
Alcoa® Wheels
Jantes em que pode confiar

Alcoa® Wheels é uma marca de produto da Howmet Aerospace..



Jantes Alcoa® Wheels 
A melhor solução para o seu negócio

Fabricante principal de jantes de alumínio
Jantes Alcoa® Wheels A melhor solução para o seu negócio 

Fabricante principal de jantes de alumínio Lançamos a indústria 

do transporte com a primeira jante de alumínio forjado em 1948, 

reinventando-a desde então. 

Para mais informações consulte o nosso site:

www.alcoawheelseurope.com

Oferecemos a mais ampla gama de dimensões de jantes 

em alumínio forjado, desde jantes de 17.5”/19.5” até 

uma extensa variedade de jantes de 22.5”. As nossas 

jantes Alcoa® Wheels, de alta qualidade, podem ser 

selecionadas nos livros de opção dos fabricantes de camiões, 

autocarros e reboques, bem como através da nossa vasta 

rede de distribuidores oficiais da Alcoa® Wheels. 

Procure aqui o distribuidor mais perto de si: 

https://www.alcoawheels.com/alcoawheels/

europe/pt/onde-comprar.asp

A marca Alcoa® Wheels é uma marca de produto da 

Howmet Aerospace..

Jantes Alcoa® Wheels 
Os seus benefícios, o nosso compromisso

As Jantes Alcoa® Wheels são forjadas a partir de um bloco sólido de alumínio. Com uma 

prensa de 8,000 toneladas, o bloco é forjado em forma de jante. Uma vez forjadas, as jantes 

recebem um tratamento térmico que visa maximizar a resistência mecânica geral. O processo 

de forja da Alcoa® Wheels alinha o fluxo do grão de alumínio com a forma da jante, mesmo 

na zona crítica em que o disco e o aro se encontram. Este processo resulta em jantes com 

uma resistência forjada inigualável, que passam com distinção nos testes mais exigentes para 

assegurar altos padrões de qualidade. Temos tanta confiança na durabilidade e qualidade 

das nossas jantes, que oferecemos uma garantia de 5 anos sem limite de quilómetros.

As jantes Alcoa® Wheels são imprescindíveis. A melhor escolha para o seu veículo. Comparadas 

com jantes de aço e alumínio fundido, as jantes Alcoa® Wheels oferecem inúmeros benefícios.

Poupança de peso
Até 51% mais leves que o aço
Ao mudar de jantes de aço para jantes de alumínio Alcoa® Wheels pode facilmente reduzir até

51% o peso, dependendo da dimensão da roda, permitindo-lhe:

• aumentar a carga útil do veículo

• reduzir os seus custos operacionais

• aumentar a sua rentabilidade
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Calcule a sua redução de peso individual 
com o Alcoa® Wheels Calculighter
A economia individual de peso pode variar com base nas especificações do veículo e jantes.

Resistência forjada inigualável
Mais fortes e duradouras que o aço
As jantes de alumínio forjado Alcoa® Wheels são literalmente mais fortes que o aço.

As jantes são colocadas numa prensa e fechadas até que a jante se deforme em 5 cm:

• Antes de deformada, uma jante forjada Alcoa® Wheels 

suporta uma carga de 71200 kg, enquanto

• o aro da jante de aço se deforma apenas a 13700 kg.

As jantes Alcoa® Weels são 5 vezes mais fortes!

Resultados dos testes de alta resistência

Economia de peso com 

a Alcoa® Wheels*

Economia de peso com 

a Alcoa® Wheels*
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Economia de peso com 
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*Comparado com pesos de roda de aço exemplares com as mesmas dimensões e taxas de carga.

-110,8 kg

-55,8 kg

-78,9 kg

-150,2 kg

-98 kg

-213 kg
Até Até Até

Até Até Até
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Contribuem para a eficiência energética, 
potencial de aquecimento global reduzido (GWP)

Desempenho dos pneus
As jantes Alcoa® Wheels rodam melhor, contribuindo para um desgaste mais 

uniforme dos pneus do que o caso de uma roda de aço estampada e soldada. 

Também contribuem positivamente para a resistência ao rolamento.

E não é tudo! O alumínio é mais condutivo que o aço, sendo o material 

de eleição para dissipadores de calor em computadores portáteis e nos 

radiadores para carros e camiões, uma vez que ajuda a dissipar o calor.

Melhor dissipação de calor tem um impacto para a duração de vida dos 

pneus, para o desempenho dos travões e dos discos dos travões

Jantes Alcoa® Wheels Aço

As imagens térmicas recolhidas do alumínio e do aço mostram que o alumínio 

Alcoa® apresenta reduções na temperatura de trabalho até menos 22°C.*

*Teste Interno

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

substituição de 6 jantes de 

aço por jantes Alcoa® Wheels 

em um autocarro urbano 

a diesel de 2 eixos sobre 

a vida útil de 12 anos do  

autocarro e 720.000 km.

substituição de 10 jantes de aço por Jantes 

Alcoa® Wheels em um autocarro urbano 

articulado a diesel de 3 eixos sobre a vida 

útil de 12 anos do autocarro e 720.000 km.

substituição de 12 jantes de 

aço por jantes  

Alcoa® Wheels em um camião 

de 2 eixos e reboque de 3 eixos 

ao longo da vida útil de um 

camião (2x5 anos) e reboque 

(10 anos) e 1.300.000 km.

-3,6 toneladas* -4,9 toneladas* -4 toneladas**

Redução de GWP

CO2-eq 

Até

CO2-eq 

Até

CO2-eq 

Até
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Dura-Bright® EVO

Acabamentos das jantes Alcoa® Wheels

Jante de nível básico com um 
acabamento brilhante

Ótima aparência, fácil manutenção

LvL ONE® Escovado

Acabamento de manutenção básica



Acabamentos das jantes 
Alcoa® Wheels
Dura-Bright® EVO
Ótima aparência, fácil manutenção

As jantes Alcoa® Wheels estão disponíveis com um tratamento de superfície Dura-Bright® EVO 

que mantém as jantes brilhantes e lustrosas durante anos, sem necessidade de polimento. 

A manutenção é extremamente fácil, bastando utilizar água e sabão, graças à

tecnologia extraordinária.

Revestimento convencional

Tratamento exclusivo das 
jantes Alcoa® Wheels

Revestimento em pó claro
Revestimento de conversão
Alumínio

Zona limpa
Zona de transição
Alumínio

Dura-Bright® não é um revestimento, mas 

um tratamento de superfície que penetra 

o alumínio e torna-se uma parte integrante 

da jante. Impede rachaduras, descamação 

e corrosão tradicionalmente verificadas 

em revestimentos convencionais.

O tratamento Dura-Bright® está disponível 

na maioria dos tamanhos das jantes Alcoa® 

Wheels. Para mais informações, por favor 

consulte o folheto de especificações das jantes 

Alcoa® Wheels, disponível para download no 

nosso site www.alcoawheelseurope.com.

Para mais informações: youtu.be/QU9ggcm8HhI   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Limpeza de Jantes Dura-Bright®

Não há Jante mais fácil de manter do que uma Jante Dura-Bright®. 

Apenas 6 passos a seguir para manter as Jantes fabulosas:
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Não deverá realizar a limpeza 
com uma temperatura das jantes 

superior a 35ºC.
Retire as tampas das porcas.

Lave a roda com água para evitar 
arranhões e erosão.

Misture qualquer detergente 
neutro com água, ou use a Dura-
Bright® Wheel Wash sem diluir.

Limpe a roda com uma escova 
macia.

Enxague com água.

1.

4.

2.

5.

3.

Dura-Bright® Wheel Wash
• Evita a acumulação de pó e resíduos de travagem.
• Sem risco de danificar as jantes com produtos químicos fortes
• Não é preciso diluir
• Adequado para todas as gerações Dura-Bright®

• Econômico em uso

Antes Depois

1110

http://www.alcoawheelseurope.com
https://youtu.be/QU9ggcm8HhI


Escovado
O acabamento escovado é um acabamento 

de manutenção básica. As jantes escovadas 

Alcoa® Wheels não corroem e não 

necessitam de ser pintadas novamente.

LvL ONE®

A tecnologia de acabamento avançada LvL ONE® da Howmet  resulta num 

acabamento brilhante com uma superfície mais suave e lustrosa do que o Escovada.

 

As jantes LvL ONE® requerem o procedimento usual no que respeita à 

manutenção. Para obter uma superfície mais brilhante, é necessário o 

polimento. No entanto, a jante tem um ótimo aspeto e vem com as mesmas 

vantagens que os outros acabamentos das jantes Alcoa® Wheels.

Limpeza das Jantes LvL 
ONE®, Polidas e Escovadas

Onde comprar
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Lave a roda com água para evitar 
arranhões e erosão; de preferência 
com um limpador de alta pressão.

Adicione uma quantidade de 
ALclean num balde, e dilua com 1, 

2 ou 3 partes de água.

Escove a jante ligeiramente com 
ALclean.

Continue aplicando uma pequena 
quantidade de ALpolish. 

Repita as etapas 7 e 8 da seção 
para impedir que o poluimento 

seque.

Enxague apenas com água.
Repita o processo se for necessário.

Espalhe uniformemente sobre a 
jante usando um pano húmido e 

polir a jante.

Seque a jante.

Quantidades recomendadas: 
1. para manchas difíceis
2. para uma sujidade média
3. para utilização regular
4. para utilização frequente

Jantes LvL ONE® - Polidas

Produtos de Limpeza para Jantes Alcoa® Wheels 

Para obter informações adicionais sobre limpeza e 
manutenção, consulte a seção “Cuidados e manutenção” 
do Manual de serviço para rodas Alcoa® Wheels.

!

ALclean
• Remove pó, resíduos de 

travagem e manchas no 
geral.

• Adequado para 
acabamentos Brushed, 
LvL ONE® e Mirror 

Polished

ALpolish
• Restaura o brilho dos 

acabamentos Mirror 
Polished e LvL ONE®

• Use após o ALclean 

ALbrush2
• Uma escova de 

qualidade premium com 
uma borda de borracha 
para proteger as rodas 
contra danos durante a 
limpeza
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Aplicações especializadas

Tecnologia

Dura-Flange®

Proteção adicional para uma vida útil ainda maior

As jantes Dura-Flange® Alcoa® Wheels têm um 

tratamento exclusivo que fornece um escudo 

protetor para reduzir o desgaste da flange do 

aro, proporcionando-lhes o dobro da vida útil em 

comparação com outras jantes de alumínio nas 

mesmas condições. As jantes Dura-Flange® são 

as mais adequadas para o transporte de cargas 

pesadas e propensas à mudança, causando uma 

fricção do talão do pneu na flange da jante.

Ultra ONE®

A roda reinventada - a mais ligeira, a mais forte

As Jantes Ultra ONE® Alcoa® são as nossas Jantes 

mais leves e resistentes. Nossa atitude é sempre criar 

novas técnologias. Esta liga é 17% mais forte do que 

o padrão atual da indústria, permitindo criar Jantes 

mais leves sem comprometer sua resistência.

As jantes Ultra ONE® Alcoa® estão disponíveis nos 

acabamentos Escovado, LvL ONE®, Dura-Bright® 

EVO, Dura-Flange® e Dura-Bright®/ Dura-Flange®.

WorkHorse®

Proteção travão de disco e aumento da carga de roda.

As jantes WorkHorse® da Alcoa® Wheels foram 

concebidas sem orifícios de ventilação para 

proteger os travões de disco da areia e cascalho. 

As jantes WorkHorse® são sobretudo adequadas 

para veículos de construção com travões de disco.

As jantes estão disponíveis nas seguintes 

dimensões das jantes: 22.5”x 9.00” e 

22.5”x11.75”, desvio de 120 mm.

Dura-Bright® / Dura-Flange®

Dois tratamentos revolucionários 
combinados num só

As jantes Dura-Bright®/Dura-Flange® Alcoa® 

Wheels são o resultado de 2 tratamentos 

combinados, resultando numa jante brilhante de 

fácil manutenção, com um escudo protetor para 

aumentar ainda mais a vida útil das jantes.
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HOWMET WHEEL SYSTEMS
info.wheels@howmet.com
www.alcoawheelseurope.com

Alcoa® Wheels1 é uma marca de produto da Howmet Aerospace.

©2021 Howmet Aerospace Inc. or a Howmet Aerospace Inc. affiliate.
1. O nome e o símbolo geométrico “ALCOA” são marcas registradas da Alcoa USA Corporation e estão licenciados para a Howmet Aerospace Inc. e suas subsidiárias.
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.


