ACCESORII PENTRU

JANTELE ALCOA WHEELS

De ce accesorii pentru Alcoa Wheels?
• Întreţinerea jantelor Alcoa Wheels din aluminiu, pentru a le păstra
în cea mai bună stare este şi trebuie să fie o prioritate.
• Accesorii Alcoa Wheels au fost dezvoltate și selectate pe parcursul multor ani, pentru
a menţine jantele în cea mai bună stare şi a le asigura o durată de viaţă mare.
• Toate accesoriile noastre sunt disponibile prin intermediul reţelei noastre extinse de
distribuitori Alcoa Wheels autorizaţi.
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.alcoawheelseurope.com
şi intraţi pe pagina de contacte.

CUPRINS
SECŢIUNEA 1 - CURĂŢARE
Dura-Bright Wheel Wash, ALclean, ALbrush, ALpolish, ALkit4
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SECŢIUNEA 2 - ÎNTREŢINERE
HUBgrease, VALVEgrease, Discmates, Discuri perie
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SECŢIUNEA 3 - ASPECT
ALcovers, ALgrip

SECŢIUNEA 4 - PIULIŢE PENTRU ROŢI
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SECŢIUNEA 5 - VALVE
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SECŢIUNEA 1 - Curăţare
DURA-BRIGHT® WHEEL WASH
Soluţia exclusivă pentru curăţarea în siguranţă a jantelor tratate cu Dura-Bright®.
Adecvată pentru utilizarea săptămânală, atât entru tehnologia XBR®, cât şi pentru EVO.
Dura-Bright® Wheel Wash a fost concepută special pentru a-i asigura pe clienţi că
îşi curăţă jantele în condiţii de siguranţă, generând totodată avantaje suplimentare.
• Ajută la prevenirea depunerilor de răşină cu praf de la frână şi a formării luciului de cupru
• Niciun risc de deteriorare a jantelor cu substanţe chimice agresive
• Nu este necesară diluarea
• Utilizaţi aproximativ 150 ml per jantă
• Ne este clasificată ca produs periculos, conform directivelor CLP şi Reach
Disponibilă ca:
• Set iniţial, care include o sticlă de 1 l Dura-Bright® Wheel Wash şi una de ALbrush2
• Recipient de 5 l
• Recipient de 25 l

Înainte de curăţare

ALCLEAN
O substanţă de curăţat jantele unică, creată special pentru jantele Alcoa
Wheels Mirror Polished, Brushed şi LvL ONE®. Îndepărtează oxidarea şi
menţine strălucirea jantelor. Îndepărtează praful provenit de la discul de
frână, stropii de sare şi petele de orice fel. Pentru rezultate optime, utilizaţi
ALpolish după curăţarea cu ALclean. Disponibilă în bidoane de 1, 5 şi 25 l.
Notă: ALclean se poate utiliza de maximum două ori pe an şi pentru jantele tratate
cu Dura-Bright® când există depuneri mari de praf de la frâne. Vezi Manualul
de service Alcoa Wheels şi Buletinul de service Dura-Bright® ediţia a 2-a.

ALBRUSH2
O perie de calitate superioară, cu margine din cauciuc, care acţionează ca un amortizor, pentru a proteja jantele
faţă de deteriorări în timpul curăţării. Este livrată cu un mâner ergonomic îmbunătăţit. Spre deosebire de
periile standard, ALbrush2 este formată din fibre trase, de 12 cm, din poliester (PBT). Aceste fibre moi asigură
cele mai bune rezultate ale curăţării şi nu zgârie atunci când intră în contact cu jantele din aluminiu.
• Margine de cauciuc pentru a evita deteriorarea roţii
• Absorbţie bună a apei şi săpunului
• Fibre lungi şi un număr mare de fibre inserate, comparativ cu periile normale

ALPOLISH
Pastă de lustruit, pentru refacerea şi menţinerea strălucirii jantelor
Alcoa Wheels Mirror Polished, Brushed şi LvL ONE®. Pentru un
rezultat optim, utilizaţi ALpolish după curăţarea cu ALclean.
Notă: Nu se va utiliza la jantele tratate cu Dura-Bright®.

ALKIT4
Un set complet pentru curăţarea jantelor Mirror Polished, Brushed şi
LvL ONE®. Include câte o sticlă de 1 l de ALclean, ALpolish, ALfinish şi
ALbrush2. Disponibil împreună cu un manual în mai multe limbi.
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După curăţare

SECŢIUNEA 2 - Întreţinere
VALVEGREASE
O vaselină pe bază de litiu, care acţionează ca inhibitor de coroziune la montarea/înlocuirea
valvelor. Vaselina nu are efecte adverse asupra manşonului din cauciuc al valvei şi contribuie
la prevenirea scurgerilor de aer, în timp. VALVEgrease se utilizează de asemenea în facilitatea noastră de producţie
pentru prelubrifierea valvelor şi a zonei din jurul orificiului acestora.
Lubrifiaţi aici
• Previne coroziunea în zona orificiului valvei
• Testat pe toate valvele montate pe roți Alcoa Wheels
• Uşor de aplicat
• Rezistentă la apă
• Nu se utilizează pentru montare
• Recipient de 1 kg
Se recomandă insistent să puneţi o nouă valvă de fiecare dată când
montaţi un cauciuc nou, pentru a evita acumularea coroziunii şi
scurgerile din zona orificiului valvei. Vezi şi Manualul de service
Alcoa Wheels, pentru mai multe informaţii despre curăţarea zonei
orificiului valvei, înlocuirea valvelor şi cuplul de strângere a valvei.

Notă: nu se utilizează pentru montarea
anvelopelor sau valvelor

HUBGREASE
O vaselină complet nouă, bazată pe ulei
mineral, folosită la montarea jantelor Alcoa
Wheels. Vaselina contribuie la prevenirea
coroziunii şi nu lasă urme pe suprafaţa roţii.

Lubrifiaţi aici
Lubrifiaţi aici

Lubrifiaţi aici

Lubrifiaţi aici
NU lubrifiaţi faţa butucului, roţii
sau tamburul de frână.

Când jantele sunt în mişcare, în jurul acestora şi în zona butucului
se adună murdărie şi substanţe străine. Prin adăugarea apei
şi a sării de pe drum, în jurul orificiului central al roţii poate
apărea coroziunea. De asemenea, aceasta face ca jantă să
se blocheze pe butuc, fiind foarte greu de îndepărtat.
Notă: nu se utilizează pentru asamblarea anvelopelor sau la valve.
Utilizarea HUBgrease ajută la rezolvarea acestor
probleme şi la prevenirea celor de întreţinere.
• Previne coroziunea galvanică pe alezajul butucului
• Rezistenţă mare la căldură, până la 150 °C
• Uşor de aplicat
• Stabilitate la oxidare
• Rezistentă la apă
• Recipient de 1 kg
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DISCMATE
Acest produs contribuie la prevenirea acumulării coroziunii între jantele din oţel şi
aluminiu şi între butucul din oţel şi jantele din aluminiu, reducând astfel
problemele de întreţinere. De asemenea, se poate utiliza pentru a
proteja suprafaţa de prindere a roţii faţă de deteriorările cosmetice.
Prin introducerea Discmates între jantele duble Dura-Bright® se
vor reduce de asemenea deteriorările suprafeţei dintre acestea.
Disponibil pentru roţi cu 10 găuri pentru şuruburi, cu diametrul cercului
şuruburilor de 335 mm şi prezoane de 22 mm.

DISCURI PERIE

Discurile perie reprezintă un produs de întreţinere esenţial, care ajută la menţinerea jantelor Alcoa Wheels în cea
mai bună stare. Sunt ideale pentru curăţarea feţelor de contact, a suprafeţelor de aşezare a talonului, lagărelor
axiale şi marginilor de centrare a butucului. De asemenea, sunt adecvate pentru îndepărtarea marginilor ascuţite
produse prin uzura flanşei jantei sau datorită coroziunii, oxidării şi murdăririi generale, putând fi folosite la
majoritatea sculelor în unghi drept. Placa este un suport amovibil pentru disc. Sunt filetate la interior pentru a
se putea introduce orice arbore standard de 6,3 mm cu filet de 20. În funcţie de tipul de sculă cu aer comprimat
folosită, coada cu Ø 6,3 mm (1/4”) poate fi folosită ca adaptor pentru montarea plăcii pe sculă - vezi figura.
Disponibile cu peri moi, medii şi tari cu 2 diametre (Ø 25 şi Ø 50 mm).
Discuri albe: Moi - speciale pentru tratarea părţilor din aluminiu
Discuri galbene: Potrivit de tari - pentru îndepărtarea oxidării medii
Discuri verzi: Tari - pentru îndepărtarea oxidării excesive
Utilizaţi discul mai mic
• pentru îndepărtarea urmelor de rugină, oxizi şi praf de pe lagărele
axiale şi marginile de centrare ale butucului, precum şi de pe
partea interioară a alezajului butucului din jantă
Utilizaţi discul Ø 50 mm
• pentru curăţarea părţilor mai mari ale roţii şi a butucului
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SECŢIUNEA 3 - Aspect
CAPACE ALCOVERS DIN OŢEL INOXIDABIL
Capace pentru piuliţe înfundate, din oţel inoxidabil de calitate
superioară, cu emblema Alcoa Wheels gravată.
Disponibile pentru piuliţele de jantă cu manşon M22
cu hexagon de 32 şi 33 mm.
• Fără lentile decolorate sau desprinse
• Margine scurtată, pentru a evita contactul cu jantă
şi deteriorarea jantelor tratate cu Dura-Bright®
• Jocul intern al capacului este de 41 mm
Disponibile în cutii cu 20 capace.

CAPACE ALCOVERS DIN PLASTIC CROMAT
Capace din plastic placate cu crom, de calitate superioară,
cu emblema Alcoa Wheels gravată. Universale, pentru
piuliţele cu manşon M22 cu hexagon de 32 şi 33 mm.
• Proiectate cu un sistem patentat, care
asigură montarea şi demontarea uşoară
• Furnizate cu o sculă de scoatere, care poate
fi folosită pentru scoaterea capacelor, atunci
când se montează un capac de jantă
Disponibile în cutii cu 20 capace şi o sculă de extragere.

ALGRIP
O sculă comodă pentru montarea şi scoaterea
capacelor de piuliţă din oţel inoxidabil.
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SECŢIUNEA 4 - Piuliţe pentru roţi
PIULIŢE PENTRU ROŢI
Piuliţele pentru roţi constituie o componentă vitală pentru fixarea
roţii pe butuc. Piuliţele Alcoa Wheels pentru roţi au elemente de
design unice şi prezintă avantaje faţă de alternativele mai ieftine:
• Designul şaibei îmbunătăţeşte fixarea şi forţa de prindere
• Suprafaţa de contact a piuliţei cu şaiba este concepută
şi creată astfel încât să reducă la minim frecarea
• Lubrifierea şaibei este recomandată insistent
• Acoperirea Geomet / Dacromet® ajută la prevenirea coroziunii
• Manşonul M22 împiedică deteriorările cauzate
de strângerea piuliţelor cu manşon lung la
jantele interioare (în montaj jumelat)
• Capul hexagonal ridicat împiedică alunecarea cheilor
dinamometrice, care poate provoca vătămarea operatorilor şi
deteriorarea jantelor
• Piuliţa este concepută astfel încât inserţia să fie bine fixată
• Inserţiile Alcoa Wheels se pot comanda separat
Vezi şi Manualul de service Alcoa Wheels, pentru mai multe informaţii despre instrucţiunile
de montare, cuplurile de strângere, lubrifierea şi antrenarea filetului.

SECŢIUNEA 5 - Valve
VALVE
Toate jantele Alcoa Wheels, sunt montate cu valve placate cu nichel, exceptând jantele
de 22.5”x17.00”. Acoperirea cu nichel, manşonul special negru, în formă de T şi şaiba din
plastic a piuliţei hexagonale reduc riscul de coroziune galvanică între valvă şi jantă.
Valvele au un capac crestat contra prafului şi o bază hexagonală, care asigură o priză mai
bună şi permite înlocuirea uşoară, cu ajutorul unei şurubelniţe sau chei.
De asemenea, se recomandă schimbarea valvelor odată cu schimbarea
anvelopelor. Utilizaţi Alcoa Wheels VALVEgrease pentru a lubrifia
valva şi zona din jurul orificiului acesteia, ca să preveniţi coroziunea
în jurul orificiului valvei, ceea ce poate duce la scăpări de aer.
Există de asemenea o valvă de prelungire de 150 mm POM
din plastic, care include un capac contra prafului şi permite
verificarea presiunii în pneurile interioare dintr-un montaj jumelat obişnuit.
Notă: nu utilizaţi HUBgrease la valve.
Mai multe informaţii privind înlocuirea valvelor se găsesc în Manualul de service Alcoa Wheels.
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Industrieweg 135
B-3583 Paal, Belgium
Email: info.wheels@arconic.com
Tel: +32 11 45 84 60
Fax: +32 11 45 56 30
www.alcoawheelseurope.com
www.alcoa-accessories.com
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