
FOR ALCOA®-FELGER  

TILBEHØR OG 
VEDLIKEHOLDSPRODUKTER

Alcoa® Wheels1 is a product brand of Howmet Aerospace



Hvorfor trenger du tilbehør for Alcoa®-felger?
• Det bør være topp-prioritet å vedlikeholde Alcoa®-felgene dine.
• Tilbehørsprodukter for Alcoa®-felger er gjennom mange år utviklet og valgt ut for å 

bevare felgene best mulig og sikre lang levetid.
• Alt av deler og tilbehør er tilgjengelig gjennom et omfattende nettverk forhandlere av 

Alcoa®-felger.
• Du finner mer informasjon på www.alcoawheelseurope.com, der du kan gå videre til 

kjøpssiden.
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DEL 1 - RENGJØRING

Dura-Bright®-hjulvask for Dura-Bright®-finish  
En vaskeoppløsning spesielt utviklet for Dura-Bright®-finishen. Testet og 
godkjent av produsenten for Alcoa®-felger. Egnet for ukentlig bruk på både 
Dura-Bright®- XBR®- og EVO-teknologi. 

Dura-Bright®-felgvask ble utviklet spesielt for å gi kundene forsikringer om at 
de rengjør felgene med en trygg vaskeoppløsning samtidig som den gir 
ekstra fordeler. 

• Bidrar til å forhindre opphopning av bremsestøv og misfarging
• Ingen fare for å skade felgene med kraftige rensemidler eller kjemikalier
• Klar til bruk, trenger ikke utvannes
• Ikke klassifisert som farlig vare
• Tilgjengelig i sett gjennom forhandlere: 1 L + ALbrush2  

DELENUMMER INNHOLD

GAXDBWW1 1 L flaske

GAXDBWW5 5 L kanne

GAXDBWW25 25 L dunk

Etter rengjøringFør rengjøring
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ALclean for børstet, polert, LvL ONE®-finish
 
En vaskeoppløsning utviklet spesielt for Alcoa®-felger, med børstet-, 
speilpolert- eller LvL ONE®-finish. Fjerner oksidering, og bevarer felgens 
glans. Fjerner skivebremsestøv og veiskitt.   
For å få best resultat, bruk ALclean før du polerer med speilpolert 
finish og LvL ONE® Alcoa®-felger. ALclean er tilgjengelig i 1 L flaske 
samt 5 L og 25 L bokser.

Obs! ALclean kan også brukes opptil to ganger i året på felger 
som er behandlet med Dura-Bright® når det har samlet seg opp 
mye bremsestøv. 

VIKTIG! Se Alcoa®-felgers brukerhåndbok for tilleggsbehandling 
og -tips i del 14.  

DELENUMMER INNHOLD

GAXALC001 1 L flaske

GAXALC005 5 L kanne

GAXALC25 25 L dunk

ALbrush2
En børste med gummikant i førsteklasses kvalitet som fungerer som en 
støtfanger, og hjelper med å beskytte felgene fra å bli skadet under 
rengjøring. Kommer med forbedret ergonomisk grep. I motsetning til 
vanlige børster, inneholder ALbrush2 en stor mengde utvalgte, 
nappede fibre. Derfor sørger disse myke fibrene for de beste 
rengjøringsresultatene, og reduserer sjansen for riping når den 
kommer i kontakt med aluminiumsfelger.  

• Gummikant for unngå skade på felgen
• Absorberer flytende vaskemidler godt
• De lange fibrene og fibertettheten gir bedre resultat 

sammenlignet med vanlige børster.

DELENUMMER INNHOLD

GAXALB002 1 børste
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ALpolish
Polerpasta for å utbedre og bevare glansen til speilpolerte- og LvL ONE® 
Alcoa®-felger. 

For å få best resultat, bruk ALpolish etter at du har rengjort med ALclean.

DELENUMMER INNHOLD

GAXALP250 250g flaske

Obs! Må ikke brukes på felger som er overflatebehandlet med Dura-Bright®.

ALkit3
Et komplett sett for rengjøring av speilpolerte- og LvL ONE® Alcoa®-felger. Inkluderer 
en 1 L flaske med ALclean, ALpolish, og ALbrush2. Tilgjengelig med brukerhåndbok 
på flere språk.  

DELENUMMER INNHOLD

GAXALKIT3 1L ALclean, 1 ALbrush2, 1 ALpolish 
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DEL 2 - UTSEENDE

Aluminiumsdeksler i rustfritt stål 
Mutterkapper i rustfritt stål av høy kvalitet med preget logo for Alcoa®-felger. 
Tilgjengelig for hjulmuttere med muffer, med sekskanter på 32 og 33 mm.

• Den oppdaterte konstruksjonen kommer ikke i 
kontakt med felgen, slik at du unngår skader på felger 
som er overflatebehandlet med Dura- Bright®, i 
tillegg til at det bidrar til å redusere korrosjon på 
børstede-, speilpolerte- og LvL ONE®-overflater.

• Innvendig avstand på dekslet er 41 mm

Tilgjengelig i en boks med 20 deksler.

DELENUMMER BREDDE PÅ SEKSKANT

GAXALCOVSS32 32 mm

GAXALCOVSS33 33 mm

DELENUMMER INNHOLD

GAXALGRIP 1 ALgrip

ALgrip
Et praktisk verktøy for å sette på og ta av mutterkappenes 
deksler i rustfritt stål.

Forkrommet ABS AL-deksel
Forkrommede ABS-deksler i høy kvalitet med preget 
logo for Alcoa®-felger. Universal: for sekskantmuttere 
på både 32 og 33 mm.

• Utformet med et patentert system som sikrer enkel 
montering og demontering

• Leveres med et avtakbart verktøy som kan brukes til å ta av 
dekslene når en pyntering eller hjulkapsel er montert

Tilgjengelig i en boks med 20 deksler og 1 ekstraksjonsverktøy.  

DELENUMMER INNHOLD

GAXALCOVCP20 20 deksler og 1 ekstraksjonsverktøy
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DEL 3 - VENTILER
All Alcoa®-felger er montert med forniklede ventiler, 
unntatt for 22,5 x 17,00. Nikkelbelegget, den spesielle, 
svarte T-formede gummitetningen reduserer (galvanisk) 
korrosjon. Ventilenes slissede og sekskantede 
fundament sikrer enkel utskiftning ved bruk av en 
skrutrekker eller skrunøkkel. Det anbefales å bytte 
ventiler hver gang dekkene byttes. 
Bruk VENTILfett for Alcoa®-felger for å smøre ventilen og 
området rundt ventilåpningen, slik at du unngår 
korrosjon rundt ventilåpningen, noe som kan føre til 
lufttap. Det er også en ventilforlengelse i POM 
(polyoksymetylen) på 150 mm som aktiverer 
dekktrykkontroller på det innvendige dekket ved 
dobbelmontering. 

Merk! Ikke bruk NAVfett på ventiler. Du finner mer 
informasjon om utskiftning av ventiler i Alcoa®-felgers 
brukerhåndbok, del 5 og 6.  

DELENUMMER TILLEGGSINFORMASJON

GAX40MS00N Rett, lengde 40 mm Forniklet

GAX54MS00N Rett, lengde 54 mm Forniklet

GAX60MS00N Rett, lengde 60 mm Forniklet

GAX70MS07N2 Vinkel 7° Forniklet

GAX70MS27N Vinkel 27° Forniklet

GAX70MS45N Vinkel 45° Forniklet

GAX70MS60N Vinkel 60° Forniklet

GAX83MS00N Rett, lengde 83 mm Forniklet

GAX85 Lengde på ventilforlengelse 20 mm Forniklet

GAX09070 Ventilforlengelse, totallengde 70 mm, netto 
forlengelse 54 mm 

Plast, med støvhette

GAX09150 Ventilforlengelse, totallengde 150 mm, netto 
forlengelse: 133 mm

Plast, med støvhette
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DEL 4 - HJULMUTTERE
 
Hjulmuttere utgjør en livsviktig del når det gjelder å sikre hjulet til 
hjulnavet. Alcoa®-felgers hjulmuttere har unike designfunksjoner, og 
har flere fordeler enn de billigere alternativene:

• Utformingen på stoppskivene forbedrer holde- og klemkraften
• Kontaktflaten mellom stoppskive og mutter er utformet og 

produsert for å redusere friksjonen til et minimum
• Smøring av stoppskiven er en absolutt nødvendighet
• Geomet®-belegget bidrar til å forhindre korrosjon
• Muffelengden på M22 and 7/8” forhindrer skade når felgene ved 

dobbelmontering trekkes til med oppgitt moment
• Den øvre sekskantmutteren forhindrer at momentnøklene sklir, noe 

som kan føre til personskader på operatører og skader på felger
• Mutteren er utformet for riktig plassering av innleggsdelene
• Alcoa®-felgers innleggsdeler kan bestilles separat

Se Alcoa®-felgers brukerhåndbok hvis du vil ha mer 
informasjon om montering, dreiemoment og gjengekobling.  

DELENUMMER TILLEGGSINFORMASJON BOLTEHULLDIAMETER BREDDE PÅ 
SEKSKANT

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 Innleggsdel for muttere med muffe, M20 - -

GAXINSM22 Innleggsdel for muttere med muffe, M22 
and 7/8”

- -
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DEL 5 - VEDLIKEHOLD

VALVEgrease
Et spesialtilpasset litiumbasert smørefett som fungerer som en 
korrosjonsinhibitor ved montering eller utskiftning av ventiler. 
Smørefettet har ingen skadevirkninger for ventilens gummitetning, og 
bidrar over tid til å forhindre lufttap.  

VALVEgrease brukes også i produksjonsanlegget vårt for å smøre 
ventilene og området rundt ventilåpningen.  

• Bidrar til å forhindre korrosjon i området rundt ventilåpningen
• Testet på ventiler montert på Alcoa®-felger
• Enkel å smøre på
• Vannbestandig
• Brukes kun til ventiler. Skal ikke brukes for montering av dekk eller felger til hjulnavet
• Beholder på 1 kg  

DELENUMMER INNHOLD

GAXVALVEGR001 Beholder på 1 kg

Det anbefales sterkt å montere en ny ventil hver gang du har satt på 
et nytt dekk, slik at du unngår økt korrosjon og risiko for lufttap i 
området rundt ventilåpningen. Se Alcoa®-felgers brukerhåndbok hvis 
du vil ha mer informasjon om rengjøring av området rundt 
ventilåpningen, utskiftning av ventiler og ventilens dreiemoment (5.e.iv.).  

Merk: skal ikke brukes til montering av dekk eller hjul på navene.

Slitasjemåler for felgkanter
Slitasje på felgkanten er normalt. Det oppstår vanligvis på stål- og 
aluminiumsfelger, og skyldes overbelastning og utilstrekkelig 
dekktrykk. I slike tilfeller dannes en skarp kant på felgkanten. Dette 
krever vedlikehold. Sjekk hver enkelt høyde på felgkantene med 
Alcoa®-felgers slitasjemåler for felgkanter. Hvis du vil ha mer 
informasjon, se Alcoa®-felgers brukerhåndbok, del 13.g, og Alcoa®-
felgers vedlikeholdsbrosjyre om slitasje på felgkantene. 

DELENUMMER INNHOLD

GAXGAUGE001 1 stk

Smør her
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HUBgrease
Et mineraloljebasert smørefett som brukes for montering av Alcoa®-felger. 
Smørefettet bidrar til å forhindre korrosjon, og lager ikke merker på 
felgoverflaten. 

Når felgene er i bruk, samler det seg skitt og andre fremmedstoffer på 
kontaktflaten mellom felg og hjulnav. I tillegg kan det komme vann og 
veisalt samt korrosjon rundt felgens navhull. Dette kan føre til at felger 
setter seg fast i hjulnavet, og det kan bli svært vanskelig å få dem løs derfra.
Obs! Skal ikke brukes ved montering av ventiler eller dekk.

HUBgrease: 
• Forhindrer (galvanisk) korrosjon mellom navhullet og pluggene
• Er varmebestandig opptil 150 °C
• Enkel å smøre på
• Lager ikke merker på felgoverflaten
• Er vannbestandig
• Leveres i beholder på 1 kg

DELENUMMER INNHOLD

GAXHUBGR001 beholder på 1 kg

Du finner mer informasjon i Alcoa®-felgers brukerhåndbok, 
del 10: Montering av felger, trinn 4.

Tetningsringer
En tetningsring av nylon som bidrar til å forhindre økt korrosjon 
mellom stål- og aluminiumsfelger, og mellom stålnavet og 
aluminiumsfelgene. Dette reduserer vedlikeholdsbehovet. Det 
kan også bidra til å beskytte felgens montasjeflate fra 
kosmetiske skader. Montering av tetningsringer mellom 
doble Dura-Bright®-felger bidrar også til å redusere 
overflateskadene mellom montasjeflatene. Tilgjengelig for 
felger med 10 boltehull, 335 mm sirkeldiameter for bolter, M22 eller 
7/8” plugger.

DELENUMMER

GAXDIS013000

Smør her

Smør her Smør her

Smør her

IKKE smør hjulnavets eller felgens 
frontside, eller bremsetrommelen.
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Børsteskiver

Børsteskiver er et essensielt produkt som bidrar til å 
bevare Alcoa®-felgene i best mulig tilstand. De er 
ideelle for rengjøring av kontaktflater, vulstkanter, 
plugger eller hjulnavets sentreringskanter. 
Børsteskiver egner seg også til å fjerne korrosjon, 
oksidering og skitt, og kan brukes på de fleste 
rettvinklede verktøy. Fundamentet er en avtakbar 
skiveholder som kan skiftes ut eller erstattes raskt. 
Leveres med en adapter som gjør at fundamentet 
kan monteres på en rekke elektroverktøy. 

Tilgjengelig i myke, medium og harde skiver i 2 
diametre (Ø 25 mm og Ø 50 mm).
Hvit: myk, for behandling av aluminiumsdeler, og for 
ettersyn.
Gul: medium, for å fjerne oksidering
Grønn: hard, for å fjerne rust

25mm Ø skive 
• For å fjerne rust og oksidering fra plugger, 

sentreringskanter og mindre deler.
50mm Ø skive 
• For rengjøring av felgens og hjulnavets 

kontaktflater, og for større områder. 

Du finner mer informasjon i Alcoa®-felgers 
brukerhåndbok, del 10.  

DELENUMMER TILLEGGSINFORMASJON

GAX3MDISC25050 Børstedisk Ø 25 mm P050 Grønn: hard

GAX3MDISC25080 Børstedisk Ø 25 mm  P080 Gul: medium

GAX3MPAD25 Børstepad Ø 25 mm

GAX3MDISC50080 Børstedisk Ø 50 mm P080 Gul: medium

GAX3MDISC50120 Børstedisk Ø 50 mm P120 Hvit: myk

GAX3MPAD50 Børstepad Ø 50 mm

GAX3MSHANK6 Forlenger skaft 6 mm
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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. N
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