Alcoa Wheels
®

Vanteet joihin voit luottaa

Alcoa® Wheels1 on Howmet Aerospacen -tuotemerkki.

Alcoa Wheels

Alcoa Wheels

Alumiinivanteiden johtava valmistaja

Alcoa® Wheels on taottu yhdestä alumiinikappaleesta. 8 000 tonnin prässillä alumiinikappale

Edistimme kuljetusalaa ensimmäisen taotun alumiinivanteen

maksimoidaan niiden mekaaniset kokonaislujuudet. Alcoa-vanteiden taontaprosessissa

®

Paras ratkaisu yrityksellesi

avulla vuonna 1948, ja siitä alkaen kehitys on ollut jatkuvaa.
Lisätietoja verkkosivuillamme: alcoawheelseurope.com.

®

Sinun etusi, meidän sitoumuksemme
taotaan vanteen muotoiseksi. Taonnan jälkeen vanteet käyvät läpi lämpökäsittelyn, jolla
alumiinin metallikiteet järjestyvät vanteen muodon mukaisesti, myös kriittisellä alueella,
missä vannelevy ja -laippa yhdistyvät. Tuloksena on vanne, jonka kestävyys on vertaansa
vailla. Se läpäisee vaativimmatkin testit, joilla varmistetaan korkeimpien standardien
ja laatuvaatimusten mukaisuus. Olemme niin varmoja vanteidemme kestävyydestä ja
laadusta, että myönnämme niille viiden vuoden takuun ilman kilometrirajoitusta.
Alcoa® Wheels, ehdottomasti. Ylivoimaisesti paras valinta ajoneuvollesi. Verrattuna
teräksisiin ja valettuihin alumiinivanteisiin Alcoa-vanteet tarjoavat lukuisia etuja.

Painonsäästö
Tarjoamme laajan valikoiman taottuja alumiinivanteita
alkaen 17.5”/19.5” -kokoisista erilaisiin 22.5” -vanteisiin.

Jopa 51 % kevyempi kuin teräs

Korkealaatuiset Alcoa® Wheels -vanteet löytyvät kuorma-

Vaihtamalla teräksestä Alcoan alumiinisiin, voit helposti pudottaa jopa

autojen, bussien ja perävaunuvalmistajien varusteluetteloista,
minkä lisäksi niitä on saatavana virallisen, laajan Alcoa®
Wheels -jälleenmyyjäverkostomme kautta.
Tästä löydät sinua lähinnä olevan jälleenmyyjän:

51 % painosta, vanteen koosta riippuen. Tämä mahdollistaa:
• suuremman hyötykuorman
• alemmat käyttökustannukset
• paremman kannattavuuden

/www.alcoawheels.com/alcoawheels/europe/fi/mista-ostaa.asp.
Alcoa® Wheels1 on Howmet Aerospacen -tuotemerkki.
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Vertaansa vailla oleva taottu lujuus

Laske ajokaluston painonsäästö
Alcoa® Wheels Calculighter-laskimella!

Vahvemmat ja pitkäikäisemmät kuin teräs.

Yksilöllinen painonsäästö voi vaihdella riippuen ajoneuvon ja vanteiden teknisistä tiedoista.

Alcoan taotut alumiinivanteet ovat kirjaimellisesti terästä vahvemmat.

Lujuustestien tulokset

Jopa

Jopa

Jopa

-213 kg

-150,2 kg

-55,8 kg

Painonsäästö

Painonsäästö

Painonsäästö

Alcoa Wheels-vanteilla*

Alcoa Wheels-vanteilla*

Alcoa® Wheels-vanteilla*

®

®

Jopa

Jopa

Jopa

-98 kg

-78,9 kg

-110,8 kg

Painonsäästö

Painonsäästö

Painonsäästö

Alcoa Wheels-vanteilla*

Alcoa Wheels-vanteilla*

Alcoa® Wheels-vanteilla*

®

®

*Verrattuna teräsvanteiden painoihin, joilla on samat mitat ja kuormitusindeksi.
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• Vanteet asetetaan prässiin jota kuormitetaan kunnes vanne on puristunut 5 cm.
• Alcoan taottu alumiinivanne vaatii 71200 kg:n kuormituksen.
• Teräsvanne painuu 5 cm 13600 kg:n kuormalla.
Alcoa-vanteet ovat 5 kertaa vahvemmat!

Polttoainetaloudellisuus, alennettu
maapallon lämpenemispotentiaali (GWP)

Renkaiden suorituskyky
Alcoa-vanteet pyörivät vakaammin, ja siksi renkaiden kuluminen on pienempää
kuin teräsvanteella. Tämän ansiosta myös pyörimisvastus on pienempi.
Eikä siinä kaikki! Alumiinin lämmönjohtokyky on parempi kuin teräksen, ja

GWP-vähennys

sitä käytetään myös jäähdytyselementtien materiaalina esim. kannettavissa
tietokoneissa sekä henkilö- ja kuorma-autoissa. Vanteiden parempi lämmönjohtavuus
lisää renkaiden ja jarrujen käyttöikää sekä jarrujen suorituskykyä.

Jopa

Jopa

Jopa

-4,9 tonnia*

-4 tonnia**

CO2-eq

CO2-eq

vaihdettaessa kuusi

vaihdettaessa 10 teräsvannetta

vaihdettaessa 12 teräsvannetta

teräsvannetta

Alcoa Wheels -vanteisiin 3-akselisessa

Alcoa® Wheels -vanteisiin

Alcoa® Wheels -vanteisiin

diesel-käyttöisessä nivelbussissa ajoneuvon

2-akselisessa vetoautossa

2-akselisessa diesel-

12-vuoden käyttöiän ja 720 000 km aikana.

ja 3-akselisessa

-3,6 tonnia*
CO2-eq

®

kaupunkibussissa 12 vuoden

perävaunussa auton (2x5

ja 720 000 km aikana.

vuotta) ja perävaunun
(10 years) käyttöiän ja 1
300.000 km aikana.
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*Lähde: Thinkstep AG (2017): Comparative Life Cycle Assessment of Aluminium Alcoa Wheels and Steel Wheels for City Busess
**Lähde: Thinkstep AG (2018): Comparative Life Cycle Assessment of Aluminium Alcoa Wheels vs. Steel Wheels for longhaul trucks

Alcoa® Wheels

Teräs

Alumiinin ja teräksen vertailu lämpökuvauksella samanlaisissa ajo-olosuhteissa osoittaa,
että alumiinisten Alcoa-vanteiden lämpötila on käytössä jopa 22 °C viileämpi.
*sisäinen testaus

Alcoa Wheels pintamallit
®

Dura-Bright® EVO

Upea ulkonäkö, helppo huoltaa

LvL ONE®

Vanteessa kirkas pintakäsittely

Brushed (Harjattu)

Perustason huollon vaativa pintakäsittely

Alcoa Wheels pintamallit
®

Dura-Bright®-vanteiden puhdistus
Helpommin huollettavaa vannetta ei olekaan kuin Dura-Bright®.
Vain 5-vaiheinen ohje upeaan lopputulokseen:

Dura-Bright® EVO

35º C

Upea ulkonäkö, helppo huoltaa
35º C

Alcoa-vanteisiin on saatavana Dura-Bright® EVO -pintakäsittely,

60

jonka ansiosta ne näyttävät hohtavan kirkkailta vuosikausia

45

15
30

1.

ilman kiillotusta. Huolto on äärimmäisen helppoa:
erikoisteknologian ansiosta ylläpitopesuun tarvitaan vain vettä ja neutraalia pesuainetta.

2.

35º C
35º C

60
45

15
30

3.
H 2O

60
45

15
30

35º C

Dura-Bright® ei ole pinnoite vaan pintakäsittely,

Perinteiset pinnoitteet
Kirkas
pulverimaalattu
pinnoite
Konversiopinnoite
Alumiini

Alcoa® Wheels patentoitu pintakäsittely

H 2O

60
45

joka tunkeutuu alumiiniin ja muodostaa kiinteän

15

H 2O

30

Anna vanteiden jäähtyä alle
35 °C:n lämpötilaan.
Poista mutterisuojukset.
H O

osan vanteesta. Se ei säröile, halkeile, hilseile
tai syövy, kuten perinteiset pinnoitteet.

Huuhtele vedellä vähintään
30 sekunnin ajan.
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Kaada Dura-Bright® Wheel Wash
-pesuainetta sankoon. Ainetta
ei tarvitse laimentaa vedellä.

Dura-Bright -pintakäsittely on saatavana
®

lähes kaiken kokoisille Alcoa-vanteille.
Lisätietoja saat Alcoa Wheels®-sivuston

4.

teknisistä tiedoista, jotka voit ladata
osoitteesta www.alcoawheelseurope.com.

Kirkas pintakerros
Siirtymäkerros
Alumiini

5.

7

H 2O

Puhdista vanne.

77

Huuhtele vanne.
H 2O

H 2O

Ennen

Dura-Bright® Wheel Wash
H 2O

•
•
•
•
•
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Ehkäisee jarrupölyn tarttumista vanteen pintaan
Ei vaaraa vanteiden vahingoittamisesta vahvoilla kemikaaleilla
Ei tarvitse laimentaa
Sopii kaikille Dura-Bright®-malleille
Taloudellinen käytössä

Lisätietoja: youtu.be/QU9ggcm8HhI .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
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H 2O

Jälkeen

LvL ONE

Puhdistus: LvL ONE®,
kiillotetut ja harjatut vanteet

®

Howmetin edistynyt LvL ONE® -viimeistelytekniikka tarjoaa upean viimeistelyn
ja tasaisemman ja kiiltävämmän pinnan kuin harjattu.

1.

LvL ONE® -vanteet vaativat tavallisen kunnossapidon. Pinnan pysyminen
hohtavana vaatii säännöllisen kiillotuksen. LvL ONE® -vanteet näyttävät upeilta ja

2.

3.
1.

H 2O

H 2O

4.

3.

3.

4.

H 2O

4.4. Suositellut määrät:

1. vaikeisiin kohtiin
2. keskivaikeaan likaan
3. säännölliseen käyttöön
4. toistuvaan käyttöön

Kaada annos ALcleanpuhdistusainetta ämpäriin
ja
H 2O
laimenna 1, 2 tai 3 osalla vettä.

Huuhtele vanne vedellä
naarmuuntumisen ja eroosion
estämiseksi; mieluiten
korkeapainepesurilla.

1.

2.

3.

H 2O

H 2O

2.

2.

tarjoavat samat käyttöedut kuin muutkin Alcoa® Wheels -pintamallit.

H 2O

5.

1.

1.

1.
2.
3.
4.

6.

2.
3.

H 2O

4.

H 2O

H 2O

HO
22OO
H 2H

1.
2.

1.

4.

3.

Harjaa
hellästi ALclean
2. vanteeseen.
3.
H 2O

H 2O

H 2O

Brushed (Harjattu)
Brushed on perustason kunnossapidon
viimeistely. Harjatut Alcoa® Wheels -vanteet
eivät ruostu eivätkä vaadi pinnoitusta.

LvL ONE® ja kiillotetut vanteet

8.

!

H 2O

Jatka levittämällä pieni määrä
ALpolish-kiillotusainetta.

Levitä aine puhtaalla liinalla ja
kiillota vanne.

Toista vaiheet 7 ja 8: käsittele yksi
alue kerrallaan, jottei kiillote ehdi
kuivua.

Alcoa® Wheels puhdistustuotteet
ALclean

ALpolish

ALbrush2

• Poistaa hapettumat,
levyjarrupölyn,
suolaroiskeet ja tahrat
• Soveltuu harjatuille, LvL
ONE® ja peilikiillotetuille
viimeistelyille

• Palauttaa peilikiillotuksen
ja LvL ONE® viimeistelyjen
kiillon
• Käytä kiillotusainetta
ALcleanin käytön jälkeen

• Ensiluokkainen harja
jossa kumireuna - suojaa
vanteita vaurioilta
puhdistuksen aikana

Lisätietoja puhdistuksesta ja kunnossapidosta on Alcoa® Wheelsvanteiden huolto oppaan osassa ”Huolto ja kunnossapito”.
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Kuivaa vanne.

4.

7.

H 2O

Huuhtele puhtaalla vedellä.
Toista nämä vaiheet tarvittaessa.

Täältä voit ostaa

Teknologia

Dura-Bright® / Dura-Flange®

Ultra ONE®

Kaksi vallankumouksellista käsittelyä yhdessä

Keksimme pyörän uudelleen - koe kevyin ja vahvin
Dura-Bright®/Dura-Flange® Alcoa® Wheels
Ultra ONE Alcoa -vanteet ovat markkinoiden

on kahden pintakäsittelyn tulos – kiiltävä,

kevyimmät ja vahvimmat. Ne on valmistettu

helposti puhdistettava pinta suojalla, joka

patentoidusta MagnaForce®-metalliseoksesta, joka on

pidentää vanteen käyttöikää entisestään.

®

®

17 prosenttia vahvempi kuin nykyinen teollisuuden
standardi. Tämä mahdollistaa kevyempien vanteiden
tuotannon tinkimättä rakenteen lujuudesta.
Ultra ONE® Alcoa® Wheels--vanteet ovat
saatavana harjatulla pinnalla sekä LvL
ONE®-, Dura-Bright® EVO-, Dura-Flange®- ja
Dura-Bright®/Dura-Flange® -viimeistelyllä.

Erikoissovellukset
Dura-Flange

®

Lisäsuojaus pidentää käyttöikää entisestään
Dura-Flange Alcoa -vanteissa on patentoitu
®

reunakäsittely, joka tarjoaa suojan vanteen
laipan kulumista vastaan ja kaksinkertaistaa
vanteen käyttöiän verrattuna muihin
alumiinivanteisiin samoissa olosuhteissa.
Dura-Flange®-vanteet sopivat erinomaisesti
kuljetuksiin, joissa lastit ovat painavia ja alttiita

WorkHorse®
Levyjarrusuoja ja suurempi kantavuus
WorkHorse® Alcoa® -vanteissa ei ole tuuletusaukkoja,
mikä suojaa levyjarruja hiekalta ja soralta.
WorkHorse®-vanteita käytetään pääasiassa
levyjarrullisissa rakennustyömaa-ajoneuvoissa.
Näitä vanteita on saatavana kokoluokissa 22.5”x9.00”
ja 22.5”x11.75”, offset 120 mm.

painopisteen vaihteluille aiheuttaen renkaan
jalkaosan hankautumisen vannelaippaa vasten.
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HOWMET WHEEL SYSTEMS
info.wheels@howmet.com
www.alcoawheelseurope.com
Alcoa® Wheels1 on Howmet Aerospacen -tuotemerkki.
©2021 Howmet Aerospace Inc. or a Howmet Aerospace Inc. affiliate.
1. ALCOA-nimi ja geometrinen symboli ovat Alcoa USA -konsernin rekisteröityjä tavaramerkkejä ja ne on lisensoitu Howmet Aerospace Inc.: lle ja tämän tytäryhtiöille.
Tämä esite ei välttämättä vastaa uusinta tuotekehitystä ja tiedon tarkkuutta ei taata. Howmet Aerospace varaa oikeuden
muuttaa esitteen tietoja mukaan lukien Alcoa® Wheels -vanteiden mallit ja tekniset tiedot.

