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TARTOZÉKOK & 
KARBANTARTÁSI TERMÉKEK

Alcoa® Wheels1 is a product brand of Howmet Aerospace



Miért válassza az Alcoa® Wheels 
tartozékokat?
• Az Alcoa® Wheels keréktárcsák karbantartása alapvető fontosságú kell, hogy legyen a lehető legjobb 

állapotuk megőrzéséhez.
• Az Alcoa® Wheels tartozékok több éves fejlesztés és speciális kiválasztás eredményei, hogy 

segítsenek a keréktárcsák lehető legjobb állapotának megőrzésében és a hosszú élettartam 
biztosításában.

• Minden tartozékunk elérhető a széles körű hivatalos Alcoa®Wheels kereskedői hálózatában.
• További információért látogasson el a www.alcoawheelseurope.com oldalra és nyissa meg a 

“Hol vásárolhatom meg” lapot.
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VALVEgrease, HUBgrease, Discmate gyűrűk, Kefekorongok, Peremkopás ellenőrző eszköz
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FEJEZET 1 - TISZTÍTÁS

Dura-Bright® Wheel Wash a Dura-Bright®  
felületkezelt keréktárcsákhoz
Kifejezetten a Dura-Bright® felületkezelt keréktárcsákhoz kifejlesztett tisztító 
folyadék. Az Alcoa® Wheels keréktárcsák gyártója által tesztelve és 
jóváhagyva. Alkalmas mind a Dura-Bright® XBR®, mind a Dura-Bright® EVO 
keréktárcsák heti gyakorisággal való tisztításához.

A Dura-Bright® Wheel Wash-t a felhasználók részére terveztük azzal a céllal, 
hogy a Dura-Bright® keréktárcsák tisztításához biztonságos, ugyanakkor 
további előnyökkel járó megoldást biztosíthassunk.

• Segít megakadályozni a fékpor felgyülemlését és a bronzosodást
• Nem kell attól tartania, hogy durva tisztítószerrel vagy 

vegyszerrel kárt tesz a kerékben
• Nem kell hígítani
• A CLP és REACH rendeletek alapján nem minősül veszélyes 

árunak
• Készletben is elérhető kereskedői hálózatunkon keresztül: 1L + 

ALbrush2”

CIKKSZÁM TARTALOM

GAXDBWW1 1 L-es palack

GAXDBWW5 5 L-es tartály

GAXDBWW25 25 L-es tartály

Tisztítás utánTisztítás előtt
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ALclean a csiszolt, tükörfényű és LvL ONE® 
keréktárcsákhoz
Kifejezetten csiszolt, tükörfényű és LvL ONE® keréktárcsákhoz kifejlesztett 
tisztító folyadék. Eltávolítja az oxidációt és fenntartja a kerék fényét. 
Előkészíti a tükörfényű és LvL ONE® kerekek felületét polírozás előtt. 
Használjon ALpolish-t ALclean-nel való tisztítás után. Elérhető 1 
literes palack , 5 literes és 25 literes tartály kiszerelésekben.

Megjegyzés: az ALclean évente  maximum 2 alkalommal erős 
fékpor lerakódás eltávolítására Dura-Bright® keréktárcsákon is 
alkalmazható.

FONTOS! Tartsa be az Alcoa® Wheels Keréktárcsa szervizkönyv 
14. fejezetében található “További ápolás és javaslatok a 
Dura-Bright® XBR® és a Dura-Bright® EVO felületkezelt Alcoa® 
Wheels keréktárcsákhoz” ajánlásait.

CIKKSZÁM TARTALOM

GAXALC001 1 L-es palack

GAXALC005 5 L-es tartály

GAXALC25 25 L-es tartály

ALbrush2
Prémium minőségű kefe gumi peremmel, amely egy ütközőhöz hasonlóan 
megakadályozza, hogy kerekei tisztítás közben sérüljenek.
Továbbfejlesztett ergonomikus markolattal. A hagyományos 
kefékkel ellentétben az ALbrush2 sűrű, finomított végű 
rostokból áll. 
Ezek a puha rostok garantálják a legjobb tisztítási eredményt,
valamint, hogy használatkor ne karcolódjon meg az alumínium 
kerék.

• Gumi perem a kerék sérülésének elkerülésére
• Bőséges tisztító folyadékot képes a kerékre felvinni egyszerre
• Hosszú rostok és nagy számú, közbenső rost a normál kefékhez képest

CIKKSZÁM TARTALOM

GAXALB002 1 kefe
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ALpolish
Polírozó paszta, mely fenntartja és visszállítja a tükörfényű és LvL ONE® Alcoa® 
Wheels keréktárcsák fényét.

A legjobb eredmény eléréséhez  ALclean-nel történő tisztítást követően 
hanszáljon ALpolish-t.

CIKKSZÁM TARTALOM

GAXALP250 250g flakon

MEGJEGYZÉS: NEM alkalmazható Dura-Bright® felületkezelt kerekekhez.

ALkit3
Egy teljes készlet a tükörfényű és LvL ONE® kerekek tisztításához. Tartalma 1 liter 
ALclean, 1 flakon 250 g-os ALpolish es egy ALbrush2 kefe.

CIKKSZÁM TARTALOM

GAXALKIT3 1L ALclean, 1 ALbrush2, 1 ALpolish 

5



FEJEZET 2 - MEGJELENÉS

Rozsdamentes acél ALcover kupak 
Kiváló minősegű rozsdamentes acél kupak a kerékanyák takarásához 
dombornyomott Alcoa® Wheels emblémával. M22 32 es 33 mm-es hatlapfejű 
hüvelyes kerékanyákhoz

• A kupak pereme nem érintkezik a kerék felületével, 
nem sérti a Dura-Bright® felületkezelt kereket, segít 
megelőzni a korróziót a csiszolt, tükörpolírozott és 
LvL ONE® felületeken is.

• A kupak belső magassága 41 mm

20 db-os csomagban kapható.

CIKKSZÁM HATSZÖGLETŰ FEJ MÉRETE

GAXALCOVSS32 32 mm

GAXALCOVSS33 33 mm

CIKKSZÁM TARTALOM

GAXALGRIP 1 ALgrip

ALgrip
Praktikus eszköz a rozsdamentes kerékanya kupakok fel- és 
leszereléséhez.

Krómozott ABS ALcover kupak
Kiváló minőségű krómozott műanyag kupak 
dombornyomott Alcoa® Wheels emblémával. 
Univerzális, 32 és 33 mm-es, hüvelyes kerékanyákhoz.

• Egyszerű fel- es leszereléshez tervezett rendszer
• Eltávolító eszközzel csomagolva

20 db-os csomagban 1 eltávolító eszközzel kapható

CIKKSZÁM TARTALOM

GAXALCOVCP20 20 db kupak + eltávolító eszköz
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FEJEZET 3 - SZELEPEK
Minden Alcoa® Wheels keréktárcsát nikkelezett 
szeleppel szerelünk, kivéve a 22.5” x 17.00” 
keréktárcsákat. A nikkel bevonat és a speciális T alakú 
tömítés csökkentik a korrózió esélyét a szelep és a kerék 
közt.
A szelepek hornyolt porvédő sapkával és hatlapú fejjel 
rendelkeznek, így stabilabban befoghatóak, és 
egyszerűen cserélhetőek egy csavarhúzó vagy 
csavarkulcs segítségével.
Javasoljuk, hogy a gumiabroncsok cseréjekor minden 
alkalommal a szelepeket is cserélje.
Használjon VALVEgrease-t a szelep és a szelepfurat 
környékének kenéséhez, hogy megakadályozza a 
szelepfurat környékének korrózióját, ami szivárgáshoz 
vezethez.
150 mm-es POM műanyag szelephosszabbító porvédő 
sapkával szintén kapható, amivel duplán szerelt kerekek 
esetén ellenőrizheti a belső gumiabroncs nyomását.

Megjegyzés: szelepekhez ne használjon HUBgrease-t. 
Szelepcserével kapcsolatos további információkat az 
Alcoa® Wheels Keréktárcsa szervizkönyv 5. és 6. 
fejezetében talál.

CIKKSZÁM EGYÉB INFORMÁCIÓ

GAX40MS00N Egyenes, 40 mm-es nikkelezett

GAX54MS00N Egyenes, 54 mm-es nikkelezett

GAX60MS00N Egyenes, 60 mm-es nikkelezett

GAX70MS07N2 7 fokos szögben hajlított nikkelezett

GAX70MS27N 27 fokos szögben hajlított nikkelezett

GAX70MS45N 45 fokos szögben hajlított nikkelezett

GAX70MS60N 60 fokos szögben hajlított nikkelezett

GAX83MS00N Egyenes, 83 mm-es nikkelezett

GAX85 Szelephosszabbító, 20mm-es nikkelezett

GAX09070 Szelephosszabbító, 70mm-es teljes hossz, nettó 
szelephosszabbítás: 54 mm

POM műanyag, védősapkával

GAX09150 Szelephosszabbító, 150 mm teljes hossz, 133 
mm nettó szelephosszabbítás

POM műanyag, védősapkával
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FEJEZET 4 - KERÉKANYÁK
A kerékanyák légfontosságúak a keréktárcsa kerékagyhoz való rögzítésében. 
Az Alcoa® Wheels kerékanyák egyedi kialakítást és előnyöket biztosítanak az 
olcsóbb alternatívákkal szemben:

• Az alátét kialakítása javítja a tartást és a szorítóerőt
• Az alátét érintkezési felületét úgy terveztük és gyártottuk, 

hogy minimálisra csökkentse a surlódást.
• Kifejezetten javasoljuk az alátét kenését.
• A Geomet® bevonat segít meggátolni a korróziót.
• A  megfelelő hüvelyhosszúságnak köszönhetően duplán 

szerelt kerekeknél az M22 és 7/8”-os kerékanyák nincsenek 
a belső keréknek szorítva, amelyek így nem sérülhetnek 
felszereléskor.

• A magasabb, hatszögletű fejnek köszönhetően a 
nyomatékkulcs kisebb eséllyel csúszik le, ami a kezelő vagy 
a kerék sérülését okozhatná.

• A kerékanyát úgy tervezték, hogy a betétek stabilan 
rögzüljenek.

• Az Alcoa® Wheels betétek külön rendelhetőek.

A szerelés menetével, nyomatékokkal, menetek 
kapcsolódásával és kenéssel kapcsolatos további 
információt megtalálja az Alcoa® Wheels Keréktárcsa 
szervizkönyvben.

CIKKSZÁM EGYÉB INFORMÁCIÓ RÖGÍZÍTŐ FURAT 
ÁTMÉRŐJE

HATSZÖGLETŰ 
FEJ MÉRETE

GAX542026G M18 x 1.5 - rövid 26 mm 27 mm

GAX542126G M18 x 1.5 - hosszú 26 mm 27 mm

GAX614230G M20 x 1.5 - rövid 30 mm 30 mm

GAX614330G M20 x 1.5 - hosszú 30 mm 30 mm

GAX687632G M22 x 1,5 - rövid (és VOLVO 2005>) 32 mm 32 mm

GAX687732G M22 x 1,5 - hosszú (és Volvo 2005>) 32 mm 32 mm

GAX687832G 7/8” rövid - 14 UNF (Volvo 2004<) 32 mm 33 mm

GAX687932G 7/8” hosszú - 14 UNF (Volvo 2004<) 32 mm 33 mm

GAX688032G 7/8” rövid - 11 BSF (Scania) 32 mm 33 mm

GAX688132G 7/8” hosszú - 11 BSF (Scania) 32 mm 33 mm

GAXINSM20 Betét M20-as kerékanyákhoz - -

GAXINSM22 Betét M22-es és 7/8”-os kerékanyákhoz - -
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FEJEZET 5 - KARBANTARTÁS

VALVEgrease
Lítium alapú kenőanyag, mely korróziógátlóként szolgál a szelep 
felszerelésekor vagy cseréjekor.
A zsírnak nincs káros hatása a szelep gumi tömítésére és segít 
megakadályozni, hogy a levegő egy idő után szivárogni kezdjen.

A VALVEgrease-t a gyártóüzemünkben is használjuk a szelepek és a 
szelepnyílások előzetes kenésére.

• Megakadályozza a korróziót a szelepnyílások környékén
• Tesztelve Alcoa® Wheels keréktárcsával összeszerelve 
• Egyszerű alkalmazás
• Vízálló
• Csak szelepekhez alkalmazza, ne használja abroncs vagy kerék felszereléséhez
• 1 kg-os kiszerelés

CIKKSZÁM TARTALOM

GAXVALVEGR001 1 kg-os konténer

Kifejezetten javasoljuk, hogy minden gumiabroncs felszerelésekor 
szereljen be új szelepet, hogy elkerülje a korróziót és a szivárgást a 
szelepnyílás környékén. A szelepek cseréjével, szelepnyílás 
környékének tisztításával és a szelepek meghúzási nyomatékával 
kapcsolatban lásd az Alcoa® Wheels Keréktárcsa szervizköny 5.e.iv. fejezetét.

Megjegyzés: NE használja abroncs vagy kerék felszereléséhez.

Peremkopás mérő eszköz
A peremkopás normál jelenség, acél- és alumínium kerekeken főleg 
túlterhelés és alacsony gumiabroncs nyomás esetén fordul elő. 
Ebben az esetben éles szél alakul ki a peremen, ami karbantartást 
igényel. Ellenőrizze az összes perem magasságát a kerék teljes 
kerületén az Alcoa® Wheels peremkopás mérő eszközével (Rim 
Flange Wear Gauge). További információkat talál az Alcoa® Wheels 
Keréktárcsa szervizkönyv 13.g fejezetében.

CIKKSZÁM TARTALOM

GAXGAUGE001 1 darab

itt alkalmazza
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HUBgrease
Ásványi olaj alapú zsír Alcoa® Wheels kerekek felszereléséhez. Segít 
megelőzni a korróziót és nem hagy nyomot a kerék felületén.

A kerekek használata során szennyeződések és más idegen anyagok 
gyűlhetnek össze a kerék és a kerékagy környékén. Ezenkívül víz és útszóró 
só hatására korrózió alakulhat ki a keréktárcsák központi furata körül. 
Ilyenkor a keréktárcsa a kerékagyhoz tapadhat rendkívül megnehezítve a 
leszerelést. 

Megjegyzés: ne használja szelep- vagy gumiabroncs felszereléséhez

HUBgrease: 
• Megelőzi a (galvanikus) korróziót a központi furat és a vezetőnyúlványok 

között
• Rendkívül hőálló, akár 150 °C-ig
• Egyszerűen alkalmazható
• Nem hagy nyomot a kerék felületén
• Vízálló
• 1 kg-os kiszerelés

CIKKSZÁM TARTALOM

GAXHUBGR001 1 kg-os tartály

További információt talál az Alcoa® Wheels Keréktárcsa 
szervizkönyv 10. fejezet: Kerék felszerelése 4. lépésében.

Discmates
Ez a termék segít megakadályozni, hogy korrózió keletkezzen az acél és 
alumínium keréktárcsák, illetve az acél kerékagy és az alumínium 
keréktárcsák között ezáltal csökkentve a karbantartás szükséges 
gyakoriságát. Arra is alkalmas, hogy megvédje a keréktárcsák 
rögzítési felületét a kozmetikai sérülésektől.

Duplán szerelt Dura-Bright® keréktárcsák között is 
alkalmazható a kerekek egymással érintkező felületén a 
sérülések megelőzésére.
Elérhető 10 db 335 mm átmérőjű csavarfurattal rendelkező, M22 és 7/8”-os 
tőcsavarokkal szerelt keréktárcsákhoz.

CIKKSZÁM

GAXDIS013000

itt alkalmazza

itt alkalmazza
itt alkalmazza

itt alkalmazza

NE kenje meg a kerékagy 
homloklapját vagy a fékdobot
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Kefekorongok

A kefekorongok kulcsfontosságú karbantartási 
eszközök ahhoz, hogy Alcoa® Wheels kerekeit a 
lehető legjobb állapotban őrizze meg.
Ideálisak a felfekvő felületek, peremülések, csapok 
vagy a kerékagy központosító peremeinek 
tisztításához.

Alkalmas a korrózió, oxidáció és szennyeződések 
eltávolítására és a legtöbb sarokcsiszoló 
szerszámmal használható. 

Lágy, közepes és kemény sörtékkel kapható és 2-féle 
átmérővel (25 és 50 mm)
Fehér: lágy korong kifejezetten alumínium 
alkatrészek ápolásához.
Sárga: közepesen kemény korong oxidáció 
eltávolításához
Zöld: kemény korong - rozsdafoltok eltávolításához

25 mm átmérőjű korongok
• rozsdafoltok, oxidáció és szennyeződés 

eltávolításához a csapokról, a kerékagy 
nehezebben hozzáférhető részeiről.

50 mm átmérőjű korongok 
• a keréktárcsa nagyobb felületeinek valamint a 

kerékagy tisztításához. 

További információt talál az Alcoa® Wheels 
Kerékszerelési útmutató 10. fejezetében.

CIKKSZÁM EGYÉB INFORMÁCIÓ

GAX3MDISC25050 25 mm átmérőjű kefekorong P050 zöld - kemény

GAX3MDISC25080 25 mm átmérőjű kefekorong P080 sárga - közepesen kemény

GAX3MPAD25 25 mm átmérőjű koronglap

GAX3MDISC50080 50 mm átmérőjű kefekorong P080 sárga - közepesen kemény

GAX3MDISC50120 50 mm átmérőjű kefekorong P120 fehér - lágy

GAX3MPAD50 50 mm átmérőjű koronglap

GAX3MSHANK6 6 mm-es szár
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HOWMET WHEEL SYSTEMS
info.wheels@howmet.com
www.alcoawheelseurope.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 
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