Alcar & Alcoa Wheels
®

Partnere i kvalitet
Smedede Alcoa®-Wheels - lette og stærke

Alcar & Alcoa® Wheels
Dine fordele, vores forpligtelse.
Alcoa® Wheels er:

Ultra ONE® Alcoa® Wheels

Stærk
•
•

Alcoa® Wheels er op til 5 gange stærkere end stål
Opfylder kravene til de strengeste tests i branchen

Let
•
•
•

Op til 51% lettere end stålfælge
Op til 213 kg vægtbesparelse pr. 2-akslet lastbil / 3-akslet trailerkombination
Beregn din vægtbesparelse med Alcoa® Wheels Calculighter® på www.alcoawheelseurope.com

De stærkeste og letteste Ultra ONE® Alcoa® Wheels med
MagnaForce®-legering der giver lettere hjul uden at gå på
kompromis med styrken.
• Fås i alle overfladebehandlinger
• Besøg www.alcoawheelseurope.com for tilgængelige
størrelser

Før

Efter

Økonomisk
•

Øget nyttelast reducerer driftsomkostningerne og øger rentabiliteten

Miljøvenlig
•
•
•

Bidrager til øget brændstofeffektivitet og forbedret dækpræstation
Bidrager til reduceret globalt opvarmningspotentiale (GWP)
Aluminium kan genbruges

Dura-Bright® - godt udseende,
nem vedligeholdelse
Dura-Bright® finish: proprietær overfladebehandling, der
holder dine hjul flotte og blanke i årevis uden polering.

Innovativt med tidløst design
•

Alcoa® Wheels
»

forbedrer udseendet på dit køretøj

»

Kan leveres i følgende versioner:
- børstet
- LvL ONE® for mere blikfang
- den overlegne Dura-Bright® EVO-finish, der er let at rengøre
- som WorkHorse® fælg for beskyttelse af skivebremser
- og med speciel fælghonsbeskyttelse som Dura-Flange® og DuraBright® / Dura-Flange®

Find flere fordele for din vognpark på www.alcoawheelseurope.com.

Alcoa® Wheels is a product brand of Howmet Aerospace.
This brochure may not reflect the most recent development and accuracy of the information
herein is not guaranteed. Howmet Aerospace reserves the right to change information in this
brochure, including the technical characteristics and designs of Alcoa® Wheels.

ALCAR DANMARK A/S
Bizonvej 2, Skovby
Galten 8464
+45 70 15 00 00
info@alcar.dk | www.alcar.dk

Regelmæssig rengøring med et mildt rengøringsmiddel
eller ufortyndet Dura-Bright® hjulvask holder
hjulene skinnende, selv efter hundreder af
vask og tusinder af kilometer, hvilket reducerer
vedligeholdelsesomkostningerne.
Udvalget af rengørings- og vedligeholdelsesprodukter er
tilgængelig på www.alcoawheelseurope.com.

