
Alcoa® Wheels
Felgi, na których można polegać

Alcoa® Wheels to marka i produkt Howmet Aerospace.



Alcoa® Wheels 
Najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy

Wiodący producent felg aluminiowych
W roku 1948 zrewolucjonowaliśmy branżę transportową, prezentując 

światu pierwszą felgę z kutego aluminium, którą nieustannie 

doskonalimy dzień po dniu. Więcej informacji naszej stronie internetowej: 

www.alcoawheels.com/alcoawheels/europe/pl/o-nas.asp.

W naszej ofercie posiadamy największą rozpiętość 

rozmiarową felg, począwszy od 17.5”/19.5” do szerokiej 

gamy felg 22.5”. Wysokiej jakości felgi Alcoa® Wheels można 

zamawiać jako oryginalne wyposażenie samochodów 

ciężarowych, autokarów i przyczep oraz poprzez rozległą 

sieć dystrybutorów produktów Alcoa® Wheels. 

Znajdź najbliższy punkt sprzedaży: 

www.alcoawheels.com/alcoawheels/europe/pl/gdzie-kupic.aspp

Alcoa® Wheels to marka i produkt Howmet Aerospace.

Alcoa® Wheels 
Twoje korzyści, nasze zobowiązania

Felgi Alcoa® Wheels są wykuwane z jednego bloku aluminium. W procesie kucia prasa 

o nacisku 8 tys. ton wytłacza z bloku metalu kształt felgi. Po kuciu felgi poddaje się 

obróbce cieplnej, której zadaniem jest podniesienie wytrzymałości mechanicznej 

produktu. Dzięki kuciu ziarnista struktura aluminium dostosowuje się do kształtu 

felgi nawet w najbardziej newralgicznych obszarach. W ten sposób felgi Alcoa® 

Wheels osiągają bezkonkurencyjną wytrzymałość, dzięki której otrzymują wysokie 

wyniki nawet w najbardziej rygorystycznych testach. Mając niezachwianą pewność 

wytrzymałości naszych felg, obejmujemy je 5-letnią gwarancją bez limitu przebiegu.

Felgi Alcoa® Wheels to absolutna konieczność. To najlepszy wybór dla 

Twoich pojazdów. W porównaniu do felg stalowych i felg z odlewanego 

aluminium, felgi Alcoa ® Wheels oferują o wiele więcej korzyści.

Niższa waga 
Nawet o 51% lżejsze od stali
Wymieniając w swoich pojazdach felgi stalowe na aluminiowe felgi Alcoa® Wheels, 

możesz obniżyć wagę pojazdu nawet o 51%. Korzyści, jakie uzyskasz to:

• Większa ładowność pojazdu

• Niższe koszty operacyjne

• Większa rentowność
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Skorzystaj z kalkulatora Alcoa® Wheels 
Calculighter i oblicz redukcję wagi.
Obniżenie wagi może być różne w zależności od konfiguracji pojazdu i felgi.

Niezrównana wytrzymałość 
kutego aluminium
Mocniejsze i trwalsze od stali
Kute felgi aluminiowe Alcoa® Wheels są zdecydowanie mocniejsze od felg stalowych.

W badaniu felgę umieszcza się pod prasą, która zwalnia 

nacisk dopiero przy odkształceniu felgi o 5 cm. 

• Felga Alcoa® Wheels z kutego aluminium odkształca się 

o 5 cm dopiero przy obciążeniu 71 200 kg.

• Felga stalowa deformuje się o 5 cm już pod ciężarem 13 700 kg.

Felgi Alcoa® Wheels są pięciokrotnie wytrzymalsze!

Wyniki badań wytrzymałościowych

Niższa waga z felgami 

Alcoa® Wheels*

Niższa waga z felgami 

Alcoa® Wheels*

Niższa waga z felgami 

Alcoa® Wheels*

Niższa waga z felgami 

Alcoa® Wheels*

Niższa waga z felgami 

Alcoa® Wheels*

Niższa waga z felgami 

Alcoa® Wheels*

* W porównaniu do przykładowych felg stalowych o tych samych wymiarach i nośności.

-110,8 kg

-55,8 kg

-78,9 kg

-150,2 kg

-98 kg

-213 kg
aż do aż do aż do

aż do aż do aż do
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Wkład w oszczędności paliwa, zmniejszony 
potencjał tworzenia efektu cieplarnianego 
(GWP) 

Osiągi opon
Felgi Alcoa® Wheels są bardziej niezawodne i zapewniają bardziej 

równomierne zużycie ogumienia niż felgi stalowe.

Felgi Alcoa® Wheels pomagają również zmniejszyć opory toczenia opon.

Ale to jeszcze nie wszystko! Aluminium charakteryzuje się trzykrotnie większym 

przewodnictwem cieplnym od stali i dlatego jest wykorzystywane do produkcji 

elementów chłodzenia laptopów, radiatorów i elementów chłodnic samochodowych.

Należy pamiętać, że wysoka temperatura jest największym 

wrogiem opon i klocków hamulcowych.

Felga Alcoa® Wheels Felga stalowa

Obrazy termowizyjne aluminiowych felg Alcoa® Wheels i felg stalowych 

wykonane w identycznych warunkach eksploatacji pokazują, że 

felgi Alcoa® Wheels są chłodniejsze nawet o 22°C.

*wewnętrzny test

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

dzięki wymianie 6 felg 

stalowych na felgi 

 Alcoa® Wheels w 2-osiowym 

autobusie miejskim z 

silnikiem diesla w ciągu 12 

lat eksploatacji autobusu 

i pokonaniu 720 000 km.

dzięki wymianie 10 felg stalowych 

na felgi Alcoa® Wheels w 3-osiowym 

autobusie przegubowym z silnikiem 

diesla w ciągu 12 lat eksploatacji 

autobusu i pokonaniu 720 000 km.

dzięki wymianie 12 felg 

stalowych na felgi  

Alcoa® Wheels w 2-osiowym 

ciągniku i 3-osiowej przyczepie 

przez cały okres eksploatacji 

ciągnika (2x5 lat) i przyczepy (10 

lat) i pokonaniu 1.300.000 km.

-3,6 t* -4,9 t* -4 t**

Redukcja GWP

ekwiwalentu CO2 

Do

ekwiwalentu CO2 

Do

ekwiwalentu CO2 

Do
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Dura-Bright® EVO

Warianty wykończenia felg Alcoa® Wheels

Więcej przyciągających wzrok 
rozwiązań dla klientów

Świetny wygląd, łatwa konserwacja

LvL ONE® Aluminium 
szczotkowane

Wykończenie łatwe w konserwacji



Warianty wykończenia 
felg Alcoa® Wheels
Dura-Bright® EVO
Świetny wygląd, łatwa konserwacja

Felgi Alcoa® Wheels są dostępne z opatentowanym wykończeniem 

powierzchni Dura-Bright® EVO, które gwarantuje ich trwały połysk 

bez konieczności polerowania. Dzięki specjalnemu zabezpieczeniu powierzchni konserwacja felg 

jest niezwykle łatwa, ponieważ do ich mycia wystarczy woda z dodatkiem łagodnego detergentu.

Tradycyjne powłoki

Opatentowana obróbka powierzchni 
felg Alcoa® Wheels

Bezbarwna powłoka 
proszkowa
Powłoka konwersyjna
Aluminium

Strefa bezbarwna
Strefa przejściowa
Aluminium

Dura-Bright® w felgach nie jest powłoką, lecz 

specjalną techniką obróbki powierzchniowej 

aluminium, dzięki której zewnętrzne wykończenie 

staje się integralną częścią felgi. Powierzchnia 

felgi nie jest podatna na odpryskiwanie, 

pękanie, łuszczenie i korozję, jak ma to 

miejsce w przypadku powłok tradycyjnych.

Technologia Dura-Bright® jest dostępna w 

większości rozmiarów felg Alcoa® Wheels. 

Aktualne specyfikacje techniczne produktów 

Alcoa® Wheels są dostępne do pobrania na 

stronie www.alcoawheelseurope.com.

Mycie felg Dura-Bright®

Nie ma łatwiejszych w utrzymaniu felg niż Dura-Bright®. 

Lśniące koła w zaledwie 6 krokach:

Więcej informacji na stronie: youtu.be/7U4f_u-peE8   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
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Odczekaj do ostygnięcia
kół do 35°C.

Zdejmij nakładki z nakrętek.

Opłucz koło wodą, aby zapobiec 
zarysowaniu i erozji.

Zmieszaj wodę z łagodnym 
detergentem lub użyj 

nierozcieńczonego szamponu 
Dura-Bright® Wheel Wash.

Wyczyść koło miękką szczotką. Spłucz koła wodą. 

1.

4.

2.

5.

3.

Dura-Bright® Wheel Wash
• Pomaga zapobiegać gromadzeniu się pyłów hamulcowych oraz miedzianego 

nalotu
• Brak ryzyka uszkodzenia koła silnymi chemikaliami
• Nie ma konieczności rozcieńczania
• Nadaje się do wszystkich generacji Dura-Bright®

• Ekonomiczny w użyciu

Przed Po
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Aluminium 
szczotkowane
Aluminium szczotkowane nie wymaga 

czasochłonnej konserwacji. Felgi Alcoa® Wheels 

w wykończeniu aluminium szczotkowanym nie są 

podatne na korozję i nie wymagają malowania.

LvL ONE®

Dzięki zaawansowanemu technologicznie procesowi wykończenia opracowanemu 

przez firmę Howmet felgi LvL ONE® mają jaśniejszą, bardziej lśniącą i gładszą 

powierzchnię od felg w wykończeniu aluminium szczotkowanym.

 

Pielęgnacja powierzchni felg LvL ONE® wymaga pewnego nakładu 

pracy. Dla uzyskania bardziej lśniącej powierzchni, konieczne będzie 

jej wypolerowanie. Felga wygląda świetnie i oferuje wszystkie zalety 

pozostałych felg Alcoa® Wheels w innych wariantach wykończenia.

Czyszczenie felg LvL ONE®,
Polerowanych oraz Szczotkowanych

Gdzie kupić
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Opłucz koło wodą, aby zapobiec 
zarysowaniu i erozji; najlepiej z 

myjką wysokociśnieniową.

Wlej odpowiednią ilość ALclean
do wiadra i rozcieńcz 1, 2 lub 3

częściami wody.

Delikatnie nanieść ALclean na felgę.

Nanieś niewielką ilość ALpolish. Wytrzyj felgę do sucha.

Spłukaj wodą. W razie potrzeby
powtórz czynności.

Wilgotną ściereczką nałóż
równomiernie na felgę i wypoleruj

ją.

Wytrzyj felgę do sucha.

Zalecana ilość:
1. do felg bardzo zabrudzonych
2. na średnie zabrudzenia
3. do regularnego czyszczenia
4. do częstego czyszczenia

Felgi LvL ONE® i Mirror Polished

Produkty czyszczące Alcoa® Wheels

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat czyszczenia 
i konserwacji, patrz sekcja „Pielęgnacja i konserwacja” 
w Instrukcji serwisowej dla kół Alcoa® Wheels.

!

ALclean
• Usuwa oznaki utleniania, 

pył z tarcz hamulcowych, 
osad solny oraz ogólne 
zabrudzenia

• Odpowiedni 
do powierzchni 
szczotkowanych, LvL 
ONE® oraz z lustrzanym 
połyskiem

ALpolish
• Przywraca blask 

powierzchniom z 
lustrzanym połyskiem 
oraz typu LvL ONE®

• Stosuj po użyciu płynu 
ALclean

ALbrush2
• Najwyższej jakości 

szczotka z gumową 
krawędzią chroniącą koła 
przed uszkodzeniem 
podczas czyszczenia
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Użytkowanie 
specjalistyczne

Technologia

Dura-Flange®

Dodatkowa ochrona dla jeszcze większej trwałości.

Felgi Dura-Flange® Alcoa® Wheels posiadają 

specjalnie wykończony kołnierz pokryty warstwą 

ochronną zwiększającą jego żywotność. Dzięki 

temu felgi służą swoim użytkownikom nawet 

dwa razy dłużej niż inne felgi aluminiowe 

eksploatowane w tych samych warunkach.

Dura-Flange® są odpowiednie do transportu ciężkich 

ładunków podatnych na przemieszczanie powodujące 

uginanie się boków opon i ich tarcie o kołnierz felgi.

Ultra ONE®

Felga odkryta na nowo – najlżejsza, najmocniejsza

Ultra ONE® Alcoa® Wheels są naszymi najlżejszymi oraz 

najmocniejszymi felgami. Są one wykonane z zastrzeżonej 

przez Nas technologii MagnaForce®. Ten stop aluminium 

jest o 17 procent mocniejszy od standardowego stopu 

aluminium używanego do produkcji felg, co pozwoliło Nam 

na stworzenie lżejszej felgi bez obniżenia jej wytrzymałości.

Ultra ONE® Alcoa® Wheels są dostępne w 
wykończeniach Brushed, LvL ONE®, Dura-Bright® EVO, 
Dura-Flange® oraz Dura-Bright®/Dura-Flange®.

WorkHorse®

Ochrona tarcz hamulcowych i większa nośność felg.

Felga WorkHorse® nie posiada otworów 

wentylacyjnych, aby lepiej chronić tarcze 

hamulcowe przed piaskiem i żwirem.

WorkHorse® jest przeznaczona do wyposażonych 

w hamulce tarczowe pojazdów poruszających 

się głównie po placach budowy.

Dostępne w rozmiarach: 

22.5”x9.00” i 22.5”x11.75”, offset 120 mm.

Dura-Bright® / Dura-Flange®

Połączenie dwóch rewolucyjnych 
metod obróbki powierzchni

Felgi Dura-Bright®/Dura-Flange® Alcoa® Wheels 

to połączenie dwóch metod obróbki powierzchni. 

Dzięki nim są nie tylko lśniące i niezwykle łatwe w 

utrzymaniu, ale posiadają także warstwę ochronną, 

która znacząco zwiększa ich trwałość eksploatacyjną.
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HOWMET WHEEL SYSTEMS
info.wheels@howmet.com

www.alcoawheelseurope.com

Alcoa® Wheels1 to marka i produkt Howmet Aerospace.
©2021 Howmet Aerospace Inc. or a Howmet Aerospace Inc. affiliate.
1.  Nazwa igeometryczny symbol „ALCOA” są zastrzeżonymi znakami towarowymi Alcoa USA Corporation i są licencjonowaneprzez Howmet Aerospace Inc. i jej spółki zależne.
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.


