4 
PLASTOVÝ DISK 

2.10X4 
METALOVÝ DISK



2.50X6 
METALOVÝ DISK 

3.50X6 
METALOVÝ DISK



4.50X6 
METALOVÝ DISK 

2.50X8 
METALOVÝ DISK



2.50X8 
METALOVÝ DISK II 

5.50X8 
METALOVÝ DISK



7.00X8 
METALOVÝ DISK 

8.00X8 
METALOVÝ DISK



3.50/6.00/8.00 X 10 
METALOVÝ DISK  

7.00X12 
METALOVÝ DISK



Pryžová kola
Kola s pryžovou obručí zkráceně pryžová

kola získaly své jméno díky celopryžové

vnitřní konstrukci. Tyto obruče bývají

natažené na pevném kovovém disku. Tato

konstrukce se pak vyznačuje velkou

odolností vůči vysokým teplotám a narozdíl

od foukacích kol je prakticky nemožné je

prorazit ostrým předmětem.  

Na základě toho jsou vhodné např. do

těžkého hutního průmyslu. Vzhledem k

široké škále uložení je jejich použití

všestranné.  

Specialitou v této kategorii pak je kolo

označené jako 400P neboli Bantamové

kolo, které lze použít i v těch nejtěžších

podmínkách.   
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KOLO PRYŽOVÉ  
(Ø 100 - 140 MM) 



KOLO PRYŽOVÉ  
(Ø 160 - 196 MM) 



KOLO PRYŽOVÉ  
(Ø 200 - 250 MM) 



KOLO PRYŽOVÉ  
(Ø 260 - 320 MM) 



KOLO PRYŽOVÉ  
(Ø 350 - 400 MM) 



PNEU PRO 
ČTYŘKOLKY
V této sekci naleznete pneumatiky pro

čtyřkolky (QUAD - sportovní) a ATV

 (teréní, užitkové) různých rozměrů a

způsobu použití.  

V nabídce jsou pouze pneumatiky

prověřených výrobců, kteří se na trhu

vyskytují dlouhou řadu let. 









DURO 
DI-2010 BUFFALO

Radiální (vyztužená) konstrukce zpevňuje 

jádro pneumatiky, díky tomu je povrch 

pneumatiky velmi tvrdý a nedochází zde 

k tak velkému tření způsobeném měkčím 

povrchem. Na základě toho lze dosáhnout 

velkých rychlostí v přímem směru 

. 

Segmenty umístěné na krajích pneumatiky 

pak umožní udržet velkou rychlost 

a stabilitu i při zatáčení.  

Agresivní dezén ve spojení s hroty 

tvarovanými do písmene "V" zajistí 

bezproblémový průjezd i těmi 

nejobtížnějšími povrchy jako je bláto 

a štěrk.  

Dezén pneumatiky má samočistíci

vlastnosti. Čtyř a šesti plátnová 

tvrzená konstrukce dodává 

pneumatice dobrou odolnost proti 

průrazu a zajišťuje dlouhou životnost 

pneumatiky.  

DURO 
DI-2025 POWER GRIP

Dezén Frontieru byl speciálně 

navrhnut pro dosažení vynikající 

přilnavosti na tvrdém povrchu.   

Díky tomu lze dosáhnout vysokých 

rychlostí při zachování stability při 
řízení. 

Pneumatika je radiální (vyztužené) 

konstrukce, tím se její jízdní 

vlastnosti a odolnost ještě zvýší. 

DURO 
DI-2037 FRONTIER 





DURO 
DI-2011 BERM RAIDER

Radiální (vyztužená) konstrukce zvyšuje 

absorbci nerovností terénu 

a tím redukuje odskoky řízení. 

Boční výstupky zaručují vyprostění ze 

zajetých kolejí a děr. Rozmístění těchto 

vystupků rovněž napomáhá k rychlejšímu 

a  stabilnějšímu brždění  

Dostupné  i v provedení jako přední pneu. 

Pneumatika, která byla speciálně 

konstruhovaná pro větší zatížení.  

Dezén pokrytý specifickým vzorkem 

nabízí široký záběr, redukuje prokluz, 

zvyšuje trakci a poskytuje potřebnou 

stabilitu při zatáčení. Díky tomu je vhodný 

pro většinu povrchů. 

Dostupné  i v provedení jako přední pneu. 

DURO 
DI-2028 HOOK UP

Základní dezén používaný pro svoji 

všestranost a využitelnost. Lze ho nalézt 

jak u závodních ATV tak i zemědělských 

čtyřkolek.  

Zakulacený tvar pneumatiky zlepšuje její 

schopnosti v zatáčkách a její grip při 
průjezdu nerovným a náročným terénem.   

Dostupné  i v provedení jako přední pneu. 

DURO 
HF - 240 KNOBBY





DURO 
DI-2020 SCORCHER 

Dezén pro kvalitnější a jistější jízdu na 

motocrossových (MX) a cross-country 

(XC) tratích. Šikmé bloky dezénu zlepšují 

trakci na asfaltu. To umožní použití 

především na tratích, kde se střídá pevný 

a sypký/blátěný povrch.  

Boční dezén je speciálně vyztužen proti 

průrazům.   

Dostupné  i v provedení jako přední pneu 
(DI-2015). 
 

Vysoko rychlostní pneumatika, která je 

vhodná především na rovné asfaltové 

povrchy. Perfektní jízdní vlastnosti 

vyplívají z velké dotykové plochy dané 

konstrukcí pláště.  

Hluboké kanálky vedoucí po obvodu 

celého dezénu způsobují lepší odvalování 

vody z povrchu pláště a tím se stává 

vozidlo perfektně ovladatelné i na 

mokrém povrchu.  

Dostupné  i v provedení jako přední pneu. 

DURO 
DI-2016 

Sada závodních pneumatik pro závodní 

motocross (MX), cross-country (XC) a 

rekreační jízdu. 

Dezén pokrytý specifickým vzorkem nabízí 

široký záběr, redukuje prokluz, zvyšuje 

trakci a poskytuje potřebnou stabilitu při 
zatáčení. Díky tomu je vhodný pro většinu 

povrchů.  

Dostupné  i v provedení jako přední pneu. 

DURO 
DI-2009 POWER TRAIL 





DURO 
DI-2003 BLACKHAWK 

Podobně jako předešlá pneu i tento dezén 

se vyznačuje velmi dobrou stabilitou a to 

i v prudkých zatáčkách. 

Dostupné  i v provedení jako přední pneu.   

 

Pneumatika, která vyniká především svou 

velkou stabilitou. Dezén se specificky 

umístěnými segmenty, které zabraňují 

smyku, zvyšují trakci a dodávají potřebnou 

stabilitu při brždění a zatáčení. 

Dostupné  i v provedení jako přední pneu. 

DURO 
DI-2013 RED EAGLE 

Velké bloky na povrchu pláště poskytují 

stálý kontakt s povrchem vozovky. To 

zaručuje velkou rychlost. Konstrukce vnější 

drážky pneumatiky umístěna ve středu 

pláště zaručuje dobrý lineární výkon 

Vyztužená vnitřní drážka snižuje napětí, tím 

redukuje opotřebení a zvyšuje životnost 

pneumatiky. 

Díky speciální směsi je pneumatika vhodná 

především pro použití na silnicích. 

Dostupné  i v provedení jako přední pneu. 

DURO 
DI-2014 TOP FIGHTER 





Univerzálnost této pneumatiky spočívá v 

konstrukci dezénu, který je díky svému 

tvaru vhodný pro většinu povrchů jako 

např. bláto, sníh a štěrk.  

Pneumatika je dostupná v mnoha 

rozměrech a provedení počtu pláten.  

DURO 
HF-274 EXCAVATOR 

Moto-crossová přední pneumatika 

vhodná pro obtížné podmínky. Středová 

drážka drží pneumatiku v lineárním 

směru. Bloky umístěné po stranách 

pneumatiky pak poskytují optimální 

trakci ve smíšeném terénu.  

Konstrukce pneumatiky je tvrzená 

(radiální).

DURO 
HF-277 THRASHER 





KINGS TIRE  
KT-101

Univerzální pneumatika, která je vhodná k 

použití v jakýchkoliv podmínkách, dokonce 

i v lehčím bahnitém terénu.   

Dezén s neutralním vzorem s vylepšenou 

boční stěnou poskytuje řidičům větší 

odolnost proti propíchnutí, hladší jízdu a 

zvýšenou celkovou spolehlivost.  

Všestranná pneumatika vhodná díky 

svému optimálnímu dezénu pro 

zemědělské použití a nenáročný terén.  

Čtyřplátnová konstrukce dodává 

pneumatice dostatečnou pevnost a 

zároveň poddajnost. 

KINGS TIRE 
KT-102 TRAIL CLAW

Jedna z nejpoužívanějších závodních 

pneumatik. Ať už jste začátečník nebo 

pokročilý, pokud jezdíte jen pro zábavu 

nebo je vašim cílem dosáhnout těch 

nejlepších výsledků bude tato pneumatika 

vždy skvělou volbou.  

Písek, bláto nebo hlína a vše mezi tím 

nemůže zastavit masivní záběr, kterým se 

pneumatika díky své obrovské stopě, 

závodní konstrukci a rozptýlením běhounů 

vyznačuje.  

Dostupné  i v provedení jako přední pneu.

KINGS TIRE 
KT-112 SLASHER 





KINGS TIRE 
KT-168 BAJA TRAX 

Hladká závodní pneumatika, která díky své 

velké kontaktní ploše poskytuje perfektní 

trakci hlavně na rovném povrchu. 

Pneumatika je díky svému speciálnímu 

složení vhodná pro použití na asfaltovém 

povrchu. Její vyztužená a zesílená 

konstrukce snižuje opotřebení a 

prodlužuje její trvanlivost. 

ATV/UTV pneumatika, která Vás udrží v 

blátě i v písku. Díky uspořádání 

hlubokého, samočistícího dezénu 

rozloženého v efektivním uspořádání 

získáváte rychlou odezvu na řízení, což je 

zásadní při intenzivním chodu.  

Střed pneumatiky je zpěvněný a obvod 

zesílený tak, aby při bočním kontaktu 

nedošlo k poškození disku.  

 

KINGS TIRE 
KT-115 

Masivní vysoký dezén zajistí vynikající 

výkon v těch nejtěžších podmínkách jako je 

bláto a močál. Navzdory svému drsnému 

dezénu je pneumatika stále schopna 

pracovat i na pevných plochách. To je 

zajištěno jejím zpevněným povrchem a 

šesti plátnovou konstrukcí.  

KINGS TIRE 
KT-107/107F 





DISKY PRO 
ČTYŘKOLKY
V této sekci naleznete disky pro

čtyřkolky (QUAD - sportovní) a ATV

 (teréní, užitkové) různých rozměrů a

uložení.  

V nabídce jsou pouze disky vyrobené z

kvalitních slitin určené pro velké

zatížení. 





DISK AR09 
ALLOY

DISK AR09 
S LÍMCEM – ALLOY



DISK AR10  
ALLOY

DISK AR10 
S LÍMCEM – ALLOY



DISK DA001   
ALLOY

DISK DA001 
S LÍMCEM – ALLOY



DISK M011 
ALLOY

DISK M011 
S LÍMCEM – ALLOY



DISK TYP A 
METAL

DISK TYP B 
METAL



DISK TYP C  
METAL

DISK TYP D  
METAL



DISK M704 
ALLOY

DISK AR12-01  
ALLOY



KOLA 

DISKY 

PNEU 

DUŠE

K O N T A K T U J T E  N Á S
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