
A legjobb választás haszonjárművekhez
Az Alcoa alumíniumkerekek a haszonjárművekhez elérhető 
legkönnyebb és legerősebb kerekek. Az Alcoa kerekek fényes 
csillogása nagyban hozzájárul a kamion teljes megjelenésének 
javításához.

A kovácsolt alumínium előnye
Az Alcoa kerekek hegesztés nélkül készülnek, egy darab alumíniumból. 
A megfelelően irányított gyártási folyamatnak köszönhetően a kerekeket 
kiváló ütésálló tulajdonság és páratlan erő jellemzi. Az alumínium 
természetes korrózióállóságának köszönhetően az Alcoa kerekek  
több évnyi intenzív használat után is jól nézek ki.

Dura-Bright® EVO kerekek
A Dura-Bright® nem bevonat, hanem az alumíniumba hatoló 
felületkezelési technológia. Szerves részét képezi a keréknek, és a por 
ellen képez védőréteget. A hagyományon bevonatokkal ellentétben 
nem pattogzik, repedezik vagy hámlik.

Az Alcoa Dura-Bright® kerekek tartós szépsége
Az Alcoa Dura-Bright® kerekek nem igényelnek polírozást. Szappannal 
és vízzel végzett rendszeres tisztítás elegendő ahhoz, hogy fényesek 
maradjanak. Még több száz mosás és sok ezer kilométer után sem 
kopik a kerekek fénye, vagy színeződik el a felülete.

A Dura-Bright® technológiának köszönhetően a kerekek a minimális 
ráfordítással tökéletesek lehetnek. Időt, pénzt takaríthat meg,  
mégis makulátlan kerekekkel vághat neki az útnak.

A Dura-Bright® EVO kerekek különböznek elődjüktől,  
a Dura-Bright® XBR®-től 
• a sokkal magasabb fokú vegyszerellenállásukkal:  

a pH-tartomány 5-9-ről 212-re bővült
• fokozott környezeti fenntarthatóság: kevesebb veszélyes anyag lett 

felhasználva a gyártás során

A Dura-Bright® technológiával kapcsolatos további tudnivalókat a 
http://www.alcoa.com/alcoawheels/europe/en/info_page/
durabright.asp weboldalon olvashat.
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Alcoa alumíniumkerekek
Az alumíniumkerekek előnye az acélkerekekkel szemben

Könnyebb
• kerekenként 16-22 kg, amely 2 tengelyes járművek esetén 

összesen 100-120 kg, 3 tengelyes járműveknél 150-210 kg 
megtakarítást jelent

• a könnyebb kerekek nehezebb rakománysúlyt jelentenek
• a kerekek alacsonyabb tehetetlensége csökkenti az  

üzemanyag-fogyasztást

Erősebb
• páratlan erő és ütésállóság
• az alumínium kerekek négyszer erősebbek az acél kerekeknél 

Kerekek
• az Alcoa kerekek JWL-T, TÜV és LBF tanúsítvánnyal rendelkeznek

Gazdaságosabb
• kevesebb üzemanyag-fogyasztás alacsonyabb tehetetlenség  

és gördülési ellenállás miatt
• alacsonyabb futófelület-kopás a tökéletes kerekség miatt
• hosszabb fékélettartam a jobb hőleadás miatt
• hosszabb felfüggesztés-élettartam az alacsonyabb rugózatlan 

tömeg miatt
• alacsony karbantartási költség az egyszerű tisztítási eljárás miatt

Jobb megjelenés
• az Alcoa kerekek javítják a jármű megjelenését
• az Alcoa kerekek növelik a jármű újraértékesítési értékét
• az Alcoa kerekek klasszikus, időtlen stílust képviselnek

Környezetbarátabb
• a kovácsolt alumínium kerekek teljes mértékben 

újrahasznosíthatók
• az alacsonyabb súly kevesebb üzemanyag-használattal jár,  

ami kevesebb CO2 kibocsátást jelent
• az Alcoa Dura-Bright® kerekek nem igényelnek különleges 

(ártalmas) tisztítószereket

Az Alcoa alumínium kerekek többféle változatban kaphatók  
DAF-járművekhez:
• Csiszolt selyemfényű megjelenés
• „Dura-Bright® EVO” a mindig ragyogó kinézetért
A DAF járművekhez a következő méretű Alcoa kerekek használhatók: 
22,5 x 8,25, 22,5 x 9,00 és 22,5 x 11,75.
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