
Alcoa® Wheels
Wielen die u kunt vertrouwen

Alcoa® Wheels is een productmerk van Howmet Aerospace.



Alcoa® Wheels 
De beste oplossing voor uw bedrijf

Grootste fabrikant van aluminium wielen
We waren verantwoordelijk voor vooruitgang in de transportsector 

met het eerste gesmede aluminium wiel in 1948 en sindsdien zijn we 

niet gestopt met de doorontwikkeling. Op onze website vindt u meer 

informatie: www.alcoawheels.com/alcoawheels/europe/nl/over-ons.asp

Wij bieden een breed assortiment gesmede aluminium wielmaten 

aan, van 17,5”/19,5” tot een ruime keuze aan 22,5” wielen. 

Onze hoogstaande Alcoa® Wheels kunnen in de truck-, bus- 

en traileroptielijsten worden geselecteerd en zijn ook via ons 

uitgebreide verdelersnetwerk van Alcoa® Wheels verkrijgbaar. 

Hier vindt u uw dichtstbijzijnde distributeur: 

www.alcoawheels.com/alcoawheels/europe/nl/waar-te-koop.asp

Alcoa® Wheels is een productmerk van Howmet Aerospace.

Alcoa® Wheels 
Uw voordeel, ons engagement

Alcoa® Wheels worden gesmeed uit één blok aluminium. D.m.v. een pers van 8.000 ton wordt 

dit blok tot een wiel gesmeed. Vervolgens krijgen de wielen een warmtebehandeling om hun 

mechanische sterkte te optimaliseren. Het specifieke smeedproces dat Alcoa® Wheels toepast, 

zorgt ervoor dat de materiaalstructuur van het aluminium meeloopt met de vorm van het 

wiel, zelfs in de kritieke zone waar schijf en velg naast elkaar liggen. Het geeft onze wielen 

hun ongeëvenaarde gesmede sterkte, die zelfs de strengste testen doorstaan. Zo garanderen 

wij de hoogste standaard en kwaliteit. Wij hebben zoveel vertrouwen in de duurzaamheid en 

kwaliteit van onze wielen, dat wij een garantie van 5 jaar geven, zonder kilometerbeperking.

Alcoa® Wheels zijn een must. De beste keuze voor uw voertuig. Aluminium wielen van

Alcoa® bieden veel voordelen in vergelijking met stalen wielen en wielen van gietaluminium.

Gewichtsbesparing 
Tot 51% lichter dan staal
Als u van stalen wielen overschakelt op aluminium wielen van Alcoa®, bespaart u eenvoudig tot

51% aan gewicht, afhankelijk van de wielmaat, waardoor u:

• het laadvermogen van uw voertuig vergroot

• uw operationele kosten terugbrengt

• uw winst vergroot
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Bereken hoeveel gewicht u bespaart met de 
Alcoa® Wheels Calculighter!
De gewichtsbesparing kan in uw situatie afhangen van het soort voertuig en wielen.

Ongeëvenaarde gesmede kracht
Sterker en duurzamer dan staal 
Gesmede aluminium Alcoa® Wheels zijn letterlijk sterker dan staal.

De wielen worden onder een pers geplaatst tot ze 5 cm vervormen:

• een gesmeed wiel van Alcoa® vervormt pas onder een last van 71.200 kg

• een stalen wiel vervormt onder een druk van 13.700 kg

Alcoa® Wheels zijn tot 5 keer sterker!

Resultaten van onze sterktetest

Gewichtsbesparing met

Alcoa® Wheels*

Gewichtsbesparing met

Alcoa® Wheels*

Gewichtsbesparing met

Alcoa® Wheels*

Gewichtsbesparing met

Alcoa® Wheels*

Gewichtsbesparing met

Alcoa® Wheels*

Gewichtsbesparing met

Alcoa® Wheels*

*Vergelijking met de gewichten van stalen wielen met dezelfde afmetingen en draagvermogen.

-110,8 kg

-55,8 kg

-78,9 kg

-150,2 kg

-98 kg

-213 kg
Tot Tot Tot

Tot Tot Tot
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Bijdrage aan brandstofefficiëntie, 
verminderd aardopwarmingsvermogen 
(GWP) Bandenprestatie

Alcoa® Wheels hebben een grotere rondheid en dragen bij aan een langere levensduur 

van de band vergeleken met een stalen wiel. Dit vermindert ook de rolweerstand.

En dat is niet alles! Aluminium geleidt beter dan staal en wordt vanwege zijn 

warmteafvoerende eigenschappen gebruikt om koelelementen in laptops 

en radiatorbuizen voor auto’s en vrachtwagens te produceren.

Betere warmteafvoer heeft een positief effect op de levensduur van de 

band, de remprestaties en de levensduur van de remblokken.

Alcoa® Wheels Staal

Uit een thermische vergelijking tussen aluminium en staal blijkt hoe de aluminium 

wielen van Alcoa® in identieke bedrijfsomstandigheden tot 22°C koeler functioneren.*

*interne testen

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

Bij vervanging van 6 stalen 

wielen door Alcoa® Wheels 

op een 2-assige diesel 

stadsbus, gedurende 

een levensduur van 12 

jaar en 720.000 km.

Bij vervanging van 10 stalen wielen 

door Alcoa® Wheels op een 3-assige 

diesel stadsbus, gedurende een 

levensduur van 12 jaar en 720.000 km.

Bij vervanging van 12 stalen 

wielen door Alcoa® Wheels 

op een 2-assige truck met 

3-assige oplegger, gedurende 

een levensduur van de 

truck (2x5 jaar) en trailer 

(10 jaar) en 1.300.000 km.

-3,6 tons* -4,9 tons* -4 tons**

GWP-reductie

CO2-eq 

Tot maximaal 

CO2-eq 

Tot maximaal 

CO2-eq 

Tot maximaal 
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Dura-Bright® EVO

Alcoa® Wheels afwerkingen

Oogverblindend en 
onderhoudsvriendelijk

LvL ONE® Geborsteld

BasisuitvoeringBasiswiel met een glanzende afwerking



Alcoa® Wheels afwerkingen
Dura-Bright® EVO
Oogverblindend en onderhoudsvriendelijk

Alcoa® Wheels zijn te verkrijgen met de gepatenteerde Dura-Bright® 

EVO oppervlaktebehandeling, waardoor de wielen jarenlang hun 

spiegelglans behouden zonder te polijsten. Ze zijn bijzonder 

makkelijk te onderhouden met slechts water en zeep dankzij

deze buitengewone technologie.

Conventionele coating

Alcoa® Wheels gepatenteerde behandeling

Doorzichtige laklaag
Hechtlaag
Aluminium

Transparante zone
Overgangszone
Aluminium

Dura-Bright® is geen coating, maar een 

oppervlaktebehandeling die in het aluminium 

doordringt en volledig door het wiel wordt 

opgenomen. De oppervlaktebehandeling 

schilfert niet, komt niet los en vertoont 

geen barsten of verwering zoals vaak het 

geval is bij conventionele coatings.

De Dura-Bright® behandeling is beschikbaar voor 

vrijwel alle maten Alcoa® Wheels. Meer informatie 

vindt u op het Alcoa® Wheels specificatieoverzicht 

dat u kunt downloaden via onze website 

 www.alcoawheelseurope.com.

Dura-Bright® wielen reinigen
Geen enkel wiel is makkelijker te onderhouden dan een Dura-Bright®

Alcoa® Wheels wiel. In slechts 6 stappen naar oogverblindende wielen:

Voor meer informatie: youtu.be/8D9EoO8K43Q .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
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Laat de wielen tot onder 
35° afkoelen. Verwijder de 

wielmoerkapjes.

Spoel het wiel af met water om 
krassen en erosie te voorkomen.

Meng water met een mild 
wasmiddel of gebruik onverdund

Dura-Bright® Wheel Wash.

Reinig het wiel met een 
zachte borstel.

Spoel na met water. 

1.

4.

2.

5.

3.

Dura-Bright® Wheel Wash
• Helpt om aanslag van remstof en kopersluier te voorkomen
• Geen risico op beschadiging van de wielen door bijtende chemische stoffen
• Verdunnen niet nodig
• Geschikt voor alle Dura-Bright®-generaties
• Economisch in gebruik

Voordat Achter
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Geborsteld
De geborstelde afwerking is een basisuitvoering. 

Geborstelde Alcoa® Wheels corroderen 

niet en overspuiten is niet nodig.

LvL ONE®

De geavanceerde LvL ONE® afwerkingstechnologie van Howmet 

zorgt voor een oogverblindende afwerking met een gladder en 

glanzender oppervlak dan bij de geborstelde afwerking.

 

Voor het onderhoud van LvL ONE® wielen moet de normale procedure 

worden gevolgd. Voor een glanzend oppervlak is het wel nodig om 

te polijsten. Desondanks ziet het wiel er fantastisch uit en biedt het 

dezelfde voordelen als de andere afwerkingen van Alcoa® Wheels.

Reinigen van LvL ONE®, 
Polished en Brushed wheels

Hier kun je kopen
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Spoel het wiel af met water 
om krassen en erosie te 

voorkomen; bij voorkeur met een 
hogedrukreiniger.

Giet een hoeveelheid ALclean in 
een emmer en verdun met 1, 2 of 3 

delen water.

Borstel ALclean voorzichtig op het 
wiel.

Ga door met het aanbrengen van 
een kleine hoeveelheid ALpolish.

Herhaal stap 7 en 8 stukje bij beetje 
over het gehele wiel om te voorkomen 

dat het poetsmiddel uitdroogt.

Spoel af met schoon water. 
Herhaal deze stappen indien nodig.

Verdeel het gelijkmatig met een 
vochtige doek over het wiel en 

polijst het wiel.

Droog het wiel.

Aanbevolen hoeveelheden:
1. voor ernstige vervuiling
2. voor gemiddelde vervuilingen
3. voor regelmatig gebruik
4. voor veelvuldig gebruik

LvL ONE® en Gepolijste wielen

Alcoa® Wheels schoonmaakproducten

Zie voor aanvullende informatie over reiniging en 
onderhoud het gedeelte 'Verzorging en onderhoud' van 
de servicehandleiding voor Alcoa® Wheels-wielen.

!

ALclean
• Verwijdert oxidatie, 

schijfremstof, zoutnevel 
en algemene vlekken

• Geschikt voor geborstelde, 
LvL ONE® en gepolijste 
afwerkingen

ALpolish
• Herstelt de glans van 

gepolijste en LvL ONE® 
afwerkingen

• Gebruik na ALclean

ALbrush2
• Een premium kwaliteit 

borstel met een rubber 
rand te beschermen 
wielen krijgen beschadigd 
tijdens schoonmaken
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Gespecialiseerde 
toepassingen

Technologie

Dura-Flange®

Extra bescherming voor een nog langere levensduur

Dura-Flange® Alcoa® Wheels zijn voorzien van een 

gepatenteerde behandeling welke zorgt voor een 

beschermende laag die de slijtage van de velghoorn 

beperkt, waardoor de levensduur tot tweemaal 

zo lang wordt als die van andere aluminium 

wielen onder dezelfde omstandigheden.

Dit maakt Dura-Flange® wielen uitermate geschikt om 

zware en onstabiele vrachten te vervoeren, waarbij de 

banden met de wang tegen de velghoorn aanschuren.

Ultra ONE®

Het wiel opnieuw uitgevonden - De lichtste, de sterkste

Ultra ONE® Alcoa® Wheels zijn onze lichtste en 

sterkste wielen. Ze zijn gemaakt met behulp van de 

gepatendeerde MagnaForce® legeringstechnologie. 

Deze legering is 17% sterker dan de huidige 

bestaande industrie standaard, wat een lichter wiel 

mogelijk maakt zonder de sterkte te beïnvloeden.

Ultra ONE® Alcoa® Wheels zijn beschikbaar in een 
Brushed, LvL ONE®, Dura-Bright® EVO, Dura-Flange® 

and Dura-Bright®/Dura-Flange® afwerking.

WorkHorse®

Schijfrembescherming en hoger draagvermogen.

WorkHorse® Alcoa® Wheels zijn ontworpen 

zonder koelgaten en beschermen de 

schijfremmen tegen zand en grind.

WorkHorse® wielen worden gebruikt op 

bouwvoertuigen met schijfremmen.

De wielen zijn beschikbaar in een 

aantal wielmaten: 22.5”x9.00”

en 22.5”x11.75”, bolling 120 mm.

Dura-Bright® / Dura-Flange®

Twee revolutionaire behandelingen in één

Dura-Bright®/Dura-Flange® Alcoa® Wheels zijn het 

resultaat van de combinatie van 2 behandelingen 

die zorgen voor een glanzend, eenvoudig te 

onderhouden wiel met een velghoornbeschermlaag 

die de levensduur van de wielen verlengt.
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HOWMET WHEEL SYSTEMS
info.wheels@howmet.com

www.alcoawheelseurope.com

Alcoa® Wheels1 is een productmerk van Howmet Aerospace.
©2021 Howmet Aerospace Inc. or a Howmet Aerospace Inc. affiliate.
1. De naam en het geometrisch symbool "ALCOA" zijn geregistreerde handelsmerken van Alcoa USA Corporation 
en zijn in licentie gegeven aan Howmet Aerospace Inc. en haar dochterondernemingen.
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.


