
FELG ALCOA® WHEELS

AKCESORIA I PRODUKTY 
DO PIELĘGNACJI

Alcoa® Wheels1 is a product brand of Howmet Aerospace



Dlaczego właśnie akcesoria do felg Alcoa® Wheels?
• Pielęgnacja Państwa aluminiowych felg Alcoa® Wheels jest i powinna być najwyższym priorytetem.
• Akcesoria do felg Alcoa® Wheels były opracowywane i starannie wybierane przez wiele lat, dlatego 

gwarantują długą żywotność felg i utrzymanie ich w jak najlepszym stanie.
• Wszystkie akcesoria do felg Alcoa® Wheels są dostępne poprzez  rozbudowaną sieć  naszych 

autoryzowanych dystrybutorów
• Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce „Gdzie kupić?” na stronie 

www.alcoawheelseurope.com.
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SEKCJA 1 - CZYSZCZENIE

Dura-Bright® Wheel Wash do felg z powłoką Dura-Bright®

Rozwiązanie stworzone specjalnie dla felg z powłoką Dura-Bright®, 
przetestowane i zatwierdzone przez producenta felg Alcoa® Wheels. 

Odpowiednie dla technologii XBR® oraz EVO. Płyn ten został 
zaprojektowany po to, aby Nasi klienci mieli pewność, że otrzymują 
produkt oferujący bezpieczne mycie oraz dodatkowe korzyści:

• Zapobiega gromadzeniu się pyłu hamulcowego i 
powstawaniu miedzianego nalotu na powierzchni felg

• Brak ryzyka uszkodzenia felg agresywnymi chemikaliami
• Brak konieczności rozcieńczania wodą
• Preparat nieklasyfikowany jako niebezpieczny
• Zestaw dostępny u dystrybutorów: butelka Dura-Bright® 

Wheel Wash (1 l) i szczotka ALbrush2

NUMER KATALOGOWY OPIS

GAXDBWW1 1 L Butelka

GAXDBWW5 5 L Kanister

GAXDBWW25 25 L Kanister

After cleaningBefore cleaning
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ALclean do felg z wykończeniem Brushed, 
Polished oraz LvL ONE®

Wyjątkowy środek do mycia felg Alcoa® Wheels w wykończeniu Brushed, 
Mirror Polished oraz LvL ONE®. ALclean usuwa ślady oksydacji i 
utrzymuje połysk felg. Usuwa pył hamulcowy, nalot solny i 
zabrudzenia. W celu uzyskania optymalnych rezultatów, po myciu 
ALclean należy zastosować środek ALpolish. Środek dostępny jest 
w pojemnikach 1, 5 i 25 litrów.

Uwaga: Felgi z powłoką Dura-Bright®, mocno zabrudzone pyłem 
hamulcowym, można myć płynem Alcean maksymalnie dwa 
razy w roku. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w sekcji 14 
Podręcznika serwisowego Alcoa® Wheels. 

NUMER KATALOGOWY OPIS

GAXALC001 1 L Butelka

GAXALC005 5 L Kanister

GAXALC25 25 L Kanister

ALbrush2
Najwyższej jakości szczotka z gumowymi krawędziami zapobiegającymi 
przypadkowym uszkodzeniom powierzchni felgi podczas mycia. Nowa 
generacja posiada ergonomiczny uchwyt. W przeciwieństwie do 
standardowych szczotek, ALbrush2 posiada miękkie włosie, które 
zapewnia dokładne mycie oraz znacznie ogranicza możliwość 
zarysowania podczas kontaktu z powierzchnią felg.

• Gumowe krawędzie zapobiegające uszkodzeniom 
powierzchni felg

• Dobre wchłanianie płynów
• Dłuższe i gęstsze włókna w porównaniu do zwykłych szczotek 

dające lepszy rezultat mycia

NUMER KATALOGOWY OPIS

GAXALB002 1 Szczotka
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ALpolish
Pasta polerska przywracająca i utrzymująca połysk felg Mirror Polished, 
Brushed oraz LvL ONE® Alcoa® Wheels. 

W celu uzyskania optymalnych rezultatów, ALpolish należy stosować po 
umyciu felg środkiem ALclean.

NUMER KATALOGOWY OPIS

GAXALP250 250g Butelka

Uwaga: Nie stosować preparatu do felg z wykończeniem Dura-Bright®

ALkit3
Kompletny zestaw do mycia felg Mirror Polished oraz LvL ONE® Alcoa® Wheels. Zestaw 
zawiera ALclean , Alpolish, szczotkę ALbrush2 oraz instrukcję obsługi w kilku językach.

NUMER KATALOGOWY OPIS

GAXALKIT3 1L ALclean, 1 ALbrush2, 1 ALpolish 
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SEKCJA 2 - WYGLĄD

ALcovers - ze stali nierdzewnej 
• Wysokiej jakości nakładki na nakrętki kół ze stali nierdzewnej z wytłoczonym 

logo Alcoa® Wheels. Dostępne są dla nakrętkek tulejowych 32mm oraz 33mm.
• Ulepszona konstrukcja, niestykająca się z 

powierzchnią felgi, pozwala uniknąć 
uszkodzenia powłoki Dura- Bright®, jak również 
zredukować występowanie korozji w felgach  z 
wykończeniem Brushed, Mirror Polished i LvL 
ONE®.

• Średnica wewnętrznego otworu to 41 mm

Dostępne w opakowaniu 20 szt.

NUMER KATALOGOWY SZEROKOŚĆ NAKRĘTKI

GAXALCOVSS32 32 mm

GAXALCOVSS33 33 mm

NUMER KATALOGOWY OPIS

GAXALGRIP 1 ALgrip

ALgrip
Poręczne kleszcze do nakładania i zdejmowania nakładek ze 
stali nierdzewnej na nakrętki kół.

ALcovers - chromowane z 
tworzywa sztucznego
Wysokiej jakości nakładki na nakrętki kół z 
chromowanego plastiku z wytłoczonym logo Alcoa® 
Wheels. Są uniwersalne, pasują jednocześnie do 
nakrętek tulejowych 32 i 33mm.
• Opatentowany system ułatwiający montaż i demontaż
• Dostarczane z urządzeniem do nakładania i zdejmowania 

nakładek

Dostępne w opakowaniu 20 szt. z narzędziem do nakładania i zdejmowania nakładek.

NUMER KATALOGOWY OPIS

GAXALCOVCP20 20 nakładek oraz narzędzie do montażu/demontażu
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SEKCJA 3 - ZAWORY
Wszystkie felgi Alcoa® Wheels oprócz 22.5”x17.00” są 
montowane z zaworami niklowanymi. Warstwa niklu 
oraz specjalny pierścień uszczelniający o przekroju w 
kształcie litery T minimalizują ryzyko wystąpienia korozji 
galwanicznej. Sześciokątna podstawa zaworów 
umożliwia łatwą wymianę za pomocą śrubokręta lub 
klucza. Wymianę zaworu zaleca się przy każdorazowej 
wymianie opony. Przed montażem zawór wraz z 
otworem zaworu należy nasmarować smarem Alcoa® 
Wheels VALVEgrease. Zminimalizuje to ryzyko 
wystąpienia korozji w tym obszarze, która mogłaby 
przyczynić się do utraty powietrza. Dostępne są również 
przedłużki zaworów z tworzywa sztucznego o długości 
150 mm ułatwiające sprawdzanie ciśnienia w oponach 
wewnętrznych kół w układzie bliźniaczym.

Uwaga: Smaru HUBgrease nie wolno stosować do 
montażu lub smarowania zaworów.
Więcej informacji o wymianie zaworów znajdą Państwo 
w Podręczniku serwisowym Alcoa® Wheels, sekcja 6.

NUMER 
KATALOGOWY

DODATKOWE INFORMACJE

GAX40MS00N Prosty, długość to 40 mm Niklowany

GAX54MS00N Prosty, długość to 54 mm Niklowany

GAX60MS00N Prosty, długość to 60 mm Niklowany

GAX70MS07N2 Kątowy 7° Niklowany

GAX70MS27N Kątowy 27° Niklowany

GAX70MS45N Kątowy 45° Niklowany

GAX70MS60N Kątowy 60° Niklowany

GAX83MS00N Prosty, długość to 83 mm Niklowany

GAX85 Długość przedłużki zaworu 20 mm Niklowany

GAX09070 Długość przedłużki zaworu, Długość całkowita 
to 70 mm, Przedłużenie: 54 mm

Plastikowy, z kapturkiem 
przeciw zanieczyszczeniom

GAX09150 Długość przedłużki zaworu, Długość całkowita 
to 150 mm, Przedłużenie: 135 mm

Plastikowy, z kapturkiem 
przeciw zanieczyszczeniom
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SEKCJA 4 - NAKRĘTKI
Nakrętki kół są bardzo ważnym elementem utrzymującym 
koło na piaście. Unikalna konstrukcja nakrętek Alcoa® Wheels 
wyróżnia się na tle tańszych odpowiedników: 

• Budowa podkładki zapewnia większą siłę dociskającą
• Powierzchnia styku podkładki z felgą została 

zaprojektowana i wykonana tak, aby zminimalizować 
tarcie

• Smarowanie podkładki jest koniecznością
• Powłoka Geomet® chroni nakrętki przed korozją
• Długość tulei w nakrętkach M22 and 7/8” zapobiega 

uszkodzeniu podczas dokręcania kół bliźniaczych
• Wyższa nakrętka zapobiega ześlizgiwaniu się klucza 

podczas dokręcania i ewentualnym skaleczeniom 
mechaników czy też uszkodzeniom powierzchni felg

• nakrętki zaprojektowane są tak, aby odpowiednio 
utrzymywać wkładki

• Wkładki Alcoa® Wheels można zamówić oddzielnie

Więcej informacji o montażu, dokręcaniu, smarowaniu 
oraz powierzchni kontaktu znajdą Państwo w Podręczniku 
serwisowym Alcoa® Wheels.

NUMER 
KATALOGOWY

DODATKOWE INFORMACJE ROZMIAR OTWORU 
MONTAŻOWEGO

SZEROKOŚĆ 
NAKRĘTKI

GAX542026G M18 x 1.5 - Krótka 26 mm 27 mm

GAX542126G M18 x 1.5 - Długa 26 mm 27 mm

GAX614230G M20 x 1.5 - Krótka 30 mm 30 mm

GAX614330G M20 x 1.5 - Długa 30 mm 30 mm

GAX687632G M22 x 1.5 - Krótka (Volvo 2005>) 32 mm 32 mm

GAX687732G M22 x 1.5 - Długa (Volvo 2005>) 32 mm 32 mm

GAX687832G Volvo Krótka 7/8” - 14 UNF  (Volvo >2004) 32 mm 33 mm

GAX687932G Volvo Long  7/8” - 14 UNF  (Volvo >2004) 32 mm 33 mm

GAX688032G Scania Krótka 7/8” - 11 BSF 32 mm 33 mm

GAX688132G Scania Długa  7/8” - 11 BSF 32 mm 33 mm

GAXINSM20 Wkładka do nakrętek tulejowych, M20 - -

GAXINSM22 Wkładka do nakrętek tulejowych, M22 i 7/8” - -
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SEKCJA 5 - KONSERWACJA

VALVEgrease
Produkowany na bazie litu, działający jako inhibitor korozji smar, używany 
podczas montażu lub wymiany zaworów. Smar nie wpływa niszcząco 
na gumową uszczelkę zaworu i zapobiega powstawaniu 
nieszczelności. 

VALVEgrease jest stosowany również w naszej fabryce do smarowania 
zaworów i otworów zaworu.

• Zapobiega korozji w strefie otworu zaworu
• Testowany na zaworach montowanych w felgach Alcoa® Wheels
• Łatwy w użyciu
• Wodoodporny
• Stosować wyłącznie do zaworów, nie stosować do montażu opon 

na feldze lub felg na piaście
• Pojemnik 1 kg

NUMER KATALOGOWY OPIS

GAXVALVEGR001 Pojemnik 1 kg

Zalecamy wymianę zaworu przy każdorazowej zmianie opony. 
Zapobiegnie to rozprzestrzenianiu się korozji i powstawaniu 
nieszczelności wokół otworu zaworu. Więcej informacji o czyszczeniu 
otworu zaworu oraz wymianie i momencie dokręcenia zaworów w Podręczniku 
serwisowym Alcoa® Wheels, Sekcja 5

Uwaga: nie używać do montażu opon na felgach oraz felg na piastach

Przymiar zużycia kołnierza felgi
Zużycie kołnierza felgi jest procesem normalnym, występuje 
zarówno w felgach stalowych jak i aluminiowych, głównie z powodu 
przeciążenia oraz niewłaściwego ciśnienia w oponie. W tych 
przypadkach kołnierz felgi wymaga dodatkowych czynności. 
Sprawdź wysokość kołnierza na całej powierzchni i z każdej strony 
felgi za pomocą przymiaru Alcoa® Wheels. Więcej informacji znajdą 
Państwo w Podręczniku serwisowym Alcoa® Wheels, Sekcja 13.g 
oraz ulotce Alcoa® Wheels na temat konserwacji kołnierza felgi.

NUMER KATALOGOWY OPIS

GAXGAUGE001 1 sztuka

smarować tutaj
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HUBgrease
Smar na bazie oleju mineralnego do stosowania przy montażu felg Alcoa® 
Wheels na piaście. Smar pomaga zapobiegać korozji i nie pozostawia 
śladów na powierzchni felg. 

Podczas eksploatacji wokół felgi i powierzchni piasty gromadzi się brud i 
inne ciała obce.Dodatkowo woda i sól drogowa mogą prowadzić do korozji 
otworu centralnego felgi. Powoduje to przywieranie felg do piast, co 
znacząco utrudnia demontaż kół.

Uwaga: Smaru nie wolno stosować do montażu opon lub zaworów.
HUBgrease: 
• Zapobiega powstawaniu korozji galwanicznej pomiędzy otworem 

centralnym felgi a wypustami piasty
• Wysoka odporność termiczna (do 150°C)
• Łatwy w użyciu
• Nie pozostawia śladów na powierzchni felgi
• Wodoodporny
• Pojemnik 1 kg 

NUMER KATALOGOWY OPIS

GAXHUBGR001 Pojemnik 1 kg

Więcej informacji znajdą Państwo w Podręczniku 
serwisowym Alcoa® Wheels, Sekcja 10: Montaż felg, 
krok 4

Discmates
Nylonowa tarcza dystansowa, która pomaga zapobiegać korozji 
powstającej między stalową i aluminiową felgą w układzie 
bliźniaczym oraz pomiędzy stalową piastą i aluminiową felgą, 
ułatwiając konserwację pojazdu. Tarcza może również służyć do 
ochrony powierzchni montażowej felgi przed uszkodzeniem. 
Montaż tarcz DiscMate między bliźniaczymi felgami Dura-Bright® 
minimalizuje ryzyko uszkodzenia powierzchni obu felg. Tarcze są 
dostępne do felg 10-otworowych, średnica piasty 335 mm, szpilka 22 mm 
(M22 or 7/8”).

NUMER KATALOGOWY

GAXDIS013000

Smarować 
tutaj

Smarować tutaj

NIE smarować powierzchni piasty, 
tarczy felgi i bębna hamulcowego.

Smarować 
tutaj

Smarować 
tutaj
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Bristle Discs

Bristle Discs są kluczowym produktem do 
konserwacji felg Alcoa® Wheels i utrzymania ich w 
najlepszym możliwym stanie. Tarcz można używać 
do czyszczenia obszarów osadzenia stopek opony, 
powierzchni tarczy felg oraz wypustów centrujących 
piasty. Tarcze pasują do większości szlifierek 
kątowych i usuwają także korozję, ślady utleniania i 
zabrudzenia. Wymienne końcówki wraz z 
adapterem pozwalają na szybką wymianę oraz 
używanie z różnymi narzędziami. 

Produkty są dostępne z miękkim, średnim i 
twardym włosiem i w 2 średnicach (Ø 25 i Ø 50 mm).
Tarcza biała: miękka do konserwacji części 
aluminiowych
Tarcza żółta: średnio twarda do usuwania oksydacji
Tarcza zielona: twarda do usuwania korozji

Tarcza o średnicy Ø 25 mm: 
• Do oczyszczania krawędzi centrujących piasty, 

wypustów i wewnętrznych krawędzi otworu 
centralnego felgi z zabrudzeń i korozji

Tarcza o średnicy Ø 50 mm: 
• Do oczyszczania większych części felgi i piasty.

Więcej informacji znajdą Państwo w Podręczniku 
serwisowym Alcoa® Wheels, Sekcja 10.

NUMER KATALOGOWY DODATKOWE INFORMACJE

GAX3MDISC25050 Bristle Disc Ø 25 mm P050 zielony: twarda

GAX3MDISC25080 Bristle Disc Ø 25 mm  P080 żółta: średnio twarda

GAX3MPAD25 Tarcze Ø 25 mm

GAX3MDISC50080 Bristle Disc Ø 50 mm P080 żółta: średnio twarda

GAX3MDISC50120 Bristle Disc Ø 50 mm P120 biała: miękka

GAX3MPAD50 Tarcze Ø 50 mm

GAX3MSHANK6 Trzpień 6 mm
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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 
technical characteristics and designs of the Accessories. Po
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