
Alcoa® Wheels
Alcoaa® Wheels je produktová značka Howmet Aerospace.



Alcoa® Wheels 
Nejlepší řešení pro vaše podnikání

Přední výrobce hliníkových kol
S prvními kovanými hliníkovými koly jsme do odvětví vstoupili 

v roce 1948 a od té doby je neustále zdokonalujeme.

Více informací naleznete na našich webových stránkách: 

www.alcoawheels.com/alcoawheels/europe/cs/o-nas.asp.

Alcoa® Wheels 
Vaše výhody, náš závazek

Kola Alcoa® Wheels jsou vykována z jediného bloku hliníku. Pomocí lisu o síle 8 000 tun je 

tento blok následně vylisován do tvaru kola. Po vykování jsou kola tepelně zpracována, čímž 

je dosaženo maximální celkové pevnosti. Proces kování kol Alcoa® Wheels srovná orientaci 

krystalů hliníku s tvarem kola a to i v kritické oblasti, kde se náboj dotýká ráfku. Výsledkem 

tohoto procesu jsou kola, která vynikají svojí pevností kovaného materiálu a která obstojí 

i v nejnáročnějších testech a plní nejnáročnější normy a požadavky na kvalitu. Natolik věříme 

odolnosti a kvalitě našich kol, že poskytujeme 5letou záruku bez omezení kilometrového proběhu.

Kola Alcoa® Wheels jsou nutností. Nejlepší volba pro vaše vozidlo. V porovnání 

s ocelovými a litými hliníkovými koly nabízejí kola Alcoa® Wheels bezpočet výhod.

Nabízíme širokou škálu rozměrů kovaných hliníkových kol, 

od 17.5“/19.5“ až po rozsáhlou řadu kol 22.5“. Naše vysoce 

kvalitní kola Alcoa® Wheels můžete vybírat z nabídek výrobců 

nákladních vozidel, autobusů a přívěsů a také je můžete získat 

v naší široké síti oficiálních distributorů kol Alcoa® Wheels. 

Najděte nejbližšího distributora:

www.alcoawheels.com/alcoawheels/europe/cs/kde-lze-zakoupit.asp

Alcoa® Wheels je produktová značka Howmet Aerospace.

Úspora hmotnosti 
Až o 51 % lehčí než ocelová kola
Pokud přejdete z ocelových kol na kola Alcoa®, můžete snadno ušetřit až

51 % na hmotnosti podle rozměru kola, což vám umožňuje:

• zvýšit nosnost vozidla

• snížit provozní náklady

• zvýšit ziskovost
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Vypočtěte si vaši úsporu hmotnosti pomocí 
nástroje Alcoa® Wheels Calculighter!
Snížení hmotnosti může být různé v závislosti na specifikaci vozidla a kola.

Bezkonkurenční pevnost kovaných kol
Pevnější než ocelová kola a s delší životností. 
Kovaná hliníková kola Alcoa® Wheels jsou mnohem pevnější než ocelová.

Kola jsou umístěna do lisu a deformována o 5 cm:

• kovaná kola Alcoa® Wheels vydrží zatížení 71 200 kg, než se deformují, zatímco

• ráfek ocelového kola se deformuje při pouhých 13 700 kg.

Kola Alcoa® Wheels jsou 5krát odolnější!

Výsledky testu pevnosti

úspora hmotnosti s 

Alcoa® Wheels*

úspora hmotnosti s 

Alcoa® Wheels*

úspora hmotnosti s 

Alcoa® Wheels*

úspora hmotnosti s 

Alcoa® Wheels*

úspora hmotnosti s 

Alcoa® Wheels*

úspora hmotnosti s 

Alcoa® Wheels*

*Ve srovnání s příkladně ocelovými hmotnostmi kol se stejnými rozměry a zatížením.

-110,8 kg

-55,8 kg

-78,9 kg

-150,2 kg

-98 kg

-213 kg
Až Až Až 

Až Až Až 
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Příspěvek k úspoře pohonných hmot, snížený 
potenciál globálního oteplování (GWP)

Výkon pneumatiky
Kola Alcoa® Wheels vedou lépe, a přispívají tak k menšímu opotřebení pneumatiky 

než lisovaná  a svařovaná ocelová kola. To podporuje také snížení valivého odporu.

Ale to není všechno! Hliník je lépe vodivý materiál a je často používaným 

materiálem pro chladiče v počítačích a žebra radiátorů v osobních i nákladních 

automobilech, kde všude pomáhá odvádět teplo. Lepší odvod tepla má vliv 

na životnost pneumatiky, výkon brzd a životnost brzdového obložení.

Alcoa® Wheels Ocel

Infračervené snímky hliníkového a ocelového kola ve shodných provozních podmínkách 

ukazují, že hliníková kola Alcoa® Wheels jsou při provozu až o 22 °C chladnější. *

* interní testování

*Zdroj: Thinkstep AG (2017): Comparative Life Cycle Assessment of Aluminium Alcoa Wheels and Steel Wheels for City Busess
**Zdroj: Thinkstep AG (2018): Comparative Life Cycle Assessment of Aluminium  Alcoa Wheels vs. Steel Wheels for longhaul trucks

výměna 6 ocelových kol 

za kola Alcoa® Wheels na 

dvounápravovém naftovém 

městském autobusu po dobu 

12 let životnosti autobusu 

při nájezdu 720 000 km.

výměna 10 ocelových kol za kola 

Alcoa® Wheels na třínápravovém 

naftovém kloubovém městském 

autobusu po dobu 12 let životnosti 

autobusu při nájezdu 720 000 km.

výměna 12 ocelových kol 

za kola Alcoa Wheels na 

2nápravovém nákladním vozidle 

a 3nápravovém přívěsu po 

dobu životnosti nákladního 

vozidla (2x5 let) a přívěsu (10let) 

při nájezdu 1 300 000 km.

-3,6 tun* -4,9 tun* -4 tun**

Snížení emisí GWP

ekv. CO2

Až 

ekv. CO2

Až 

ekv. CO2

Až 
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Dura-Bright® EVO LvL ONE® Broušená

Povrchové úpravy kol Alcoa® Wheels

Povrch nenáročný na údržbuZákladní kolo s lesklým povrchemSkvělý vzhled, snadná údržba
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Povrchové úpravy kol
Alcoa® Wheels
Dura-Bright® EVO
Skvělý vzhled, snadná údržba

Kola Alcoa ® Wheels se dodávají s povrchovou úpravou Dura-Bright® EVO, která udržuje kola lesklá 

bez leštění po celé roky. Díky této technologii je údržba mimořádně snadná.

Stačí použít vodu se saponátem. 

Běžný nátěr

Proprietární povrchová úprava 
kol Alcoa® Wheels

Čirý práškový nástřik
Konverzní povlak
Hliník

Čirá zóna
Přechodová zóna
Hliník

Dura-Bright® není nátěr, ale povrchová úprava, 

která pronikne pod povrch hliníku a stane se 

nedílnou součástí kola. Neoprýskává, nepraská, 

neodlupuje se ani nekoroduje jako běžné nátěry.

Povrchová úprava Dura-Bright® je k dispozici 

pro téměř všechny rozměry kol Alcoa®. 

Více informací viz specifikační list kol 

Alcoa®, který si můžete stáhnout na našem 

webu www.alcoawheelseurope.com.

Čištění kol Dura-Bright®

Žádné jiné kolo se neudržuje tak snadno jako kolo Dura-Bright®. 

Pomocí těchto 6 kroků docílíte skvěle vypadajících kol:

Pro více informací: youtu.be/QU9ggcm8HhI  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
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Nechte kolo vychladnout pod 35 °C.
Odstraňte kryty matic.

Oplachujte vodou 
alespoň 30 sekund.

Nalijte Dura-Bright® Wheel 
Wash do vědra.

Není nutné ředit vodou.

Umyjte kolo. Opláchněte kolo. 

1.

4.

2.

5.

3.

Dura-Bright® Wheel Wash
• Pomáhá zabraňovat hromadění brzdového prachu a oxidaci
• Žádné riziko poškození kol silnými chemikáliemi
• Není třeba ředit
• Vhodný pro všechny generace Dura-Bright®

• Ekonomický

Před Po
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Broušená
Broušený povrch je povrchem se základní 

údržbou. Broušená kola Alcoa® nekorodují 

a není nutné je opakovaně natírat.

LvL ONE®

Moderní technologie opracování Howmet LvL ONE® poskytuje nádhernou 

povrchovou úpravu a hladší a lesklejší povrch než broušení.

 

Kola LvL ONE® vyžadují pro údržbu běžné postupy. Pokud chcete 

lesklý povrch, musíte leštit. Nicméně kolo vypadá skvěle a přináší 

stejné výhody jako ostatní povrchové úpravy kol Alcoa®.

Čištění kola LvL ONE®, 
zrcadlově leštěná a broušená

Zde si můžete koupit
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Opláchněte kolo vodou, abyste 
zabránili poškrábání a erozi; 

nejlépe pomocí vysokotlakého 
čističe.

Nalijte čisticí prostředek ALclean do 
vědra a nařeďte jej 1, 2 nebo 3 díly 

vody.

Prostředek Alclean naneste jemně 
kartáčem na kolo.

Pokračujte nanesením malého 
množství ALpolish na kolo.

Opakujte kroky 7 a 8 po 
jednotlivých sekcích, aby vám 

ALpolish na kole nezaschl.

Opláchněte čistou vodou. V případě 
potřeby tyto kroky opakujte.

Rozetřete jej rovnoměrně na kole 
vlhkým hadrem a vyleštěte.

Vysušte kolo.

Doporučená množství:
1. pro těžko odstranitelné skvrny
2. pro střední znečištění
3. pro pravidelné čištění
4. pro časté použití

LvL ONE® a leštěná kola

Čisticí prostředky pro kola Alcoa® Wheels

Další informace o čištění a údržbě najdete v části „Péče 
a údržba“ servisní příručky pro kola Alcoa® Wheels.

!

ALclean
• Odstraňuje oxidaci, prach 

z brzd, zbytky soli a běžné 
nečistoty

• Vhodné pro broušené, LvL 
ONE® a zrcadlově leštěné 
povrchy

ALpolish
• Obnovuje lesk zrcadlově 

leštěných a LvL ONE® 
povrchů

• Použijte po očistění 
přípravkem ALclean

ALbrush2
• Kvalitní kartáč s gumovou 

hranou, která chrání kola 
před poškozením během 
čištění
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Speciální použití

Technologie

Dura-Flange®

Dodatečná ochrana pro ještě delší životnost.

Kola Dura-Flange® Alcoa®Wheels jsou speciálně 

ošetřena tak, aby se vytvořil ochranný kryt 

snižující opotřebení okrajů ráfků. V porovnání 

s jinými hliníkovými koly mají, za stejných 

podmínek, dvojnásobnou životnost.

Díky své povrchové úpravě jsou kola Dura-Flange® 

velmi vhodná pro přepravu těžkých nákladů, které jsou 

náchylné k posouvání po ložné ploše, což způsobuje 

tření patky pláště pneumatiky o okraj ráfku kola.

Ultra ONE®

The Wheel Reinvented - The Lightest, The Strongest

Disky Ultra ONE® Alcoa® jsou naše nejlehčí a nejpevnější 

disky. Jsou vyrobeny z proprietární technologické slitiny 

MagnaForce®. Tato slitina je o 17 procent silnější než je 

současný průmyslový standard, což umožňuje vytvářet 

lehčí disky, aniž by byla ohrožena jejich pevnost.

Disky Ultra ONE® Alcoa® jsou k dispozici v 

provedení Brushed, LvL ONE®, Dura-Bright® EVO, 

Dura-Flange® a Dura-Bright® / Dura-Flange®.

WorkHorse®

Ochrana kotoučových brzd a zvýšená nosnost kola.

Ola WorkHorse® Alcoa® Wheels jsou navržena 

bez ventilačních otvorů  a chrání tak kotoučové 

brzdy před pískem a štěrkem. Kola WorkHorse® 

jsou určena především pro vozidla s kotoučovými 

brzdami, která se používají na stavbách.

Kola jsou k dispozici ve vybraných rozměrech: 

22.5”x9.00” a 22.5”x11.75”, zális 120 mm.

Dura-Bright® / Dura-Flange®

Dvě revoluční technologie zkombinované do jedné

Kola Dura-Bright®/Dura-Flange® Alcoa® Wheels 

vznikly kombinaci 2 ošetření. Výsledkem je 

lesklé kolo se snadnou údržbou a s ochranou, 

která prodlužuje životnost kola.
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HOWMET WHEEL SYSTEMS
info.wheels@howmet.com

www.alcoawheelseurope.com

Alcoa® Wheels1 je produktová značka Howmet Aerospace.
©2021 Howmet Aerospace Inc. or a Howmet Aerospace Inc. affiliate.
1. Náměstí a geometrický symbol Alcoa jsou vlastněny společností Alcoa USA Corporation a používány společností Howmet 
Aerospace Inc. a jejími přidruženými společnostmi na základě licence od společnosti Alcoa USA Corporation.
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.


