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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 


