TILBEHØR &
VEDLIGEHOLDELSESPRODUKTER
TIL ALCOA® WHEELS
Alcoa® Wheels1 is a product brand of Howmet Aerospace

Hvorfor tilbehør til Alcoa® Wheels?
• Vedligeholdelse af dine Alcoa® Wheels er og bør være en topprioritet.
• Tilbehør til Alcoa® Wheels er, over mange år, udviklet og udvalgt til at holde fælgene i den bedst mulige stand
og sikre en lang levetid.
• Alle dele og tilbehør er tilgængelige via et omfattende netværk af autoriserede Alcoa® Wheels
distributører.
• Besøg www.alcoawheelseurope.com og gå til forhandlersiden for yderligere oplysninger.
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AFSNIT 1 - RENGØRING
Dura-Bright®-fælgvask til Dura-Bright®-finish
En specialudviklet rengøringsløsning til Dura-Bright®-finishen. Testet og
godkendt af producenten af Alcoa® Wheels. Velegnet til ugentlig brug på
både Dura-Bright® XBR® og EVO-teknologi.
Dura-Bright®-fælgvask er specialudviklet for at sikre kunderne, at de rengør
deres fælge med en sikker rengøringsløsning, samtidig med at de opnår
ekstra fordele.
• Bidrager til at forhindre ophobning af bremsestøv og misfarvning
• Ingen risiko for at beskadige fælgene med skrappe rengøringsmidler eller
kemikalier
• Klar til brug, skal ikke fortyndes
• Ikke klassificeret som farligt gods
• Fås i kit via distributører: 1L + ALbrush2

VARENUMMER

INDHOLD

GAXDBWW1

1 L flaske

GAXDBWW5

5 L dunk

GAXDBWW25

25 L dunk

Før rengøring

Efter rengøring

3

ALclean til børstet, poleret, LvL ONE®-finish
En rengøringsløsning specialudviklet til Alcoa® Wheels med børstet,
højglanspoleret eller LvL ONE®-finish. Fjerner oxidation og bevarer fælgens
glans. Fjerner skivebremsestøv og snavs.
For de bedste resultater bør du bruge ALclean før polering af
højglanspolerede og LvL ONE® Alcoa® Wheels. ALclean fås i 1l flaske
samt 5l og 25l dunke.
Bemærk: ALclean kan også bruges op til to gange om året på
Dura-Bright®-behandlede fælge ved kraftig ophobning af
bremsestøv.
Se servicehåndbog for Alcoa® Wheels, Ekstra pleje og tips i afsnit
14.

VARENUMMER

INDHOLD

GAXALC001

1 L flaske

GAXALC005

5 L dunk

GAXALC25

25 L dunk

ALbrush2
En børste af høj kvalitet med en gummikant, der fungerer som kofanger og hjælper
med at beskytte fælgene mod beskadigelser under rengøringen. Leveres med
et forbedret ergonomisk greb. I modsætning til standardbørster indeholder
ALbrush2 en stor mængde udvalgte, plukkede fibre. Derfor sikrer disse
bløde fibre de bedste rengøringsresultater og reducerer ridser, når
de kommer i kontakt med aluminiumsfælge.
• Gummikant for at undgå skader på fælgen
• God absorbering af vaskevandet
• De lange fibre og deres densitet giver et bedre resultat
sammenlignet med normale børster
VARENUMMER

INDHOLD

GAXALB002

1 børste
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ALpolish
Poleringspasta til at genskabe og vedligeholde glansen på højglanspolerede
og LvL ONE® Alcoa®-fælge.
Anvend ALpolish efter rengøring med ALclean for de bedste resultater.
VARENUMMER

INDHOLD

GAXALP250

250g flaske

Bemærk: Ikke til brug på Dura-Bright® overfladebehandlede fælge.

ALkit3
Et komplet sæt til rengøring af højglanspolerede og LvL ONE® Alcoa®-fælge. Inklusiv
en 1L ALclean, ALpolish og ALbrush2. Fås med manual på flere sprog.
VARENUMMER

INDHOLD

GAXALKIT3

1L ALclean, 1 ALbrush2, 1 ALpolish
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AFSNIT 2 - UDSEENDE
ALcovers i rustfrit stål
Møtrikhætter i højkvalitets rustfrit stål med indgraveret Alcoa®
Wheels-logo. Fås til 32 og 33 mm sekskantede fælgmøtrikker.
• Det opdaterede design kommer ikke i kontakt med
fælgen. På den måde undgås beskadigelse af DuraBright® overfladebehandlede fælge, samtidig med
at korrosion på børstede, højglanspolerede og LvL
ONE®-overflader reduceres.
• Hættens indvendige frigang er 41 mm
Fås i æske med 20 hætter.
VARENUMMER

MØTRIKSTØRRELSE

GAXALCOVSS32

32 mm

GAXALCOVSS33

33 mm

ALgrip
Et praktisk værktøj til montering og afmontering af
møtrikhætter i rustfrit stål.
VARENUMMER

INDHOLD

GAXALGRIP

1 ALgrip

ALcover - Forkromede ABS-plastik
møtrikhætter
Forkromede ABS-hætter med indgraveret Alcoa®
Wheels-logo. Universelle: til både 32 og 33 mm
sekskantmøtrikker.
• Designet med et patenteret system, der sikrer nem montering og
afmontering
• Leveres med et afmonteringsværktøj, der kan bruges til at fjerne hætterne, hvis der er
monteret en hjulkapsel eller et hjulnav
Fås i æske med 20 hætter og ét afmonteringsværktøj.
VARENUMMER

INDHOLD

GAXALCOVCP20

20 hætter og ét afmonteringsværktøj
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AFSNIT 3 - VENTILER
Alle Alcoa®-fælge, undtagen 22.5 x 17.00, er monteret
med forniklede ventiler. Nikkelbelægningen og den
specielle sorte T-formede skive, reducerer (galvanisk)
korrosion. Ventilernes rillede og sekskantede base
muliggør let udskiftning ved brug af en skruetrækker
eller skruenøgle. Det anbefales at udskifte ventiler, hver
gang der skiftes dæk.
Brug Alcoa® Wheels VALVEgrease til at smøre ventilen og
ventilhulområdet for at forhindre korrosion omkring
ventilhullet, da det kan medføre lufttab. Der er også en
150 mm POM-plastforlængerventil, der muliggør kontrol
af dæktryk på det indre dæk ved tvillingmontering.
Bemærk: Brug ikke HUBgrease på ventiler. Flere
oplysninger om udskiftning af ventiler findes i
servicemanualen til Alcoa®-fælge, afsnit 5 og 6.

VARENUMMER

YDERLIGERE OPLYSNINGER

GAX40MS00N

Lige, længde 40 mm

Forniklet

GAX54MS00N

Lige, længde 54 mm

Forniklet

GAX60MS00N

Lige, længde 60 mm

Forniklet

GAX70MS07N2

Vinkel 7°

Forniklet

GAX70MS27N

Vinkel 27°

Forniklet

GAX70MS45N

Vinkel 45°

Forniklet

GAX70MS60N

Vinkel 60°

Forniklet

GAX83MS00N

Lige, længde 83 mm

Forniklet

GAX85

Ventilforlænger 20 mm

Forniklet

GAX09070

Ventilforlænger, samlet længde 70 mm, Netto

Plast, med støvhætte

forlængelse: 54 mm
GAX09150

Ventilforlænger, samlet længde 150 mm, Netto
forlængelse: 133 mm
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Plast, med støvhætte

AFSNIT 4 - HJULMØTRIKKER
Hjulmøtrikker er et vigtigt element i fastgørelsen af fælgen til navet.
Alcoa®-hjulmøtrikker har unikke designfunktioner og fordele i forhold
til billigere alternativer:
• Spændeskivens design forbedrer fastspændingskraften
• Spændeskivens og møtrikkens kontaktflade er designet og
fremstillet med henblik på at minimere friktion
• Det er absolut nødvendigt at smøre spændeskiven
• Geomet®-belægningen bidrager til at forhindre korrosion
• M22 og 7/8” hættelængderne forhindrer skader ved
momentdrejning af fælge med tvillingemontering
• Den højere sekskant er med til at forhindre, at
momentnøgler slipper, hvilket kan forårsage
operatørkvæstelser og skader på fælgene
• Møtrikken er designet, så indsatserne kan placeres korrekt
• Alcoa®-fælgindsatserne kan bestilles separat
Se servicehåndbogen til Alcoa® Wheels for flere oplysninger om
montering, tilspændingsmoment, smøring og gevindkontakt.

VARENUMMER

YDERLIGERE OPLYSNINGER

BOLTHULSDIAMETER

MØTRIKSTØRRELSE

GAX542026G

M18 x 1.5 - Kort

26 mm

27 mm

GAX542126G

M18 x 1.5 - Lang

26 mm

27 mm

GAX614230G

M20 x 1.5 - Kort

30 mm

30 mm

GAX614330G

M20 x 1.5 - Lang

30 mm

30 mm

GAX687632G

M22 x 1.5 - Kort (Volvo 2005>)

32 mm

32 mm

GAX687732G

M22 x 1.5 - Lang (Volvo 2005>)

32 mm

32 mm

GAX687832G

Volvo Kort 7/8” - 14 UNF (Volvo >2004)

32 mm

33 mm

GAX687932G

Volvo Lang 7/8” - 14 UNF (Volvo >2004)

32 mm

33 mm

GAX688032G

Scania Kort 7/8” - 11 BSF

32 mm

33 mm

GAX688132G

Scania Lang 7/8” - 11 BSF

32 mm

33 mm

GAXINSM20

Indsats til hættemøtrikker, M20

-

-

GAXINSM22

Indsats til hættemøtrikker, M22 and 7/8”

-

-
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AFSNIT 5 - VEDLIGEHOLDELSE
VALVEgrease
Et lithiumbaseret smøremiddel, der fungerer som korrosionshæmmer
ved montering eller udskiftning af ventiler. Smøremidlet har ingen
skadelige virkninger på ventilens skive og bidrager til at forhindre
luftlækage over tid.
VALVEgrease anvendes også i vores produktionsanlæg til smøring af
ventilerne og ventilhulområdet.
• Bidrager til at forhindre korrosion i ventilhulområdet
• Testet på ventiler monteret på Alcoa® Wheels
• Let at påføre
• Vandafvisende
• Kun til ventiler, må ikke bruges til montering af dæk eller fælge på navene
• 1 kg beholder
VARENUMMER

INDHOLD

GAXVALVEGR001

1 kg beholder

Smør her

Det anbefales på det kraftigste at bruge en ny ventil, hver gang et nyt
dæk monteres for at undgå ophobning af korrosion og risiko for
lufttab i ventilhulområdet. Se servicehåndbogen til Alcoa® Wheels for
flere oplysninger om rengøring af ventilhulområdet, udskiftning af
ventiler og ventilmoment (5.e.iv.).
Obs: Ikke til brug for dækmontering eller samling

Slidmåler til fælgflange
Slid på fælgflangen forekommer ofte på stål- og aluminiumsfælge,
primært på grund af overbelastning og for lavt dæktryk. I disse
tilfælde dannes en skarp kant på fælgflangen, som kræver
vedligeholdelse. Kontroller hver eneste fælgflangehøjde med
slidmåleren til Alcoa® Wheels. Se servicehåndbogen for Alcoa®
Wheels, afsnit 13.g, og vedligeholdelsesfolderen til Alcoa®fælgflanger for flere oplysninger.
VARENUMMER

INDHOLD

GAXGAUGE001

1 stk
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HUBgrease
Et mineraloliebaseret smøremiddel til brug ved montering af Alcoa® Wheels
på navet. Smøremidlet bidrager til at forhindre korrosion og efterlader ikke
mærker på fælgens overflade.
Når fælgene er i brug, samles snavs og andre fremmedlegemer ved
kontaktområdet mellem fælg og nav. Vand og vejsalt kan også medføre
korrosion omkring fælgens navboring. Det kan medføre, at fælgene sætter
sig fast i navene, hvilket gør det ekstremt vanskeligt at afmontere.
Bemærk: ikke til brug på ventiler eller til dækmontering.
HUBgrease:
• Forhindrer (galvanisk) korrosion mellem navboringen og styretapperne
• Varmebestandig op til 150°C
• Let at påføre
• Efterlader ikke mærker på fælgens overflade
• Vandafvisende

Smør her

• Fås i 1 kg beholder
VARENUMMER

INDHOLD

GAXHUBGR001

1 kg beholder

Smør her

Smør her

Se servicehåndbogen til Alcoa® Wheels, afsnit 10:
Fælgmontering, trin 4, for flere oplysninger.
Smør her
Smør IKKE navfladen, fælgfladen
eller bremsetromlen.

Discmates/nylonpakning
En nylonpakning, der bidrager til at forhindre, at der dannes korrosion
mellem stål- og aluminiumsfælge og mellem stålnavet og
aluminiumsfælgene, hvilket reducerer behovet for
vedligeholdelse. Den kan også bruges til at beskytte fælgens
monteringsoverflade mod kosmetiske skader.
Montering af discmates mellem Dura-Bright®-tvillingefælge
bidrager også til at reducere overfladeskader mellem
monteringsfladerne. Fås til fælge med 10 bolthuller, 335 mm
boltcirkeldiameter, M22- eller 7/8”-gevind.
VARENUMMER
GAXDIS013000
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Polérrondeller
Polérrondeller er et vigtigt vedligeholdelsesprodukt,
der bidrager til at holde dine Alcoa® Wheels i den
bedst mulige stand. De er ideelle til rengøring af
anlægsflader, bolthuller, styretapper og
centreringskanter på navet.
Børsteskiver er også velegnede til at fjerne
korrosion, oxidation og snavs og kan bruges på de
fleste værktøjer. Rondellen er med udskiftelige
børster. Leveres med en adapter til montering af
rondellen på en række el- og luftværktøjer.
Fås som bløde, halvhårde og hårde børster og med
2 diametre (Ø 25 mm og Ø 50 mm).
Hvid: Blød, til service og behandling af
aluminiumsdele
Gul: Halvhård, til fjernelse af oxidation
Grøn: Hård, til rustfjernelse
25 mm Ø skive
• Til fjernelse af rust og oxidation fra styretapper,
centreringskanter og mindre dele.
50 mm Ø skive
• Til rengøring af anlægsflader på fælge og nav og
større områder.
For yderligere oplysninger: se servicehåndbogen til
Alcoa® Wheels, afsnit 10.

VARENUMMER

YDERLIGERE OPLYSNINGER

GAX3MDISC25050

Rondel Ø 25 mm

P050 Grøn: Hård

GAX3MDISC25080

Rondel Ø 25 mm

P080 Gul: Halvhård

GAX3MPAD25

Børster Ø 25 mm

GAX3MDISC50080

Rondel Ø 50 mm

P080 Gul: Halvhård

GAX3MDISC50120

Rondel Ø 50 mm

P120 Hvid: Blød

GAX3MPAD50

Børster Ø 50 mm

GAX3MSHANK6

Gevindtap 6 mm
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HOWMET WHEEL SYSTEMS
info.wheels@howmet.com

Alcoa® Wheels1 is a product brand of Howmet Aerospace.
© 2021 Howmet Aerospace Inc. or a Howmet Aerospace
Inc. affiliate.
1
The “ALCOA” name and symbol are registered
trademarks of Alcoa USA Corporation and are licensed to
HowmetAerospace Inc. and its subsidiaries.
Howmet Aerospace reserves the right to change the
information in this Accessory Brochure, including the
technical characteristics and designs of the Accessories.
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