ALCOA WHEELS

VANTEET, JOIHIN VOIT LUOTTAA

ALCOA WHEELS
Paras ratkaisu yrityksellesi

ALUMIINIVANTEIDEN JOHTAVA VALMISTAJA
Alcoa Wheels voi luottaa vuosien kokemukseen, joka
sillä on alumiinivannealalla. Me itse asiassa keksimme
taotun alumiinivanteen vuonna 1948. Vanteemme
valmistetaan pitkälle automatisoidussa, viimeisintä
teknologiaa edustavassa tehtaassa käyttämällä
erityistä Alcoan kehittämää taontaprosessia.
Vuonna 2016 Alcoa jakaantuu kahdeksi yritykseksi:
Alcoa ja Arconic. Alcoa Wheels- vanteet
tuottaa Arconic Wheel and Transportation
Products, joka on osa Arconic- yhtiötä.
Tarjoamme laajimman valikoiman
vannekokoja alkaen 17.5”/19.5” -kokoisista
erilaisiin 22.5” -vanteisiin. Voimme ylpeydellä
sanoa, että vanteemme ovat ensimmäiset kaikkien eurooppalaisten kuormaautojen sekä bussivalmistajien testaamat ja hyväksymät alumiinivanteet. Laadukkaat
tuotteemme kuuluvat kaikkien kuorma-autojen ja bussien OEM-luetteloihin.

ALCOA WHEELS-VANTEET OVAT KESTÄVÄT
Vanteet ovat läpäisseet LBF-testin, mikä merkitsee sitä, että ne
vastaavat kuorma-autovalmistajien edellyttämiä vaatimuksia.
LBF on moniaksiaalinen kuorma-auton vanteiden väsymistä mittaava
testi. Varsinaiset ajo-olosuhteet (pyöriminen, taipuminen ja käyttö
kuormattuna) otetaan huomioon vanteen kestoikää testattaessa.
Euroopan vannevalmistajien yhdistys (EUWA) vaatii, että vanteiden on
kestettävä kuorma, joka vastaa 1,5 miljoonaa kilometriä testauksessa.

ARCONIC ON MUUTAKIN KUIN ALCOA WHEELS
Arconic on kirjaimellisesti kaikkialla! Sen lisäksi että olemme alumiiniteollisuuden uranuurtaja,
olemme myös kevytmetallialan teknologian, insinööritaidon ja valmistuksen globaalinen
johtaja. Kehitämme monimateriaaliratkaisuja, joista hyötyy koko maailma. Teknologiamme
tehostavat kuljetuksia sekä parantavat kuluttajaelektroniikka- ja teollisuustuotteita.
Tällä hetkellä työllistämme 42 250 ihmistä ja tuotamme pysyvää arvoa 25 maassa.

ALCOA WHEELS

Sinun etusi, meidän velvollisuutemme
Alcoa Wheels -vanteet on taottu yhdestä alumiinikappaleesta. 8000 tonnin prässillä
alumiinikappale taotaan vanteen muotoiseksi. Taonnan jälkeen vanteet käyvät läpi
lämpökäsittelyn, jolla maksimoidaan niiden mekaaniset kokonaislujuudet. Alcoa Wheelstaontaprosessissa alumiinin rakeisuus linjataan vanteen muodon mukaiseksi, myös kriittisellä
alueella, missä napa ja vanne yhdistyvät. Tuloksena on vanne, jonka kestävyys on vertaansa
vailla ja läpäisee vaativimmatkin testit. Olemme niin varmoja vanteidemme kestävyydestä
ja laadusta, että myönnämme niille 5 vuoden takuun ilman kilometrirajoitusta.
Alcoa Wheels, ehdottomasti. Ylivoimaisesti paras valinta ajoneuvollesi. Verrattuna teräksisiin
ja valettuihin alumiinivanteisiin Alcoa Wheels-vanteet tarjoavat lukuisia etuja.

Painonsäästö
JOPA 47 % KEVYEMPI KUIN TERÄS
Vaihtamalla teräksestä Alcoa Wheels- takoalumiinisiin, voit helposti säästää jopa
47 % painosta, vanteen koosta riippuen, ja saat mahdollisuuden:
• Lisätä ajoneuvon hyötykuormaa
• Pienentää käyttökustannuksia
• Parantaa kannattavuutta

Sovellus

VannekokoEtuakseli

Vanne-koko
Vetoakseli

4x2 - vaihtoehto I

2x 22.5x8.25

4x2 - vaihtoehto II

Vanne-koko
lisä-akseli(t)

Lukumäärävanteita

Kokonaispainonsäästö (kg)

4x 22.5x8.25

6

89.4

2x 22.5x9.00

4x 22.5x9.00

6

93.0

8x4

2x 22.5x9.00

4x 22.5x9.00

12

186.0

Perävaunu
-Super single

Käytetty
vannetyyppi

Lukumäärävanteita

Kokonaispainonsäästö (kg)

3-akselinen (9 tonnia)

6x 22.5x11.75 ET120

6

112.2

Bussi (kaupunki/
linja)

Käytetty
vannetyyppi

Lukumäärävanteita

Kokonaispainonsäästö (kg)

4x2 (kaupunki)

6x 22.5x7.50

6

73.8

6x 22.5x9.00

Ajoneuvon rakenteesta ja vannekoosta riippuen Alcoa Wheelsvanteet takaavat jopa 250 kg:n painonsäästön!

LASKE ALCOA WHEELS-VANTEISIIN TEKEMÄSI SIJOITUKSEN TUOTTO!
ROI (Return on Investment) -laskurillamme voit nopeasti analysoida, miten
nopeasti saat takaisin Alcoa Wheels-vanteisiin tekemäsi sijoituksen.
Käymällä verkkosivuillamme www.alcoawheelseurope.com voit
todeta, miten nopeasti vanteet maksavat itsensä.

Vertaansa vailla oleva taottu lujuus
Vahvemmat kuin teräs ja kestävät kauemmin. Alcoa Wheels -taotut
alumiinivanteet ovat kirjaimellisesti teräksisiä vahvemmat.

LUJUUSTESTIEN TULOKSET
Vanteet sijoitetaan prässiin. Vannetta
prässätään, kunnes se on vääntynyt 5 cm.
• Alcoa Wheels taottu alumiinivanne vaatii
taipuakseen 71 200 kg:n kuorman.
• Teräsvanteen reuna vääntyy jo
13 600 kg:n kuormalla.
Alcoa Wheels-vanteet ovat
5 kertaa vahvemmat!

ISKUNKESTÄVYYSTESTIN TULOKSET - JAPANILAINEN JWL-TESTI
Simuloi ajoneuvon iskeytymistä korkeaan kadunreunakiveykseen 50 km:n tuntivauhdilla.
910 kg:n paino pudotetaan rengas-vanne-kokonaisuuden päälle.
• Teräsvanteen reuna vääntyy huomattavasti ja ilma vuotaa pois renkaasta
• Valettu alumiinivanne vanne murtuu
• Alcoa Wheels-vanteet läpäisevät testin onnistuneesti

Teräsvanne

Valettu alumiinivanne

Alcoa Wheels taottu alumiinivanne

Tämä kaikki merkitsee kalustojen pienempää seisonta-aikaa. Alcoa Wheels -taotut
alumiinivanteet kestävät käytössä normaalisti 20 vuotta ja pidempäänkin.

Polttoainetaloudellisuus, CO₂-päästöjen
väheneminen ja renkaiden pidempi käyttöikä
POLTTOAINETALOUDELLISUUS
Taotut alumiinivanteet tarjoavat verrattomia etuja. Ei ainoastaan liikennöitsijöille ja valmistajille, vaan
myös kaupungeille, kunnille, kansalaisille ja veronmaksajille - ja ennen kaikkea - ympäristölle. Alcoa
Wheels -taottuja alumiinivanteita on asennettu lukuisiin hybridibusseihin. Oleelliset parametrit on
mitattu järjestelmällisesti ja niitä on verrattu teräsvanteilla varustettuihin busseihin. 6 - 7 kuukauden
aikana hybridibussien polttoaineen kulutuksessa raportoitiin yli 1 %:n säästö, mikä täsmentää
kustannussäästöjä ja on selvä myötävaikuttava tekijä vihreämmän ympäristön tukemisessa.

HIILIDIOKSIDIN VÄHENEMINEN
Alcoa Wheels -taotut alumiinivanteet vähentävät
dramaattisesti kuljetusajoneuvojen hiilijalanjälkeä:
• 12 teräsvanteen korvaaminen alumiinisilla vähentää hiilidioksidipäästöjä
13,3 tonnilla vanteiden käyttöiän aikana (1,5 miljoonaa kilometriä)
• Alcoa Wheels-vanteet ovat kehdosta kehtoon (Cradle
to CradleCM) -sertifioituja, mikä vahvistaa sen, että ne
ovat turvallisia ja ympäristöystävällisiä tuotteita

RENKAIDEN SUORITUSKYKY
Alcoa Wheels-vanteet on taottu ja 100-prosenttisesti CNC-sorvattu. Ne pyörivät
tasapainoisemmin ja aiheuttavat vähemmän renkaiden kulumista kuin prässätty ja
hitsattu teräsvanne. Tämän ansiosta myös vierintävastus on pienempi.
Eikä siinä vielä kaikki! Alumiinin lämmönjohtokyky on enemmän kuin kolme kertaa parempi
verrattuna teräkseen, ja sen vuoksi se on valittu kannettavien tietokoneiden jäähdytyselementtien
ja henkilö- ja kuorma-autojen jäähdyttimien materiaaliksi hyvän lämmönjohtavuutensa vuoksi.
Kuumuus on renkaiden kestävyyden, jarrutustehon ja jarrupalojen keston pahin vihollinen.

Alcoa Wheels

Teräs

Alumiinin ja teräksen vertailu samanlaisissa ajo-olosuhteissa lämpökuvauksen avulla osoittaa,
että Alcoa Wheels -alumiinivanteiden lämpötila käytössä on jopa 22 °C alempi.

ALCOA WHEELS VIIMEISTELYT
DURA-BRIGHT® EVO

Upea ulkonäkö, helppo huoltaa
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ALCOA WHEELS VIIMEISTELYT
Dura-Bright® EVO
UPEA ULKONÄKÖ, HELPPO HUOLTAA
Alcoa Wheels on saatavana patentoidulla Dura-Bright® EVO
-pintakäsittelyllä, jonka ansiosta ne näyttävät peilikirkkailta vuosikausia
DURA-BRIGHT® EV
ilman kiillotusta. Huolto on äärimmäisen helppoa johtuen
tehokkaan suojan antavasta erikoisalumiinipinnasta.
Dura-Bright® EVO -vanteita voidaan pestä kemiallisilla puhdistusaineilla, joiden pH on 2–12.

PERINTEISET PINNOITTEET

Kirkas pulverimaalattu pinnoite
Konversiopinnoite
Alumiini

ALCOA WHEELS PATENTOITU KÄSITTELY

Kirkas pinnoite
Yhtymäalue
Alumiini

Dura-Bright® ei ole pinnoite vaan
pintakäsittely, joka tunkeutuu alumiiniin
ja muodostuu kiinteäksi osaksi vannetta.
Se ei säröile, halkeile, hilseile tai syövy,
kuten perinteiset pinnoitteet.
Dura-Bright®-pintakäsittely on saatavana
lähes kaiken kokoisille Alcoa Wheelsvanteille. Lisätietoja saat Alcoa Wheelssivuston teknisistä tiedoista, jotka voit ladata
osoitteesta www.alcoawheelseurope.com.

Dura-Bright®-vanteiden puhdistus
Helpommin huolettavaa vannetta ei olekaan kuin Dura-Bright®-vanne.
Vain 6-vaiheinen ohje, jota noudattamalla lopputulos on upea:
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Anna vanteiden jäähtyä alle 35° C:n lämpötilaan.
Poista mutterisuojukset.
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Kaada Dura-Bright® Wheel Wash -pesuainetta sankoon.
Ainetta ei tarvitse laimentaa vedellä.
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Toista käsittely viikoittain.
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LvL ONE®
LISÄÄ KATSEEN VANGITSEVIA
RATKAISUJA ASIAKKAILLE
Pitkälle kehitetyn LvL ONE® -prosessiteknologian
tuloksena on loistava viimeistely. LvL ONE® on
viimeistely, joka on kiiltävämpi kun Brushed,
mutta huolto sujuu tavallisella menetelmällä.
Jos pinta halutaan hohtavaksi, se vaatii kiillotuksen.
Joka tapauksessa vanne näyttää hienolta ja tarjoaa
samat edut kuin muut Alcoa-viimeistelyt.

Brushed (harjattu)
Brushed on perustason huollon vaativa
viimeistely. Brushed-pinta on erittäin yleinen
suurissa kuljetusliikkeissä, joissa kalusto vaihtuu
säännöllisesti. Brushed -vanteet eivät ruostu
eivätkä tarvitse uudelleen maalausta.

Lisätietoja huollosta:
alcoa.com/alcoawheels/europe/en/info_page/wheelcare1.asp

ERIKOISSOVELLUKSET
DURA-FLANGE®
Lisäsuojaus ja vieläkin pidempi käyttöikä.
Dura-Flange® -vanteessa on oma käsittelynsä,
joka suojaa vannetta reunakulumalta.
Dura-Flange®-vanteet sopivat erinomaisesti kuljetuksiin, joissa
kuormat ovat painavia ja korkeita sekä alttiita siirtymiselle, aiheuttaen
renkaan jalkaosan hankautumisen vannelaippaa vasten.
Vanteissa on harjattu viimeistely ja niitä on saatavana yleisimpinä
kokoina. Lisätietoja saat Alcoa Wheels -sivuston teknisistä tiedoista,
jotka voit ladata osoitteesta www.alcoawheelseurope.com.

WORKHORSE®
Levyjarrusuoja ja vanteiden suurempi kantokyky.
WorkHorse® -vanteet on suunniteltu siten, että
niissä ei ole tuuletusreikiä, mikä suojaa veto-/
etuakselin levyjarruja hiekalta ja soralta.
WorkHorse®-vanteet sopivat erityisesti
levyjarrullisiin rakennustyömaa-ajoneuvoihin.
Vanteissa on harjattu viimeistely ja niitä on
saatavana valikoituina kokoina: 22.5”x9.00”
ja 22.5”x11.75”, offset 120 mm.

Alcoa Wheels -sopii täydellisesti yrityksellesi
Alcoa Wheels -taottuja alumiinivanteita on saatavana kaikkiin
hyötyajoneuvoihin ja ne soveltuvat kaiken tyyppisiin kuljetuksiin.
Alla olevasta taulukosta näet, mitkä Alcoa Wheels-vanteet voivat tukea toimintaasi.

Kuljetus-/ajoneuvotyyppi
Taloudellisuus

Ulkonäkö

Ekologisuus

Paino

Kestävyys

Säiliöajoneuvo





   





Kiinteä bulk suljettu (säiliö)











Kiinteä bulk avoin (kippi)











Kylmärekka











Konttialusta











Rakennustyömaa-ajoneuvo











Yleislasti











Puutavarakuljetukset











Linja-auto











Kaupungin paikallisbussi











Hyödyllisiä linkkejä





alcoawheelseurope.com
alcoa-accessories.com
alcoafleet.eu
facebook.com/alcoawheelseurope
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ARCONIC WHEEL AND TRANSPORTATION PRODUCTS
Industrieweg 135
B-3583 Paal, Belgium
Email: info.wheels@arconic.com
Tel: +32 11 45 84 60
Fax: +32 11 45 56 30
www.alcoawheelseurope.com

