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

česká

rodinná

výrobní firma, která se zabývá
výrobou, prodejem a distribucí disk
kol pro manipula

ční

a zem

ů

a

ědělskou

techniku.

Vyrábíme a prodáváme kola, disky,

še pro průmyslovou,
manipulační, zemědělskou a zahradní
techniku dále pak čtyřkolky (ATV),
pneu a du

motokáry (Kart), malotraktory, golfové
vozíky. Máme velký výb
travní,
drá

šípový,

ěr

dezén

ů

-

hladký, cestovní a s

žkou.
žovou
ůměrem
požadavků

Nabízíme kola s pevnou pry
obru

čí

na kovovém disku s pr

kola 100 - 400 mm (dle
zákazníka).

štěm začínáme na
ěru 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.

Kola s foukacím plá
rozm

KONTAKTUJTE NÁS
+420 577 452 190
3. KVĚTNA 524, 763 12 VIZOVICE
ČESKÁ REPUBLIKA
VDZ@VDZ.CZ

PNEU PRO
ČTYŘKOLKY
V této sekci naleznete pneumatiky pro

čtyřkolky

(QUAD - sportovní) a ATV

žitkové) různých
použití.

(teréní, u
zp

ůsobu

rozm

ěrů

a

V nabídce jsou pouze pneumatiky
prov

ěř e n ý c h

ů, kteří
řadu let.

výrobc

vyskytují dlouhou

se na trhu

DURO
DI-2010 BUFFALO

DURO
DI-2037 FRONTIER

Agresivní dezén ve spojení s hroty
tvarovanými do písmene "V" zajistí
bezproblémový průjezd i těmi
nejobtížnějšími povrchy jako je bláto
a štěrk.

Dezén Frontieru byl speciálně
navrhnut pro dosažení vynikající
přilnavosti na tvrdém povrchu.
Díky tomu lze dosáhnout vysokých
rychlostí při zachování stability při
řízení.

Dezén pneumatiky má samočistíci
vlastnosti. Čtyř a šesti plátnová
tvrzená konstrukce dodává
pneumatice dobrou odolnost proti
průrazu a zajišťuje dlouhou životnost
pneumatiky.

Pneumatika je radiální (vyztužené)
konstrukce, tím se její jízdní
vlastnosti a odolnost ještě zvýší.

DURO
DI-2025 POWER GRIP
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.

DURO
DI-2011 BERM RAIDER

DURO
HF - 240 KNOBBY

Pneumatika, která byla speciálně
konstruhovaná pro větší zatížení.

Základní dezén používaný pro svoji
všestranost a využitelnost. Lze ho nalézt
jak u závodních ATV tak i zemědělských
čtyřkolek.

Dezén pokrytý specifickým vzorkem
nabízí široký záběr, redukuje prokluz,
zvyšuje trakci a poskytuje potřebnou
stabilitu při zatáčení. Díky tomu je vhodný
pro většinu povrchů.

Zakulacený tvar pneumatiky zlepšuje její
schopnosti v zatáčkách a její grip při
průjezdu nerovným a náročným terénem.

Dostupné i v provedení jako přední pneu.

Dostupné i v provedení jako přední pneu.

DURO
DI-2028 HOOK UP
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.

DURO
DI-2020 SCORCHER

DURO
DI-2009 POWER TRAIL

Vysoko rychlostní pneumatika, která je
vhodná především na rovné asfaltové
povrchy. Perfektní jízdní vlastnosti
vyplívají z velké dotykové plochy dané
konstrukcí pláště.

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.

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.

Dostupné i v provedení jako přední pneu.

DURO
DI-2016
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).

DURO
DI-2003 BLACKHAWK

DURO
DI-2014 TOP FIGHTER

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.

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.

Dostupné i v provedení jako přední pneu.

Díky speciální směsi je pneumatika vhodná
především pro použití na silnicích.
Dostupné i v provedení jako přední pneu.

DURO
DI-2013 RED EAGLE
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.

DURO
HF-277 THRASHER
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-274 EXCAVATOR
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.

