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PŁYTY ALUMINIOWE  
 
Płyty aluminiowe, chroniące spód quada, z najwyższej jakości Stopu AlMg3, A5754 H22 (używanego w przemyśle morskim i motoryzacyjnym). W ofercie płyty 
aluminiowe do większości marek ATV i UTV.  

 

 

 



Płyty aluminiowe Iron Baltic 
Materiał: Stop AlMg3, A5754 H22 (używany w 
przemyśle morskim i motoryzacyjnym), o grubości 4 
mm, odporne na korozję, szczotkowane aluminium 
(zapobiega powstawaniu przebarwień, zabrudzeń, o 
kierunku efektu szczotkowania zgodnie z kierunkiem 
powstawania rys). 

Informacje: Całkowita ochrona dolnej i przedniej 
części quada. Otwory ułatwiające mycie i usuwanie 
brudu. Otwory do zmiany oleju. Otwory 
przystosowane do mocowanie oryginalnego pługu. 
Instrukcja montażu, śruby i uchwyty montażowe w 
zestawie.  

Dzięki profesjonalnym urządzeniom używanym przez 
producenta Iron Baltic, min giętarce numerycznej z 
układem CNC (komputerowe sterowanie urządzeń 
numerycznych), zagięcia płyt są wykonane niezwykle 
precyzyjnie. Tuleje, i wszystkie podzespoły są 
wykonywane na miejscu u producenta w celu 
wykluczenia wszelkich problemów z pasowaniem 
poszczególnych elementów, oraz zachowania wysokiej 
jakości.  

Wszystkie stalowe elementy (uchwyty montażowe) są 
cięte laserowo, a następnie zginane, spawane oraz 
malowane proszkowo. Cynkowanie blach jest zlecane 
wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej.  

Płyty są projektowane i testowane przez zespół 
specjalistów, inżynierów i menadżerów, dostosowując 
każdy element do specyfiki danego quada. Firma Iron 
Baltic uzyskuje od producentów quadów poszczególne 
modele, a cały cykl produkcyjny opiera się na 
dopasowaniu i testowaniu bezpośrednio na danym 
pojeździe. Testy nowych płyt trwają 2-4 tygodnie, w 
zależności od potrzeb i problematyki konstrukcyjnej.  

Firma Iron Baltic to 10 lat doświadczenia, oraz 
najnowsze technologie wykorzystywane w produkcji, 
oraz eksport do krajów skandynawskich, jak i Ameryki 
Północnej. 

 

Przykładowe realizacje 

• PŁYTY ALUMINIOWE DO WSZYSTKICH MAREK 
ATV/UTV. 

• Stop aluminium najwyższej jakości.  
• Całkowita ochrona. 
• Otwory do czynności serwisowych . 
• Zabezpieczenie dolnej, przedniej i tylnej części 

quada. 
• Zabezpieczenie wahaczy i elementów zawieszenia. 
• Najwyższa jakość, najnowsze technologie 

produkcji.  
• Produkt testowany w ciężkich warunkach 

terenowych. 
• Produkcja europejska.  

 



PŁYTY Z TWORZYWA HDPE 

Płyty chroniące podwozie quada z tworzywa HDPE; (polietylen - high density) twardy materiał o dużej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne jak i wysoką 
temperaturę. - W ofercie płyty do większości marek ATV i UTV.  

 



Płyty plastykowe Iron Baltic 
Materiał: Czarne tworzywo HDPE , o grubości 10mm - 
(high density PE) – twardy materiał  o dużej gęstości,  
(nierozgałęzione łańcuchy zapewniają wysoką gęstość i 
duże siły oddziaływania międzycząsteczkowego) 
odporny na uszkodzenia mechaniczne i temeperaturę 
powyżej 125 st. C. 

Informacje: Całkowita ochrona dolnej i przedniej 
części quada. Zabezpieczenie kluczowych elementów 
zawieszenia.  Otwory ułatwiające mycie i usuwanie 
brudu. Otwory do zmiany oleju. Otwory 
przystosowane do mocowanie oryginalnego pługu. 
Instrukcja montażu, śruby i uchwyty montażowe w 
zestawie. 

 

W procesie produkcyjnym wykorzystywane są 
specjalistyczne urządzenia, podobnie jak w przypadku 
płyt aluminiowych, min frezarki numeryczne z 
układem CNC (komputerowe sterowanie urządzeń 
numerycznych).  

Po uzyskaniu odpowiedniej formy , płyty 
dopracowywane są manualnie, kiedy to są wyginane 
pod wpływem ciepła, chłodzone oraz ręcznie spawane 
(jeżeli istnieje taka potrzeba).  

Dzięki specyfice materiału (elastyczny i łatwo 
formowalny , odporny na odkształcenia) jak i 
technologii produkcji, montaż płyt odbywa się 
bezproblemowo.  
Płyty plastikowe , podobnie jak aluminiowe, firma Iron 
Baltic eksportuje do większości krajów europejskich 
jak i sprzedawane są na wyjątkowo wymagającym 

rynku skandynawskim, i amerykańskim.  

 

 
Przykładowe realizacje 

• PŁYTY HDPE DO WSZYSTKICH MAREK 
ATV/UTV. 

• Poliuretan o najwyższej wytrzymałości, 
grubość 10mm. 

• Otwory do czynności serwisowych . 
• Całkowite zabezpieczenie dolnej, 

przedniej i tylnej części quada. 
• Zabezpieczenie wahaczy i elementów 

zawieszenia. 
• Najwyższa jakość, najnowsze technologie 

produkcji.  
• Produkt testowany w ciężkich warunkach 

terenowych, produkcja europejska.  
 



PŁUGI I AKCESORIA DO PIACHU I ŚNIEGU. 
                     Uniwersalne pługi, pasujące do wszystkich modeli ATV/UTV. 

 

• Materiały najwyższej jakości.  

• Akcesoria do montażu, pasujące do 
wszystkich modeli quadów. 

• Pługi do śniegu, piachu, szczotki. 

• System montażowy dostosowany do 
quadów wyposażonych w osłony 
podwozia.  

• Produkcja europejska. 

Przykładowe realizacje 

 



ODŚNIEŻARKI  

Iron Blower B&S 14hp -   Silnik BRIGGS & STRATTON (seria 2100) 420cc 14HP z 
ręcznym rozrusznikiem. Panel sterowania. Wymiary (zmontowany) 
szerokość 1250mm x 1000mm x wysokość 2400mm regulowana długość - 3500 
mm. Rura wyrzutowa strumieniem śniegu (do 15m), regulowana poprzez panel 
sterowania. Teleskopowa rura montażowa 1600mm-2600mm, montowana do 
tylnego haka quada, oraz wyciągarki. Instalacja odśnieżarki trwa 15 min. Obracana 
w promieniu 360st. Łatwy w użyciu, szybki napinacz paska. Demontaż i montaż 
pasa sprzęgła w razie potrzeby. 
Śruby zabezpieczające przed nadmiernym obciążeniem wału wirnika. Szybkość 
pracy do 5km/h. Waga 200kg.  

Iron Blower  Light 13hp -   Silnik Honda 420cc 14HP z ręcznym 
rozrusznikiem. Panel sterowania. Wymiary (zmontowany) 
szerokość 1250mm x 1000mm x wysokość 2400mm regulowana długość - 
3500 mm. Rura wyrzutowa strumieniem śniegu (do 15m), regulowana 
poprzez panel sterowania. Teleskopowa rura montażowa 1600mm-
2600mm, montowana do tylnego haka quada, oraz wyciągarki. Instalacja 
odśnieżarki trwa 15 min. Obracana w promieniu 360st. Łatwy w użyciu, 
szybki napinacz paska. Demontaż i montaż pasa sprzęgła w razie potrzeby. 
Śruby zabezpieczające przed nadmiernym obciążeniem wału wirnika. 
Szybkość pracy do 5km/h. Waga 200kg. 
 



Iron Blower PRO V2" 18hp -   Silnik BRIGGS & STRATTON VANGUARD 
V-Twin 18 KM,  z ręcznym rozrusznikiem, lub opcjonalnym 
elektrycznym. Panel sterowania. Wymiary (zmontowany) 
szerokość 1250mm x 1000mm x wysokość 2400mm regulowana 
długość - 3500 mm. Rura wyrzutowa strumieniem śniegu (do 15m), 
regulowana poprzez panel sterowania. Teleskopowa rura montażowa 
1600mm-2600mm, montowana do tylnego haka quada, oraz 
wyciągarki. Instalacja odśnieżarki trwa 15 min. Obracana w promieniu 
360st. Łatwy w użyciu, szybki napinacz paska. Demontaż i montaż pasa 
sprzęgła w razie potrzeby. 
Śruby zabezpieczające przed nadmiernym obciążeniem wału wirnika. 
Szybkość pracy do 5km/h. Waga 200kg.  

 

ATV rotary broom, 6.5 hp B&S engine (street & snow sweeper) 
Do czyszczenia dróg, placów, ulic, chodników ze śniegu, piachu, liści, 
śmieci itd., Silnik 5.5 KM Briggs & Stratton. Wymiary 2000mm x 
1500mm x wysokość 850mm. Szerokość czyszczenia 1270mm, 
prędkość obrotu 250-450 obr/min, Szczotki Polipropylen, tarcza 
450mmWaga 125kg.  

 



STELAŻE I BAGAŻNIKI 
Stelaże i bagażniki wykonane są z tworzywa HDPE, o grubości 1,5cm, oraz ze stali  1-1,5cm. W zestawach elementy montażowe.  



OSŁONY PRZEDNIE 
Aluminiowe osłony przednie do quadów. Grubość 3-4 mm. Zakrywają chłodnice przed uszkodzeniami mechanicznymi.  



Wyłączny importer na Polskę firmy Iron Baltic Estonia 
Blue-Bike Centrum BRP Warszawa 
Ul. Modlińska 335b 
Tel. (22) 4878333, 508125150 
arkadiusz.drewicz@bluebike.pl 
www.bluebike.pl 


