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

KINGS TIRE
KT-101

KINGS TIRE
KT-112 SLASHER

Všestranná pneumatika vhodná díky
svému optimálnímu dezénu pro
zemědělské použití a nenáročný terén.

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.

Čtyřplátnová konstrukce dodává
pneumatice dostatečnou pevnost a
zároveň poddajnost.

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-102 TRAIL CLAW
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.

KINGS TIRE
KT-168 BAJA TRAX

KINGS TIRE
KT-107/107F

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.

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.

Střed pneumatiky je zpěvněný a obvod
zesílený tak, aby při bočním kontaktu
nedošlo k poškození disku.

KINGS TIRE
KT-115
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.

