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1 Huolto-opas
Lue seuraavat ohjeet huolellisesti. Säilytä tämä käsikirja myöhempää käyttöä varten. Tämä käsikirja antaa yksityiskohtaista
tietoa ja on luettavissa internetissä osoitteessa: www.alcoa.com/alcoawheels/europe/en/info_page/technical.asp
Painettuja kopioita on saatavana maksutta Alcoa Wheel Products Europelta ja valtuutetuilta Alcoa-jälleenmyyjiltä. Ota
yhteys Alcoa Wheel Products Europeen, puh. +32 11 45 84 60.

2 Rajoitettu takuu
Koskee keskiraskaiden ja raskaiden kuorma-autojen, perävaunujen ja bussien vanteita
Alcoa antaa alkuperäisostajalle Alcoalta tai sen valtuuttamalta jälleenmyyjältä ostettujen keskiraskaiden ja
raskaiden kuorma-autojen, perävaunujen ja bussien
uusille Alcoa-vanteille materiaalivikoja ja valmistusvirheitä koskevan takuun.
Alcoa suostuu maksutta korjaamaan tai antamaan tilalle
uuden vanteen, jos vanne materiaalivian tai valmistusvirheen takia normaalissa käytössä ja normaalisti huollettuna on käyttökelvoton. Kuorma-autojen, perävaunujen
ja bussien vanteilla ja Dura-Bright®-pintakäsitellyllä on
5 vuoden takuu vanteeseen merkitystä valmistuspäivämäärästä lukien, lukuun ottamatta Dura-Flange®-vanteen
vannelaipan käsittelyä, jolla on 2 vuoden takuu koskien
kulumista, josta aiheutuu huoltoa vaativa terävä särmä
vanteen laippaan.
Alcoa ei takaa eikä korjaa tai korvaa uudella tai tee järjestelyjä, kun kysymyksessä on vanne, jota on käytetty virheellisesti tai väärin, mm:
(a) on käytetty liian suurta rengaskokoa vastoin Tire and
Rim Association Inc:n tai muun yleisesti tunnetun
rengas- ja pyöräalan edustajan, esim. ETRTO:n
(Europe), tai muiden vastaavien organisaatioiden suosittelemaa standardia;
(b) vannetta on kuormitettu yli Alcoan ilmoittaman vanteeseen sovellettavan maksimikuorman;
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(c) on käytetty rengaspainetta, joka ylittää ilmoitetun
Alcoa-vanteisiin sovellettavan paineen;
(d) vanteen alkuperäistä tilaa on muutettu tekemällä
”korjauksia” tai käyttämällä mitä tahansa käsittelyä,
kuten esim. hitsausta tai suoristusta;
(e) onnettomuudet, poikkeukselliset tai ankarat käyttöolosuhteet, joihin luetaan mukaan rajoituksetta
rengaspalot, jarrupalot, jarrujärjestelmän laahaaminen, jarrujen kiinnileikkautuminen tai ajo tyhjällä
renkaalla;
(f ) Alcoa-vanteiden huolto-ohjeissa, teknisissä tiedotteissa ja muissa Alcoan julkaisuissa annettujen kunnossapito- ja muiden ohjeiden ja varoitusten noudattamatta jättäminen. Huoltosuosituksiin kuuluvat
rajoituksetta oikean kiristysmomentin käyttö, määräaikainen puhdistus, kiillotus, venttiilien vaihto,
määräaikaistarkastukset koskien vaurioita ja pyörän
muttereiden löystymistä, sekä vannelaipan kulumisen
tarkastus ja siihen liittyvät toimenpiteet;
(g) kolhut, naarmut ja muut pintavauriot, jotka ovat
aiheutuneet väärästä huollosta puhdistuksesta,
maantiesorasta, reunakiveyksistä, onnettomuuksista
tai virheellisestä käytöstä, eivät kuulu takuun piiriin.
(h) vanteen reunalaipan kuluminen (lukuun ottamatta
Dura-Flange®-vannetta) ei kuulu takuun piiriin;
(i) vauriot, joiden syynä on hankaavilla aineilla, hankaavilla harjoilla, teräsvillalla, hankaussienillä tai väkevillä
kemikaaleilla (happamilla tai emäksisillä) suoritettu
puhdistus.

Dura-Bright®-pintakäsiteltyjen vanteiden takuu kattaa:
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• verkkomaisen (filiform) korroosion (madoilta tai hiuksilta näyttäviä, yleensä ”maitomaisia” juovia, jotka ovat
suojaavan pintakerroksen alla ja jotka saavat alkunsa pintakäsittelyyn syntyneistä vaurioista, kuten kolhuista ja
naarmuista, tai asennustyökalujen tai vanteen painojen aiheuttamista vaurioista);
• pintakäsittelyn kiinnittymisen heikkenemisestä aiheutuvat kuplat ja kuoriutumisen;
• pintakäsittelyn irtoamisen, joka johtuu fyysisestä vauriosta (kolhut, naarmut, uurteet).
Jos Dura-Bright®-käsittelyyn tulee alla olevan alumiinin paljastavia kolhuja, säröjä, naarmuja tai muita vaurioita,
paljastunut metalli voi hapettua, mutta mahdollinen korroosio rajoittuu paljaana olevaan metalliin eikä leviä DuraBright®-käsittelyyn tai sen alle.
Normaalisti kaikkia pesuaineita tai kemikaaleja (myös miedosti happamia pesuaineita), joita voidaan turvallisesti
käyttää auton maalattujen osien pesuun, voidaan käyttää turvallisesti myös Dura-Bright®-pintakäsittelyn puhdistamiseen. Dura-Bright®-käsittely estää alumiinivanteiden korrosoitumisen ja suojelee niiden kiiltoa. Niin kauan kun
käsittely pysyy paikallaan (ks. kommentit (g) ja (h) sivulla 4) ja sitä hoidetaan kuten on neuvottu tämän käsikirjan
kohdassa 7 b, sillä on korroosion kattava takuu.
Jos korroosiota ilmenee pintakäsittelyn takuuaikana, yllä olevat rajoitukset huomioiden Alcoa antaa tilalle uuden
vanteen sellaisen vanteen tilalle, jossa tällaista korroosiota esiintyy.

Alcoa ei anna takuuta vanteen myyntikelpoisuudesta tai
sen soveltuvuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen eikä
mitään muuta nimenomaista tai epäsuoraa takuuta sen
lisäksi, mitä näissä ehdoissa on erikseen ilmoitettu. Alcoa
ei ole vastuussa takuuehtojen rikkomisesta aiheutuneiden
oheisvahinkojen tai välillisten vahinkojen korvauksista,
Alcoan vastuun ja yksinomaan ostajalle kuuluvan korvauksen rajoittuessa korjaukseen tai tuotteen korvaamiseen
toisella, kuten on määritelty tässä rajoitetussa takuussa.
Tätä rajoitettua takuuta tulee käyttää yhdessä tässä
kirjassa esitettyjen Alcoa-vanteiden huolto-ohjeiden
kanssa. Tässä ohjekirjassa on tärkeitä turvallisuutta
koskevia tietoja ja varoituksia, ja jos näitä tietoja ei lueta
eikä ymmärretä, seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.

Varoitus
Vanteet, joita ei ole asianmukaisesti asennettu tai
huollettu, eivät mahdollisesti ole turvalliset.
Jos oikeita vanteen asennus- tai huoltomenetelmiä ei noudateta, seurauksena voi olla loukkaantuminen tai kuolema.
Noudata asianmukaisia asennus- ja huoltomenetelmiä, jotka on esitetty Alcoa-vanteiden huoltooppaassa.

Rajoitetun takuun ehdot sisältyvät Alcoa-vanteiden
huolto-oppaaseen, mutta ne voivat olla luettavissa muuallakin. Jos käytössänne ei ole Alcoa-vanteiden huoltoohjekirjaa, saatte sen maksutta Alcoa Wheel Products
Europelta, (Paal, Belgia), puh. +32 11 45 84 60 tai internetosoitteesta:
www.alcoa.com/alcoawheels/europe/en/info_page/
technical.asp
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3 Turvallisuus
Turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu kaikille. Älä ryhdy
vanneasennuksen huoltoon, ellei sinulla ole asianmukaista koulutusta.
Oikeiden työvälineiden käyttö on tärkeää. Varmista, että
suositusten mukaiset työkalut ja laitteet ovat käytettävissäsi ja käytä niitä valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Sisäkumittomat pyörät ja renkaat tarvitsevat samanlaisen huolenpidon. Vaikka sisäkumittomissa pyörissä on
vähemmän osia kuin moniosaisissa pyörissä, ne kuitenkin
vaativat asianmukaisen huomion ja oikean käsittelyn.
Ole erityisen huolellinen ratkaisevien työvaiheiden aikana:
• pyörien poisto ajoneuvosta
• renkaan irrotus vanteesta
• vanteen tarkastus
• renkaan asennus vanteeseen
• renkaan täyttö
• täytetyn pyörän käsittely ja säilytys
• pyörän asennus ajoneuvoon

Varoitus
Paineistettu pyörä sisältää riittävästi ilmanpainetta aiheuttaakseen räjähdysmäisen renkaan ja
vanteen irtoamisen toisistaan.
Jos toimenpiteissä ei huomioida vaaratekijöitä
tai ei noudateta hyväksyttyjä asennus- ja irrotusohjeita, seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
Lue tässä ohjekirjassa annetut menettelyohjeet,
varmista että ymmärrät ne, ja toimi niiden mukaisesti.

Turvallisuustietoja ja huolto-ohjeita on helposti saatavilla.
Vanne-, rengas- ja huoltolaitteiden valmistajat tarjoavat
huoltokäsikirjoja ja muuta koulutusmateriaalia. Pidä itsesi
ajan tasalla oikeiden menetelmien suhteen ja säilytä päivitetty ohjeaineisto helposti käytettävässä paikassa työpaikallasi. Perehdy turvallisuus- ja huoltotietoihin ja käytä
niitä työssäsi.

Yksi 1000:sta
MUILLA TOIMIALOILLA
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Tilastot osoittavat, että useimmilla toimialoilla
pahimmillaan vain yksi 1000:sta vakavasta
tapaturmasta johtaa kuolemaan. Renkaisiin
ja vanteisiin liittyvissä tapaturmissa kuitenkin
tilastojen mukaan yksi 10:stä vakavasta tapaturmasta aiheuttaa ihmishengen menetyksen.
Toisin sanoen 100 kertaa useammin kuin
useimmilla muilla toimialoilla.

Yksi 10:stä
HUOLTOALALLA

4 Vannevalikoima
4.a. Alcoa-vanteiden tekniset tiedot

4.b. Levyjarruilla varustetut akselit

Tekniset tiedot -taulukossa ilmoitetut vanteiden tekniset
tiedot saattavat muuttua ilman etukäteisilmoitusta. Maksuttoman kopion päivitetyistä Alcoa-vanteiden teknisistä
tiedoista saat soittamalla Alcoa Wheel Products Europelle
tai Alcoa-vanteiden valtuutetulle jälleenmyyjälle. Alcoa
Wheel Products Europe, puh. +32 11 45 84 60.

Useimmissa Alcoa-vanteissa on venttiiliä suojeleva
muotoilu, joka vähentää vaaraa, että pyörimisen aikana
vieraita esineitä, kuten kiviä pääsisi vanteen sisäosaan ja
sieltä venttiiliin. Levyjarrujärjestelmän kiinteään jarrusatulaan iskeytyvät esineet voivat vaurioittaa venttiiliä tai
jarrusatulaa.

Internetistä tiedot löytyvät osoitteesta
www.alcoa.com/alcoawheels/europe/en/info_page/
wheel_specs_technical.asp

Kaikissa nykyisin tuotetuissa eurooppalaisille ajoneuvoille tarkoitetuissa 22.5” ja 19.5” Alcoa-vanteissa on
venttiiliä suojaava muotoilu ja ne voidaan asentaa levyjarrullisiin akseleihin. Joissakin 17.5”:n vanteissa ei ole
venttiilinsuojaa ja ne voidaan asentaa vain rumpujarrullisiin akseleihin. Ks. Alcoa-alumiinivanteiden tekniset tiedot
-taulukkoa.

Alcoa-vanteiden teknisissä tiedoista näkyy ajantasainen
saatavuus osanumeroittain ja täydelliset tekniset tiedot,
kuten vanteen mitat, offset ja kantokyky.
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Huom. Vuoden 2002 marraskuun jälkeen valmistettujen
Alcoa Dura-Bright®-vanteiden tuotenumero päättyy kirjaimiin DB. Aikaisemmin valmistetuissa vanteissa osanumerossa on viimeisenä numero 4 tai 7. Useimpia Alcoa-vanteita on saatavana Dura-Bright®-pintakäsittelyllä.
Huom. Tällä hetkellä Dura-Bright®- ja Dura-Flange®vaihtoehtoa ei ole saatavana samassa vanteessa. DuraBright® on saatavana useimmissa kiillotetuissa vanteissa;
Dura-Flange®-vannetta on saatavana vain viimeistelyllä
harjattu (brushed).

4.c. Yleisominaisuudet
Vanteen materiaali:
Hyväksyntä seuraavilta:
ISO-sertifikaatit:
Rengaskoot:
Maksimirengaspaine:
Mutterit:
Asennus:
Venttiilien kiristysmomentti:
Pyöränmutterien kiristysmomentti:
Vanteita myyvät:

taottu alumiiniseos 6061, T6 karkaistu
LBF-, TÜV-, JWL-T-testit ja kaikki eurooppalaiset ajoneuvovalmistajat
ISO 14001: 2004 EMS (Environmental Management System) ISO/TS 16949: 2002
Kaikki ETRTO-normin hyväksymät koot
900 kPa, 130 PSI (kylmä)
DIN 74361 -standardien mukainen kaksiosainen laippamutteri tai holkkimutteri
Napakeskitys DIN 74361 -standardien mukaisesti
12–15 Nm (9–11 Ft-Lb)
Kuorma-auton tai akselin valmistajan suosituksen mukainen
Kaikki ajoneuvovalmistajat tai valtuutetut Alcoa-jälleenmyyjät.
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4.d. Alcoa-vanteiden tunnistaminen
Vuodesta 1977 lähtien kaikki Alcoan alumiinivanteet
on tunnistettu leimasta, jossa on ilmoitettu vanteen
kantokyky, renkaan maksimipaine, valmistuspäivämäärä,
osanumero, vanteen kuvaus ja DOT-merkintä.
Ennen kesäkuuta 1996 kaikissa raskaisiin kuorma-autoihin
tarkoitetuissa Alcoa-vanteissa oli Alcoa-tunnistussymboli
levyn ulkopinnassa tuuletusreiän lähellä samassa linjassa
venttiilin sijaintikohdan kanssa. Tämä merkintä poistui
kesäkuun 1996 jälkeen valmistettujen raskaiden kuormaautojen vanteista.

Kaikki Dura-Bright®-pintakäsitellyt vanteet on merkitty
osanumeron jälkeen tulevilla kirjaimilla DB, esimerkiksi
896513DB.
Kaikki Dura-Flange®-vanteet on merkitty osanumeron
jälkeen tulevilla kirjaimilla DF, esimerkiksi 8965130DF.
Jos et löydä vanteesta koko- tai kantokykymerkintää,
vannetta ei tule ottaa käyttöön.

Vuosien 1996 ja 2009 välisenä aikana valmistetut vanteet

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

ALCOA® FORGED
MAKSIMIKANTAVUUS 3550 kg (vanteen kantokyky)
MAX KPa 952 T-DOT (maksimirengaspaine)
T-DOT (standardin FMVSS 120 mukainen)
JWL-T (japanilaisen iskunkestävyystestin symboli)
MADE IN HUNGARY (valmistusmaa – voi olla myös: JAPAN
/ MEXICO / U.S.A.)
021703 (valmistuspäivämäärä muodossa kuukausi/päivä/
vuosi, tässä tapauksessa 17.2.2003) (ennen vuotta 2000
vanteissa voi olla merkintänä pelkästään kuukausi/vuosi.)
PART NO 874503 (osanumero)
22.5 X 7.50 15° DC (vanteen koko tubeless heavy duty
-renkaita varten)
1 (2 tai 3) (pakkauslinja)

Vuodesta 2009 lähtien valmistetut vanteet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ALCOA® FORGED
MAX LOAD 4500 kg (9920 LB) (vanteen kantokyky)
MAX PRESS. 900 kPa (130 PSI) (maksimirengaspaine)
MADE IN HUNGARY (valmistusmaa) (voi olla myös: JAPAN
/ MEXICO / U.S.A.)
112309 (valmistuspäivämäärä muodossa kuukausi/päivä/
vuosi, tässä tapauksessa 23.11.2009)
PART NO 812522DB (osanumero)
22.5 X 11.75 - 0 (vannekoko ja offset)
T-DOT (standardin FMVSS 120 mukainen)
JWL-T (japanilaisen iskunkestävyystestin symboli)

4.e. Taulukko: vanteeseen sopiva rengas
Tarkista ennen renkaan asentamista, että renkaan ja vanteen koko sopivat yhteen.
Vanteen leveyteen sopiva rengas (yleisimmät koot), keskiraskaat ja raskaat kuorma-autot, perustuu ETRTOstandardiin
Renkaan koko

Hyväksytty vannekoko

4

Normaalikoot
7

5.25

8 ja 8.5

5.25

6.00

9 ja 9.5

6.00

6.75

10

6.75

7.50

11

7.50

8.25

12

8.25

9.00

13

9.00

9.75

285/60

8.25

9.00

295/60

9.00

9.75

305/60

9.00

9.75

315/60

9.00

9.75

385/65

11.75

12.25

425/65

13.00

14.00

445/65

14.00

6.75

‘60’ sarjan renkaat

‘65’ sarjan renkaat

‘70’, ‘75’, ’80’ ja ‘90’ sarjan renkaat
205

5.25

6.00

215

6.00

6.75

225

6.00

6.75

235

6.75

7.50

245

6.75

7.50

255

6.75

7.50

8.25

265

6.75

7.50

8.25

275

7.50

8.25

285

7.50

8.25

295

8.25

9.00

305

8.25

9.00

315

9.00

9.75

6.75

9.00

Tässä esitettyjen lisäksi vanteen ja renkaan yhteensopivuuksia voi olla muitakin. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä valmistajaan tai Alcoa-vanteiden myyntipäällikköön (ks. yhteystiedot nettisivulta www.alcoa.com/alcoawheels/europe/fi/
info_page/contact_us.asp)
Tietyillä rengasvalmistajilla saattaa olla muunlaisia suosituksia.
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4.f. Vanteen mitat
Minimivälin mittaus pariasennuksessa
väli on riittävä. Vanteen inset- ja outset-mitat on annettu
jokaiselle Alcoa-vanteelle vanteen teknisissä tiedoissa.
Sekä inset- että outset-vanteet mitataan vanteen asennuspinnasta vanteen keskilinjaan. Asianmukaisen rengaspaineen ylläpitäminen ja kantokykyluokituksen noudattaminen on oleellista oikean minimipariasennusvälin
säilyttämiseksi.

Pariasennuksen minimivälin suuruuden määrää renkaan
valmistaja ja se löytyy rengasvalmistajan käsikirjasta. Sen
määrittelemiseksi, onko Alcoa-vanteilla varustettujen
pyörien minimiväli pariasennuksessa riittävä valituille
renkaille, kaksinkertaista Alcoa-vanteen outset-mitta. Jos
kaksinkertaistettu outset-mitta on yhtä suuri tai suurempi
kuin rengasvalmistajan suositus, minimipariasennus-
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2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

pariasennusväli
renkaiden väli
etäisyys ajoneuvosta
renkaan leveys
keskireiän läpimitta
pulttikehän läpimitta
vanteen outset-mitta
vanteen inset-mitta
sisemmän pyörän ja ajoneuvon
rakenteiden välinen tila
10. renkaan keskiviiva
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4
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5

7
10
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4.g. Alcoa-vanteiden ja teräsvanteiden yhdistelmäasennus
Vanteet
Alcoan kuorma-auton vanteita voidaan käyttää pariasennuksena teräksisen sisävanteen kanssa. Jos käytetään
teräksistä sisävannetta, on oltava äärimmäisen huolellinen, että molempien vanteiden asennus pyörännapaan
tapahtuu oikein.
Jotta kiinnityksestä tulisi turvallinen, tarkoitukseen
sopivien kiinnitysmenetelmien, ts. mutterien, holkkimutterien ja pulttien oikea valinta on ratkaisevan tärkeää, ja
samoin keskitysripojen riittävä pituus alumiinisen ulkovanteen keskittämistä varten.

Molempien vanteiden, teräksisen ja Alcoa-vanteen, on
oltava yhteensopivat: vannekoko ja offset, vanteen kuormitusindeksi ja vanteisiin asennettujen renkaiden on
oltava samanlaiset ja niiden kulutuspintojen yhtä syvät.

4

Teräksisen ja Alcoa-vanteen pariasennuksessa on noudatettava kaikkia suosituksia ja ohjeita, jotka koskevat turvallista ja oikeaa teräsvanteiden pariasennusta ja alumiinivanteiden pariasennusta, teräsvanteiden OEM-käsikirjan
ja Alcoa-vanteiden huolto-ohjekirjan ohjeiden mukaisesti.
Huom. Kun asennat maalaatuja teräksisiä sisävanteita
ulompien Alcoa-vanteiden parivanteiksi, varo liiallisen
maalin kerääntymistä teräksiseen sisävanteeseen. Liian
paksu maalikerros voi heikentää kiinnitysjärjestelmän
kiristysvoimaa ja pyörät saattavat irrota.

KIINNITYS NAPAAN
1. Pultin ulkonema ja kierteiden kiinnittymismatka (kiinnitysjärjestelmä)
Kun käytetään 2-osaisia laippamuttereita ja vaihtopultteja, pultin minimiulkoneman on oltava:
• 1 x teräsvanteen laipan paksuus + 1 x Alcoa-vanteen laipan paksuus + mutterin korkeus + 3 mm, kun
käytetään kokoja M22, M20 tai M 18 x 1.5 kierteillä
(tai 2 täyttä kierrettä, kun kyseessä on toisen tyyppiset
kierteet, kuten esim. BSF tai UNF)
• Esimerkki: teräsvanteen laipan paksuus x 1 ja 1 x
Alcoa-vanteen laipan paksuus, joihin lisätään normaali
2-osainen laippamutteri M22 x 1.5, antaa pultin
ulkoneman pituudeksi 12 + 22 + 27 + 3 = 64 mm.

Jos käytetään 2-osaisia holkkimuttereita, kiinnittävien
kierteiden minimimäärä pultin ja mutterin välillä on
oltava:
• 14 täyttä kierrosta koolle M22 x 1.5 (metrijärjestelmä,
Volvo vuodesta 2005 lähtien)
• 13 täyttä kierrosta koolle M20 x 1.5 (metrijärjestelmä)
• 12 täyttä kierrosta koolle M18 x 1.5 (metrijärjestelmä)
• 10 täyttä kierrosta koolle 7/8”-11 BSF (Scania)
• 12 täyttä kierrosta koolle 7/8”-14 UNF (Volvo vuoteen
2004 asti)
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2. Keskittäminen
Pyörän navassa, joka on suunniteltu teräksisille napakeskitetyille vanteille, ei ehkä ole tarpeeksi keskitysohjainpituutta alumiinisten Alcoa-vanteiden pariasennukselle tai
pariasennukselle, jossa ulkovanteena on Alcoa-vanne ja
sisävanteena teräsvanne.
Huomioi tarkasti keskitysripojen pituus, erityisesti vaihtaessasi teräksiset parivanteet alumiinisiin. Mittaa navan
keskitysrivan pituus varmistaaksesi, että navassa on
keskityspituutta vähintään sen verran, että ulommalle
vanteelle jää siitä vähintään 5 mm, kun ei oteta huomioon
viistereunoja. Keskitysrivan vaakasuoran osan tulee sen
vuoksi olla vähintään 27 mm, jos alumiinisen sisävanteen
laipan paksuus on 22 mm. Keskitysrivan vaakasuoran
osan tulee siten olla vähintään 17 mm teräs- ja alumiinivanteen pariasennuksessa, jos teräksisen sisävanteen
laipan paksuus on 12 mm.

Varoitus

3. Kiristysmomentti
Kun asennat teräsvanteita Alcoa-alumiinivanteiden
parivanteiksi, noudata ajoneuvon valmistajan suosituksia asianmukaisen kiristysmomentin ja voiteluaineen
käytöstä kierteissä vanteen asennuksessa.

Erilaisten mekaanisten ominaisuuksiensa vuoksi
teräsvanteiden ja taotusta alumiinista valmistettujen vanteiden yhteiskäyttö paripyöräasennuksessa saattaa lyhentää jommankumman vanteen
käyttöikää. Sen vuoksi seka-asennuksia ei suositella koulutusajoneuvoihin, raskaisiin kuljetuksiin
käytettävään kalustoon eikä työmaa- ja -maastoajoneuvoihin.

4.h. Omistaja- / käyttöönottotunniste
Jotkut liikennöitsijät haluavat erityisesti tunnistaa vanteet
OMISTUS- ja KÄYTÖSSÄOLO-päivämäärien perusteella.
Alcoa suosittelee, että liikennöitsijät ja omistajakuljettajat omaksuvat käytännön, jossa vanteisiin merkitään
pysyvällä leimalla päivämäärä, jolloin ne on ensimmäisen
kerran otettu käyttöön.
1. Käytä ns. Lo-Stress- tai vastaavanlaista leimaa.
2. Leima-alueen sijainti vanteen ulkolevyllä tulee olla
tuuletusaukkojen keskikohtien rajan ulkopuolella ja
vähintään 2,5 cm etäisyydellä tuuletusaukon reunasta.
3. Vanteen sisäpuolella olevan tunnistusleiman tulee olla
mahdollisimman lähellä tehtaan tunnistusleimaa.
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Huom. Stanssaus-tyyppisen leiman käyttö Dura-Bright®pintakäsitellyissä vanteissa voi vaikuttaa Dura-Bright®pintakäsittelyn ulkonäköön ja kestävyyteen leima-alueella.

5 Vanteiden käyttöönotto

Varoitus
• Älä ylitä vanteen maksimikantavuutta. Asiakkaan
on verrattava OEM-ajoneuvo- ja OEM-rengaskantokykyluokitusta vanteen maksimikantokykyluokitukseen.
• Joitakin vanteita ei ole suunniteltu käytettäväksi
akseleissa, joissa on levyjarrujärjestelmä. Ks. viitteeksi vanteiden osanumerot Alcoa-vanteiden
tekniset tiedot -taulukosta.

• Lue rengasvalmistajien suositukset oikeasta rengaspaineesta.
• Suorita vanteen kiinnitysjärjestelmän tarkistus
ennen renkaan asennusta varmistaaksesi, että
vapaata, esteetöntä tilaa on riittävästi.

5

5.a. Vanteiden käyttöönotto / näkymätön vaurio
Älä ylitä vanteen maksimikuormitusta. Asiakkaan on verrattava ajoneuvon OEM-kantokykyä vanteen maksimikantokykyyn.
Älä ylitä rengaspainetta. Käytä rengasvalmistajan suosittelemaa painetta äläkä missään olosuhteissa ylitä
kylmää rengaspainetta, joka on ilmoitettu tämän ohjekirjan kohdassa Yleisominaisuudet (ks. kohta 4 c). Suorita
vanteen kiinnitysjärjestelmän tarkistus ennen renkaan
asennusta varmistaaksesi, että vapaata, esteetöntä tilaa
on riittävästi.

Jonkin tyyppiset vannevauriot voivat olla näkymättömissä renkaan alla, joten aina kun rengas poistetaan, koko
vanne tulee tarkastaa huolellisesti. Poista kaikki rasva ja
tiestä irronnut sora yms. Käytä teräsharjaa tai teräsvillaa,
jolla poistat kumijäämät renkaan jalka-alueilta.
Tarkista, etteivät pultinreiät ole suurentuneet tai pidentyneet, mikä on mahdollista, jos pyöränmutterit ovat löystyneet (ks. kohta 5.n.iii.). Säteittäiset likajuovat pultinrei’istä
voivat olla osoitus löystyneistä muttereista.
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5.b. Vanteiden käyttöönotto / muutokset
Alcoa ei hyväksy minkäänlaisia vanteisiin tehtyjä
muutoksia, lukuun ottamatta vähäistä kosmeettista kiillotusta ulkonäön parantamiseksi tai kevyttä rosoisen
reunan hiontaa vannelaipan alueella (ks. osa 6 f.III.).
Vanteita ei saa muuttaa hitsaamalla, juottamalla tai muilla
kuumennusta vaativilla menetelmillä, jonka tarkoituksena
on korjata tai suoristaa vannetta. Sovitinlevyjen tai vannelukkojen käyttöä Alcoa-vanteissa ei hyväksytä.
Vanteita ei saa maalata eikä pinnoittaa millään sellaisella
tavalla, joka voisi vaikuttaa asennuspintoihin.
Kaikki vanteet, joissa on merkkejä niihin tehdyistä muutoksista, tulee poistaa ajoneuvosta ja romuttaa.

Varoitus
Alcoa-alumiinivanteen hitsaaminen, juottaminen
tai muu vanteen jonkin alueen kuumentaminen
heikentää vannetta. Heikentyneet tai vaurioituneet vanteet voivat aiheuttaa renkaan ja vanteen
räjähdysmäisen irtoamisen toisistaan tai vanteen
pettämisen ajoneuvossa.
Räjähdysmäiset renkaan ja vanteen toisistaan
irtoamiset tai vanteen pettäminen ajoneuvossa
voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai
kuoleman.
Älä koskaan yritä hitsata, juottaa tai kuumentaa
mitään Alcoa-alumiinivanteen osaa.

5.c. Asennusalue / tukipinnan halkaisijat
Pyörän navan tukipinnan tasaisen halkaisijan tulee olla kooltaan alla suositellun (standardin SAE J694) mukainen jotta
vanne voidaan sovittaa siihen oikein.
Sovellettavissa napakeskitettyihin Alcoa-vanteisiin.
Pulttikehä
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Pulttien lukumäärä

Kierteiden koko

Tukipinta Ø mm

Tukipinta Ø tuumaa

10

M22 x 1.5

381 – 386

15.0 – 15.2

335

10

7/8” - 11 BSF

381 – 386

15.0 – 15.2

335

10

7/8” - 14 UNF

381 – 386

15.0 – 15.2

275

8

M22 x 1.5

335 – 343

13.2 – 13.5

275

8

M20 x 1.5

315 – 320

12.4 – 12.6

245

6

M18 x 1.5

284 – 290

11.2 – 11.4

225

10

M22 x 1.5

274 – 279

10.8 – 11.0

205

6

M18 x 1.5

246 – 249

9.7 – 9.8

5.d. Ennen renkaan asennusta
• Älä ylitä vanteen maksimikuormitusta. Asiakkaan on
verrattava ajoneuvon OEM-kantokykyä vanteen maksimikantokykyyn.
• Tarkista rengasvalmistajien suosituksista oikea rengaspaine.
• Suorita vanteen kiinnitysjärjestelmän tarkistus ennen
renkaan asennusta varmistaaksesi, että vapaata, esteetöntä tilaa on riittävästi.
• Älä käytä vannetta, joka on irronnut renkaasta korkealla
paineella, jos vanteella on ajettu rengas tyhjänä, vanne
on kuumentunut liikaa tai muuten vaurioitunut fyysisesti. Jos vanne on altistunut jollekin yllämainituista,
sen mitat ja muoto eivät ehkä enää ole riittävät kiinnittämään renkaan jalkaosaa kuormituksen alaisena.
• Jos vanteessa on halkeamia tai muita vaurioita, se
saattaa pettää tai irrota ajoneuvosta ajon aikana.
• Älä oikaise vanteita. Älä kuumenna vanteita tarkoituksena pehmentää niitä suoristamista tai vikojen
korjausta varten. Näissä vanteissa käytetty erikoisseos
on kuumakäsitelty ja kontrolloimaton kuumennus
heikentää vannetta.
• Älä hitsaa vanteita mistään syystä.

Varoitus
Renkaan poiston jälkeen koko vanne on puhdistettava ja tarkastettava. Poista harjalla kaikki
roskat yms. kertymät vanteen jalka-alueilta
(vanteen rengasta tukevilta osilta).
Tarkista Alcoa-vannelaipan kulumismitalla vannelaippojen mahdollinen kuluminen. Tasoita
terävät reunat kohdan 6.f. ohjeiden mukaisesti.

5

Suositellaan, että koko ilmatilan pinta käsitellään
huolellisesti tarkoitukseen hyväksytyllä suoja- ja
voiteluaineella aina renkaan poiston yhteydessä.
Ks. suositukset kohdassa 5.g.
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5.e. Venttiilit
Korvaa Alcoa-venttiilien asennustaulukon / Ohjekirja 2005
• Seuraavat tiedot koskevat Euroopassa yleisimmin käytettyjä
vanteita.
• Alun perin vanteet on ehkä toimitettu venttiileillä, jotka on
myöhemmin vaihdettu tai niitä on paranneltu.
Sen vuoksi alla olevassa taulukossa on esitetty vain vaihtoventtiilit.
• Sisältää Dura-Bright®-vanteet: osanumerot, jotka päättyvät kirjaimiin DB.
• Sisältää Dura-Flange®-vanteet: osanumerot, joka päättyvät kirjaimiin DF.
Läpimitta
17.5”

19.5”

GAX54MS00N
GAX70MS07N2
GAX83MS00N

VANTEEN

VENTTIILIN

x 6.00”

OSANUMERO
66320X
66340X

OSANUMERO
GAX70MS60N
GAX70MS45N

x 6.75”

66082X
66347X
66382X

GAX70MS45N
GAX70MS45N
GAX70MS45N

x 6.75”

76347X
76348X

GAX70MS45N
GAX70MS45N

76448X
76449X

GAX70MS45N
GAX70MS45N

77340X
77345X

GAX70MS45N
GAX70MS27N
GAX54MS00N
GAX70MS27N
GAX54MS00N
GAX70MS27N

> 12.2007
01.2008 >
> 12.2007
01.2008 >
> 12.2007

GAX54MS00N

01.2008 >

GAX70MS45N
GAX70MS45N
GAX70MS27N
GAX54MS00N
GAX70MS27N
GAX54MS00N
GAX70MS27N
GAX54MS00N

> 12.2007
01.2008 >
> 12.2007
01.2008 >
> 12.2007
01.2008 >

77346X
77347X

x 8.25”

78340X
78342X
78345X
78346X
78347X
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GAX40MS00N

Leveys

x 7.50”

22.5”

Vasemmalta oikealle:

x 14.00”

7434XX

GAX40MS00N

x 7.50”

87352X
87357X

GAX70MS60N
GAX70MS60N

87450X
87451X
87452X
87453X
87455X

GAX70MS27N
GAX70MS07N2
GAX70MS07N2
GAX70MS07N2
GAX70MS27N

Volvolle, mukaan luettuna jatke GAX09070

Läpimitta
22.5

Leveys

VANTEEN

VENTTIILIN

OSANUMERO
88354X
88355X
88356X
8845XX
8855XX
88650X
88651X
88652X
88653X
88655X
886570
886580

OSANUMERO
GAX70MS60N
GAX70MS45N
GAX70MS45N
GAX70MS27N
GAX70MS27N
GAX70MS27N
GAX70MS07N2
GAX70MS07N2
GAX70MS07N2
GAX70MS27N
GAX83MS00N
GAX83MS00N

WorkHorse®-vanne
WorkHorse®-vanne

89352X
89353X
89355X
8945XX
8955XX
89651X
89652X
89653X
896570
896580

GAX70MS60N
GAX70MS45N
GAX70MS45N
GAX70MS27N
GAX70MS27N
GAX70MS07N2
GAX70MS07N2
GAX70MS07N2
GAX83MS00N
GAX83MS00N

WorkHorse®-vanne
WorkHorse®-vanne

8105XX
81151X
81152X

GAX40MS00N
GAX40MS00N
GAX40MS00N

81251X

GAX40MS00N

81252X

GAX40MS00N

812570
812580
81352X
81353X
81354X
81355X
81356X
81455X
8145XX
8155XX
8165XX
81751X
81752X
817570
817580

GAX40MS00N
GAX40MS00N
GAX40MS00N
GAX40MS00N
GAX40MS00N
GAX40MS00N
GAX40MS00N
GAX40MS00N
GAX40MS00N
GAX40MS00N
GAX40MS00N
GAX40MS00N
GAX40MS00N
GAX40MS00N
GAX40MS00N

x 13.00”

83352X
83353X

GAX40MS00N
GAX40MS00N

x 14.00”

84151X

GAX40MS00N

x 15.00”

85052X

GAX40MS00N

x 17.00”

8405XX
8425XX

GAX70MS07N2
GAX40MS00N

x 8.25”

x 9.00”

x 11.75”

5

WorkHorse®-vanne (offset 135)
WorkHorse®-vanne (offset 135)

Käytä jatketta GAX85 vanteisiin, jotka on valmistettu > 06.2000
Käytä jatketta GAX85 vanteisiin, jotka on valmistettu > 06.2000

WorkHorse®-vanne (offset 120)
WorkHorse®-vanne (offset 120)

22.5x17.00 (offset -67 mm)
22.5x17.00 (offset -50 mm)
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VENTTIILIT / OSANUMERO
GAX40MS00N (suora)
Korvaa: BTR542, BTR552

VANTEEN OSANUMERO
7434XX
81151X, 81152X, 81251X, 81252X, 81354X, 81355X, 81356X, 8145XX, 8155XX,
8165XX, 8175XX
83353X
84151X (22.5 x 14.00)
8425XX (22.5 x 17.00 offset -50 mm)
- Käytä jatkoventtiiliä GAX85 numeroihin 81356X & 81455X (> 06.2000)

GAX54MS00N (suora)

77345X (01.2008 >), 77346X (01.2008 >), 77347X (01.2008 >)
78345X (01.2008 >), 78346X (01.2008 >), 78347X (01.2008 >)

GAX70MS07N2 (7°)
Korvaa: B70MS-07N

8405XX (22.5 x 17.00 offset -67 mm)
87451X, 87452X, 87453X
88651X, 88652X, 88653X
89651X, 89652X, 89653X

GAX70MS27N (27°)
Korvaa: B70MS-27N, B60MS-27N,
BV3-20-5

77345X (> 12.2007), 77346X (> 12.2007), 77347X (> 12.2007)
78345X (> 12.2007), 78346X (> 12.2007), 78347X (> 12.2007)
87450X, 87455X
8845XX, 8855XX
8945XX, 8955XX

GAX70MS45N (45°)
Korvaa: B70MS-45N, BTR543C

66340X, 66347X
76347X, 76348X, 76448X, 76449X
77340X
78340X, 78342X
88355X, 88356X
89353X, 89355X
- Tämän osion vanteet on tarkoitettu vain rumpujarruille
- Jatkoventtiili GAX09070 on vaihtoehtoinen yksittäisasennuksessa

GAX70MS60N (60°)
Korvaa: B70MS-60N, BTR543D

66320X (10.2001 >)
87352X
88354X
89352X
- Tämän osion vanteet on tarkoitettu vain rumpujarruille
- Jatkoventtiili GAX09070 on vaihtoehtoinen yksittäisasennuksessa

GAX83MS-00N (suora)
Korvaa: BTR544SP

88657X, 88658X
89657X, 89658X
- Tämän osion vanteet ovat Workhorse®-vanteita

Venttiilinjatke PARIASENNUKSEEN

Käytä jatkoventtiiliä GAX09150 kaikkiin venttiileihin pariasennuksessa

VENTTIILIT / OSANUMERO (POIS KÄYTÖSTÄ) VANTEEN OSANUMERO JA VAIHTOVENTTIILIT
BTR544D (60°)
66320X (> 09.2001) voidaan korvata numerolla GAX70MS60N
- Tämän osion vanteet on tarkoitettu vain rumpujarruille
- Jatkoventtiili GAX09070 on vaihtoehtoinen yksittäisasennuksessa
BF8437 / BH-8437 (60°)

Voidaan korvata numerolla GAX70MS-60N
Volvoon, jossa on 87357X, käytä jatketta GAX09070. Tarkista välys.
- Tämän osion vanteet on tarkoitettu vain rumpujarruille
- Jatkoventtiili GAX09070 on vaihtoehtoinen yksittäisasennuksissa

BTR543E (75°)

81352X, 81353X voidaan korvata numerolla GAX40MS00N (suora)
83352X voidaan korvata numerolla GAX40MS00N (suora)

VENTTIILINJATKEET / OSANUMERO
GAX85
GAX09070
Korvaa numerot B2412 ja B2412N /
B2414 ja B2414N
GAX09150
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KUVAUS
19 mm nikkelipinnoitettu venttiilinjatke, kokonaispituus 24 mm
54 mm muovinen venttiilinjatke, venttiilin hattu kokonaispituus 72 mm

133 mm muovinen venttiilinjatke, venttiilin hattu, kokonaispituus 151 mm

ALCOA-VANTEIDEN VENTTIILIT
Viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana Alcoavanteiden varusteena on ollut erityyppisiä venttiilejä.
Muotoilutyypeistä 3 voidaan erottaa muista. Tässä osassa
annetaan lupa korvata uusimmalla versiolla (ks. edellä
olevat taulukot) lähes kaikki vanteista löytyvät venttiilit,
jotka ovat peräisin aina 90-luvun alkupuolelta asti.
Venttiilit, joissa on oranssinvärinen tai musta
O-rengas
BTR542, BTR543C, BTR543D, BTR543E, BTR544 (kaikki),
BTR 545 (kaikki), B60MS-27N, BV-3-20-5
Vanhat versiot. Nikkeli- tai kromipinnoitetut venttiilit,
joissa on O-rengas. Nämä venttiilit eivät tarvitse voitelua
tai rasvausta tarkastuksen tai vaihdon yhteydessä.
Venttiilit, joissa on musta T:n muotoinen tiiviste ja
kaksiosainen mutteri
GAX70MS07N / B70MS-07N, B70MS-27N, B70MS-45N,
B70MS-60N
Edellinen versio. Jotta sisätiiviys toimisi paremmin,
O-rengas on korvattu suuremmalla T:n muotoisella tiivis-

teellä. Tämä vähentää myös venttiilin ja venttiilin istukan
sisäpuolen galvaanisen syöpymisen riskiä. Nämä venttiilit
eivät välttämättä tarvitse voitelua tai rasvausta tarkistuksen tai vaihdon yhteydessä.
Tämän venttiilin 14 mm:n kuusikulmaisessa mutterissa on
kiinteä muovialuslevy, joka estää galvaanisen syöpymisen
myös ulkopuolella. Sen ansiosta mutteria voidaan vääntää
venttiilin istukkaa vaurioittamatta. Kun tämä venttiili on
irrotettu, sitä ei voi enää käyttää, vaan se on vaihdettava
uuteen tai korvattava saman venttiilin toisen sukupolven
venttiilillä GAX70MS-07N2.
Venttiilit, joissa on musta T:n muotoinen tiiviste ja
yksiosainen mutteri
GAX40MS00N,
GAX54MS00N,
GAX70MS07N2,
GAX83MS00N (alkuperäisvarusteventtiilejä)
GAX70MS27N, GAX70MS45N, GAX70MS60N (vaihtoventtiilejä)
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Nykyiset versiot. Näissä venttiileissä on yksiosainen
mutteri, jossa on laajennettu kosketuspinta, joka jakaa
tasaisesti venttiilin reiän alueeseen kohdistuvat paineet.
Se myös vähentää huomattavasti liian suuren kiristysmomentin aiheuttamaa vaurioitumismahdollisuutta tällä
alueella. Kun on tarkistettu asianmukainen toimivuus,
tämän tyyppistä venttiiliä voidaan käyttää uudelleen.
Nämä venttiilit eivät välttämättä tarvitse voitelua tai
rasvausta tarkistuksen tai vaihdon yhteydessä.
4 alkuperäislaiteventtiiliä kattaa koko tällä hetkellä tuotannossa olevan vannemalliston. Näissä venttiileissä on
lovetut päät ja kuusikulmainen kiinnitysmutteri, joten
niistä saa paremman otteen ja vaihto on helppoa ruuvimeisselin tai jakoavaimen avulla.

Kolmessa vaihtoventtiilissä pohja on litteä, jolloin vanteen
keskiuran ja jalkaosan pinta pysyy tasaisena tämän ja
vanhempien sukupolvien vanteissa. Nämä venttiilit on
helppo asentaa 4,5 mm:n kuusikulma-avaimella.
Kaikissa uusissa venttiileissä ja muttereissa on nikkelipinnoitus ja nikkelipinnoitettu tiivisteellä varustettu hattu,
joten ilmatiiviys on 100-prosenttinen. Metallisia venttiilinhattuja suositellaan muovisten sijasta.

Venttiilin mutterit ja kiristysmomentti
Alcoa-venttiileissä on 14 ja 16 mm:n kuusikulmamutterit.
Vanhemmissa Yhdysvalloissa valmistetuissa vanteissa
käytettiin venttiileissä 5/8” kuusikulmamuttereita. Suositeltu kiristysmomentti on 12–15 Nm (9–11 Ft-Lb).

YLEISSUOSITUKSIA
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TEE NÄIN

ÄLÄ TEE NÄIN

• Väärästä kiinnitysjärjestelmästä tai korroosiosta
johtuvan rengaspaineen alenemisen välttämiseksi
Alcoa-vanteissa tulee olla kromatut tai nikkelipinnoitetut korkealaatuiset venttiilit, jotka on suunniteltu
nimenomaan Alcoa-vanteita varten.
• Käytä renkaan täyttämiseen kuivaa ilmaa.
• Suosituksena on käyttää ilmatiiviitä venttiilinhattuja.

• Älä käytä teräsvanteisiin tarkoitettuja venttiilejä. Teräsvanteisiin tarkoitetuilla venttiileillä voi olla erilainen
halkaisija, erilaiset taipumat (kulmat) ja / tai liian lyhyt
kierteiden pituus.
• Älä käytä messinkiventtiilejä. Alumiini yhdistettynä
messinkiin kiihdyttää korroosiota. Korroosio voi
aiheuttaa vuotoja.
• Älä taivuta Alcoan vakioventtiiliä toisen muotoiseksi.
• Älä täytä rengasta ilmalla, joka tulee automaattista
voitelua työkaluille käyttävästä ilmajärjestelmästä.
• Älä käytä tasapainottavia nesteitä tai tasapainottavaa
jauhetta. Tällaiset tuotteet voivat aiheuttaa vanteen
kehän jalka-alueen ja keskiuran hapettumista sekä
häiriötä venttiilin sisäosan toiminnassa, minkä seurauksena on ilman karkaamista renkaasta.
• Älä käytä metallisia tai messinkisiä venttiilinjatkeita
ilman pitävää tukea. Keskipakoisvoiman vaikutuksesta
ilman tukea olevat teräsjatkeet nopeuttavat venttiilin istukan tai venttiilin reiän väsymistä. Seurauksen
voi olla halkeamia venttiilin istukassa ja / tai vanteen
venttiilinreiän alueella aiheuttaen ilman karkaamista
renkaasta.
• Älä käytä taipuisia venttiilijatkeita, ellei niitä varten ole
kunnollista ulkovanteessa olevaa kiinnitystä. Huonosti
kiinnitetyt venttiilijatkeet voivat vaurioittaa vannetta ja
venttiiliä ja aiheuttaa renkaan tyhjenemisen.

VENTTIILIEN VAIHTO
Venttiilien tarkistus on paras suorittaa renkaanvaihdon
yhteydessä. Suositus on, että asennetaan uusi venttiili
joka kerran kun uusi rengas asennetaan paikalleen.
Tarkista ennen uuden venttiilin asennusta, että venttiili
on vanteeseen sopiva. Käytä ohjeena edellä olevia taulukoita. Käytä aina tiivisteitä vaihtaessasi silikoni- tai EPDMO-renkaita / T:n muotoisia tiivisteitä – ei kumia.
Puhdista venttiilin istukka ja venttiilin reikä perusteellisesti venttiilin poistamisen jälkeen. Poista kaikki lika,
rasva ja hapettumat. Varmista, että kaikki kosketusalueet
ovat kuivia.

5

Vältä terävien työkalujen ja / tai liiallisen voiman käyttöä,
ettei pintaan synny naarmuja tai painaumia. Epätasaiset
tai vaurioituneet pinnat voivat aiheuttaa vuotoja. Hieno
hiekkapaperi, teräsvilla tai pehmeä teräsharja auttavat
alueen puhdistamisessa pintaa vahingoittamatta.

Koskee vain O-rengasventtiilejä:
Levitä kerros ALgreasea venttiilin reikään sekä ulko- että
sisäpuolelle enintään 2 cm:n päähän venttiilin reiän
ympärille. Ennen venttiilin asentamista levitä hieman
ALgreasea venttiilin runkoon ja alustaan, jossa O-rengas
sijaitsee. Älä käytä vesipohjaisia tai metalleja sisältäviä
voiteluaineita.

Pidä asennuksen jälkeen venttiiliä paikallaan ja tarkista
sen linjaus, niin että voit kiinnittää siihen venttiilin jatkeen
pariasennusta varten.
Asenna venttiili huolellisesti äläkä kiristä sitä liian
tiukkaan: suositeltu kiristysmomentti on 12–15 Nm (9–11
Ft-Lb).
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VENTTIILIEN SAATAVUUS
Kaksi venttiilityyppiä kattaa yleisimmät Alcoa-vanteet.
Venttiilit GAX70MS07N2 sopivat nykyisiin kokoa 8.25
& 9.00 oleviin kuorma-autojen ja bussien vanteisiin ja
GAX40MS00N useimpiin super single -vanteisiin.

Käytä ainoastaan alkuperäisiä Alcoa-venttiilejä. Nämä
venttiilit on tehty sopiviksi nimenmaan Alcoa-vanteisiin
eikä niitä ole saatavissa jälki- tai varaosamarkkinoilta.
Kaikkia taulukossa lueteltuja venttiilejä – alkaen osanumerosta GAX – on saatavana kaikilta Alcoan eurooppalaisilta jälleenmyyjiltä.. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä
paikalliseen jälleenmyyjääsi tai Alcoa Wheel Products
Europeen.

5.f. Venttiilin jatkeet
Alcoa-jälleenmyyjät tarjoavat erilaisia venttiilinjatkeita.
Korkealaatuinen 150 mm:n jatke mahdollistaa tavallisen
pariasennuksen sisemmän renkaan rengaspaineen tarkistukset ja säädöt.
Pariasennukseen tarkoitettuja metallisia venttiilinjatkeita
voidaan käyttää ainoastaan silloin, kun niissä on tuki tai
venttiilin varren vakain. Metallisen venttiilinjatkeen massa
yhdessä pyörimisliikkeen kanssa voi aiheuttaa voiman,
jonka vaikutuksesta syntyy halkeamia vanteeseen venttiilin reiän alueelle tai murtumia venttiilin varteen.

Suositus on käyttää POM (polyoksymetyleeni) -venttiilinvarsijatkeita, joita on saatavana valtuutetuilta Alcoa-jälleenmyyjiltä.
Tarkista säännöllisesti venttiilien ja venttiilinjatkeiden
kunto ja kiristys.
Lisätietoja löydät edellä olevista taulukoista ja Alcoa-vanteiden teknisistä tiedoista.

5.g. Renkaiden asennus
Eurooppalaisten Alcoa-vanteiden jalka-alueen kulma on
15° ja niihin käyvät ainoastaan tubeless renkaat, joiden
jalkaosa on 15°. Älä koskaan käytä eurooppalaisissa
Alcoa-vanteissa sisäkumillisia renkaita tai renkaita, joiden
jalkaosan kulma on erilainen.
• Älä käytä vannetta, joka on altistunut liialliselle kuumuudelle, joka on aiheutunut rengaspaloista, jarrupaloista, jarrujärjestelmän liiallisesta hankauksesta tai
kiinnileikkautumisesta tai muista syistä.
• Älä käytä vaurioitunutta rengasta tai vannetta. Tarkasta
renkaat ja vanteet huolellisesti ennen asennusta.
• Käytä vain oikeaa rengaskokoa, joka sopii yhteen
vanteen leveyden kanssa ETRTO:n- ja / tai rengasvalmistajien suositusten mukaisesti.
• Tarkista, että venttiilit on asennettu oikealla tavalla ja
oikealla kiristysmomentilla.
• Levitä Algreasea suojaamaan vannetta ja renkaan asennukseen voiteluainetta, joka ei sisällä metalleja ja jonka
pH-arvo on neutraali.

>>>
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Varoitus
Renkaat, joita ei ole asianmukaisesti asennettu tai
huollettu, eivät mahdollisesti toimi kunnolla.
Jos oikeita asennus- tai huoltomenetelmiä ei
noudateta, seurauksena voi olla loukkaantuminen tai kuolema.
Noudata asianmukaisia renkaiden asennus- ja
huoltokäytäntöjä, jotka on selostettu rengasvalmistajien käsikirjoissa ja tämän ohjekirjan
kohdissa 5.g. ja 5.g.i.–5.g.vi.

>>>
Kaikki renkaanasennus- / renkaanpoistokoneet eivät toimi
samalla tavoin. On tärkeää, että luet käytössäsi olevan
koneen käyttöohjeet, ennen kuin aloitat renkaan asentamisen vanteeseen tai renkaan poistamisen vanteelta.
Noudata kyseisen koneen käsikirjan ohjeita.

• Tarkista rengasvalmistajien suosituksista oikea rengaspaine. Älä ylipaineista rengasta.
• Käytä turvahäkkiä renkaan täyttämisen aikana.
• Varmista, että renkaan molemmat jalkaosat asetuvat
oikein kohdalleen: raskaiden kuorma-autojen renkaissa
on ”ohjeraita”, joka on valettu sivuseinämään renkaan
jalkaosan viereen. Kun rengas täytetään, tämän ohjeraidan tulee olla tasaisen välimatkan päässä vannelaipasta / yhdensuuntainen vannelaipan kanssa joka
kohdasta ympäri vanteen kehän. Tarkista ympyrän
asento ennen kuin poistat pyörän täyttöhäkistä. Jos
ympyrä ja vanne eivät ole samankeskisiä, tyhjennä
pyörä häkissä ja asenna rengas uudelleen.

5

5.g.i. Suositukset tubeless renkaiden asennuksesta

Varoitus

Varoitus

Vaurioituneet renkaat tai vanteet voivat aiheuttaa
räjähdysmäisen renkaan ja vanteen irtoamisen
toisistaan.

Sisäkumien käyttö tubeless renkaille tarkoitetuissa vanteissa kätkee hitaat vuodot. Hitaat
vuodot voivat olla merkkinä halkeamista (ks.
osa 6 g) tai muista vannevaurioista, jotka voivat
aiheuttaa vanteen pettämisen.

Räjähdysmäinen irtoaminen voi aiheuttaa
vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.
Tarkista renkaat ja vanteet mahdollisten vaurioiden varalta ennen kuin poistat ne ajoneuvosta.
Jos vaurioita löytyy, rengas on tyhjennettävä
kokonaan ennen pyöränmutterien löysäämistä.
Poista vaurioituneet renkaat ja vanteet käytöstä
välittömästi ja pysyvästi.

Vanteen pettäminen saattaa aiheuttaa onnettomuuksia, joiden seurauksena voi olla vakava
loukkaantuminen tai kuolema.
Älä käytä koskaan sisäkumia Alcoan tubeless
renkaalle tarkoitetussa vanteessa. Poista välittömästi ja pysyvästi käytöstä halkeilleet ja muuten
vaurioituneet vanteet.
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HUOM. :
Alcoan pariasennukseen soveltuvissa vanteissa käytetään erikoismenetelmiä renkaita asennettaessa, ks. kohta 5.g.iii.

24

Pariasennukseen soveltuva vanne

Yksittäisasennukseen soveltuva vanne

1. Käsittele vannetta niin, ettei siihen tulee lommoja
tai kolhuja. Aseta alumiinivanteet puhtaalle puulattialle tai kumimatolle, kun asennat renkaat käsin.
Ole erikoisen huolellinen asentaessasi Alcoan DuraBright®-pintakäsiteltyjä vanteita, sillä pienetkään
kolhut ja naarmut eivät häviä kiillottamalla (ks. kohta
7.b.). Alcoan Dura-Bright®-pintakäsiteltyjen vanteiden
asennuksessa suositellaan käytettäväksi DiscMate™välilevyjä, jotka suojaavat vanteen kosketuspintoja
vahingoittumiselta.
2. Käytä aina kumi- tai nahkapäällysteistä tai muovivasaraa.
3. Tarkista, ettei vanteessa ole vaurioita. Älä käytä vaurioitunutta vannetta tai vannetta, jossa on runsaasti korroosiota (ks. kohta 6.g.ii.).
4. Puhdista teräsharjalla vanteen jalka-alueet. Varmista,
että jalka-alue ja vanteen kehän keskiura ovat kuivat,
ennen kuin levität renkaan asennukseen tarkoitetun
voiteluaineen.
5. Tarkista, ettei renkaassa ole vaurioita. Varmista, että
renkaan sisäpuoli on kuiva ennen kuin aloitat asennuksen.
6. Vanteen kehän pinnan suojaksi ja renkaan asennukseen suositellaan vettä sisältämätöntä voiteluainetta.
Käsittele koko vanteen kehän pinta voiteluaineella (ks.
kohta 5.g.iii).

7. Käsittele vanne ja renkaan jalkaosa voiteluaineella
välittömästi ennen renkaan asennusta. Älä käytä minkäänlaista vettä sisältävää voiteluainetta. Vesipohjaiset voiteluaineet voivat aiheuttaa vanteen pintaan
korroosiota. Vettä sisältämättömien voiteluaineiden
käyttö on erityisen tärkeää tubeless renkaiden asennuksessa, koska renkaan jalkaosan ja vanteen välinen
tiiviys pitää ilman renkaassa.
8. Älä koskaan käytä vanteeseen tai renkaan jalkaosaan
tulenarkaa voiteluainetta. Se voi aiheuttaa räjähdyksen renkaan täytön tai sen jälkeen tapahtuvan
ajoneuvon käytön aikana (ks. alla oleva varoitus).
9. Jos alumiinivanteen renkaiden asentamiseen/poistamiseen käytetään konetta, on huolehdittava siitä, ettei
vanteisiin tule kovertumia.
10. Käytä renkaan täyttöön ainoastaan kuivaa ilmaa. Kosteudenpoistajan käyttöä ilmakompressorin täyttöletkussa suositellaan.
11. Älä ylipaineista rengasta. Käytä rengasvalmistajan suosittelemaa painetta, mutta älä missään olosuhteissa
ylitä kylmää maksimipainetta.
12. Käytä aina rengasta täyttäessäsi klemmarikiinnitteistä
istukkaa tai suoraa kierteillä varustettua istukkaa ja
kaukoventtiiliä, jossa on painemittari.

Varoitus

Varoitus

Älä koskaan käytä apuna haihtuvaa tai herkästi
syttyvää ainetta, kuten bensiiniä, kiinnittäessäsi renkaan jalkaosaa vanteeseen, sillä siitä voi
aiheutua hallitsematon paineen nousu renkaassa
ja seurauksena voi olla räjähdys.

Paineistettu pyörä voi räjähtää ja rengas ja vanne
irtautua toisistaan rajulla voimalla.

Rengas voi irrota räjähdysmäisesti vanteesta
asennusvaiheessa, rengasta täytettäessä, sen
ollessa asennettuna ajoneuvoon tai irrallaan siitä,
tai myöhemmin ajon aikana. Kuljettaja voi tällöin
menettää ajoneuvon hallinnan, mistä voi olla seurauksena vakava loukkaantuminen tai kuolema.

Pidä pyörä aina täyttöhäkin sisällä rengasta täyttäessäsi.

Tällainen raju irtoaminen voi aiheuttaa vakavan
loukkaantumisen tai kuoleman.

5

Käytä ainoastaan hyväksyttyjä mekaanisia tai paineilmalla toimivia renkaan jalkaosan asennuslaitteita.

5.g.ii. Renkaiden asennus vanteisiin, joissa vannekehän uran sijainti on epäsymmetrinen
Alcoa-vanteissa on usein symmetrisesti sijaitseva vannekehän keskiura, jonka kummallakin puolella on kapea
kohollaan oleva alue. Tämä ominaisuus mahdollistaa
renkaan asennuksen vanteen kummalta puolelta tahansa.
Jotkut Alcoa-vanteet ovat kuitenkin epäsymmetrisiä
ja niissä on kapea kohollaan oleva alue vain vanteen
toisella puolella. Vanteissa, joissa on madallettu keskiura,
sekä joissakin muissa vannemuotoiluissa on suurempi
keskiuran alapinnan halkaisija ja niissä on myös epäsymmetrinen viisto vannekehän profiili, joka antaa lisätilaa
jarruille.

asenna tältä puolelta

Renkaan jalkaosan vaurioitumismahdollisuuden minimoimiseksi renkaan asennus ja irrotus tulee suorittaa
ainoastaan kapean kohollaan olevan alueen puolelta
vannetta.

Renkaat tulee asentaa/irrottaa ainoastaan
vanteen levypuolen suunnasta.

älä asenna tältä puolelta
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5.g.iii. Tubeless renkaiden asennus
HUOMIOITAVIA SEIKKOJA
• Älä ylitä vanteen maksimikuormitusta. Asiakkaan on
verrattava ajoneuvon OEM-kantokykyä vanteen maksimikantokykyyn.
• Suorita vanteen kiinnitysjärjestelmän tarkistus ennen
renkaan asennusta varmistaaksesi, että vapaata, esteetöntä tilaa on riittävästi.
• Kun sovitat renkaita Alcoa-vanteisiin, sijoita venttiili
renkaassa olevan low-point -merkin lähelle.

• Kaikki renkaanasennus- / renkaanpoistokoneet eivät
toimi samalla tavoin. On tärkeää, että luet käytössäsi olevan koneen käyttöohjeet, ennen kuin aloitat
renkaan asentamisen vanteeseen tai renkaan poistamisen vanteesta.
• Tarkista renkaan valmistajan suositukset oikeasta rengaspaineesta.

Aseta vanne koneeseen. Käsittele vanne voiteluaineella
(koko ilmatilan pinta) ja renkaan jalkaosa tarkoitukseen
hyväksytyllä voiteluaineella. Renkaan jalkaosa tulee
asentaa vanneuraa lähimpänä olevan laipan yli. Työnnä
jalkaosa laipan yli niin kauas kuin mahdollista.

Aseta työkalun kaareva pää renkaan jalkaosan ja vannelaipan väliin siten, että työkalun pysäytin/pidätin
on laippaa vasten. Pyörivällä liikkeellä lyhyitä työntöjä
käyttäen renkaan jalkaosa nostetaan laipan yli. Työnnä
työkalua alaspäin samalla kun renkaan jalkaosa siirtyy
laipan yli.
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Voitele renkaan toinen jalkaosa. Aloita toisen jalkaosan
asennus jalka-alueeseen pitämällä jalkaosaa paikallaan
puristimella vanteen laippaa vasten. Voitele jalkaosa
puoleen väliin kehää. Työnnä renkaan jalkaosan ja vannelaipan väliin asetetun työkalun kaarevalla päällä ulospäin,
pysäyttimen/pidättimen ollessa vanteeseen päin, ja
nosta renkaan jalkaosa renkaan laipan yli. Jatka renkaan
jalkaosan vipuamista laipan yli työkalun avulla kunnes
olet saanut koko jalkaosan laipan yli. Istuta renkaan
jalkaosa paikalleen ilmarenkaalla tai muulla mekaanisella
jalkaosan kiinnitykseen käytettävällä apulaitteella.

5

Sijoita pyörä turvahäkkiin tai muuhun sopivaan suojalaitteeseen. Tarkista rengasvalmistajien suositukset oikeasta
rengaspaineesta. Täytä rengas asianmukaisella paineella
käyttämällä klemmarikiinnitteistä täyttöistukkaa tai itselukkiutuvaa suoraa istukkaa, joka on liitetty kaukosäätöventtiiliin ja painemittariin. Jos ilma ei pysy renkaassa,
pyöritä rengasta tai käytä renkaan jalkaosan levitintä,
jonka avulla pakotat renkaan jalkaosat vannetta vasten.
Varmista, että olet turvassa mahdollisilta räjähdysmäisesti
sinkoutuvilta osilta tai purkautuvalta ilmanpaineelta.

Raskaiden kuorma-autojen renkaissa on renkaan sivuseinämään jalkaosan viereen valettu ”ohjeraita”. Kun
rengas täytetään, tämän ohjeraidan tulee olla yhtä
suuren välimatkan päässä vannelaipasta joka kohdasta
ympäri pyörän. Tarkista ympyrän asento ennen kuin
poistat pyörän täyttöhäkistä. Jos ympyrä ja vanne eivät
ole samankeskisiä, tyhjennä rengas häkissä ja asenna se
uudelleen.
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5.g.iv. Suositukset tubeless renkaiden poistamiseksi Alcoa-vanteista
1. Kun poistat renkaat vanteista käsin, suosittelemme,
että asetat alumiinivanteet puhtaalle puulattialle
tai kumimatolle. Poista venttiilin sisus/ilma pyörästä
ennen kuin irrotat sen ajoneuvosta. Ole erikoisen
varovainen irrottaessasi Alcoan Dura-Bright®pintakäsiteltyjä vanteita, sillä pienetkään kolhut ja
naarmut eivät häviä kiillottamalla (ks. kohdasta 7.b.
yksityiskohtaiset varotoimenpiteet sekä hoito- ja
huolto-ohjeet).
2. Käytä aina kumi- tai nahkapäällysteistä tai muovivasaraa.
3. Pidä rengastyökalujen pinta sileänä. Noudata niiden
käytössä varovaisuutta. Vanteeseen syntyneet uurteet
tai kolhut voivat aiheuttaa halkeamia.
4. Jos alumiinivanteet asennetaan/poistetaan koneellisesti, on huolehdittava siitä, etteivät vanteet vaurioidu.

Varoitus
Liiallinen kuumuus voi heikentää alumiinivanteen rakennetta.
Jos pyörässä on käytetty vannetta, joka on altistunut liialliselle kuumuudelle, seurauksena voi
olla ennalta arvaamaton renkaan ja vanteen irtoaminen toisistaan ja vakava loukkaantuminen tai
kuolema.
Poista välittömästi ja pysyvästi käytöstä vanne,
joka on altistunut lialliselle kuumuudelle (johon
syynä on ollut esim. rengaspalo, pyörän laakerien
rikkoutuminen tai jarrujärjestelmän liiallinen laahaaminen / kiinnileikkautuminen tai korkealla
paineella tapahtunut renkaan ja vanteen irtautuminen toisistaan).

Varoitus
Vaurioituneet renkaat tai vanteet voivat aiheuttaa
räjähdysmäisen renkaan ja vanteen irtoamisen
toisistaan.
Räjähdysmäinen irtoaminen voi aiheuttaa
vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.
Tarkasta renkaat ja vanteet mahdollisten vaurioiden varalta ennen kuin poistat ne ajoneuvosta.
Jos vaurioita löytyy, rengas on tyhjennettävä
kokonaan ennen mutterien löysäämistä.
Poista vaurioituneet renkaat ja vanteet käytöstä
välittömästi ja pysyvästi.
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5.g.v. Tubeless renkaiden poistaminen
HUOM
• Kaikki rengasasennus- / renkaanpoistokoneet eivät toimi samalla tavoin. On tärkeää, että luet käytössäsi olevan koneen
käyttöohjeet, ennen kuin aloitat renkaan asentamisen vanteeseen tai renkaan poistamisen vanteesta.

Poista venttiilin sisus venttiilin varresta varmistaaksesi,
että rengas tyhjentyy kokonaan. Sijoita pyörä koneeseen
ja aseta työkalu siten, että sen litteä pää voidaan työntää
renkaan jalkaosan ja vannelaipan väliin. Suorista työkalu
pystysuoraan asentoon, kunnes renkaan jalkaosa irtoaa
vanteesta.

5

Toista toimenpide pienin välimatkoin kunnes renkaan
jalkaosa on kokonaan irti vanteesta. Toista toimenpide
renkaan toiselta sivulta. Rengas on nyt valmis poistettavaksi. Käsittele renkaan jalkaosa voiteluaineella.

Aseta rengastyökalujen kaarevat päät renkaan ja vanteen
väliin, noin 25 cm päähän toisistaan. Vedä toista työkalua
vanteen keskustaa kohti ja sen jälkeen toista työkalua
samalla tavalla. Renkaan jalkaosan vapauttamiseksi jätä
toinen työkalu paikalleen, ota toinen työkalu ulos ja
työnnä sen kaareva pää uudelleen renkaan jalkaosan
ja laipan väliin pienen matkan päähän pingotetusta
alueesta. Vipua renkaan jalkaosa irti vanteesta menetelmää toistaen, kunnes koko jalkaosa on irti vanteesta.

Aseta rengastyökalun suora pää renkaan jalkaosien ja
molempien vannelaippojen väliin ja kiinnitä työkalussa
oleva pysäytin toisen laipan yli. Aseta väliin työnnetty
työkalu 90° kulmaan pyörään nähden vanteen yläosassa ja
käsittele renkaan jalkaosa-alueet voiteluaineella työkalun
molemmilta puolilta. Kallista pyörää työkalun päin ja
vipua rengas irti keinuttamalla tai ponnahtavalla liikkeellä.
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5.g.vi. Algreasen käyttö renkaiden vaihdossa
Usein tapahtuva renkaiden vaihto epäsuotuisissa olosuhteissa, vesipohjaisten voiteluaineiden käyttö rengasasennuksissa sekä jalka-alueen pinnan puhdistamisen laiminlyönti epäilemättä aiheuttavat rengasvuotoja, joiden
syynä on korroosio, alumiinin hapettuminen ja vanteeseen kertynyt lika.

Tietyn tyyppiset kumit voivat ”sulaa” vanteen jalka-alueeseen. Jos tällaisia kumi- ja muita jäämiä ei poisteta
ennen uuden renkaan asennusta, epätasainen pinta voi
aiheuttaa renkaan tyhjenemisen.

Poista venttiilien sisustat kun puhdistat vanteiden jalkaalueita, ettei likaa pääse kertymään venttiilin varteen, sillä
siitä voi aiheutua venttiilin toimintahäiriö.

Puhdista vanteen jalka-alue teräsharjalla tai tarkoitukseen
sopivalla konetyökalulla, niin että vanteen pinta on sileä ja
puhdas ennen uuden renkaan asennusta.
Vältä voimakkaiden terävien työkalujen käyttöä ja / tai liiallisen voiman käyttöä, ettei pintaan synny kolhuja. Epätasaiset tai vaurioituneet pinnat voivat aiheuttaa vuotoja.

Levitä ALgrease-kalvo molempiin jalka-alueisiin, vanteen
laippoihin ja vanteen kehän uran koholla oleviin osiin ja
kaareviin reunoihin.

Voitele myös renkaan molemmat jalkaosat Algreasella.
Asenna rengas rengasvalmistajan antamia asennusmenetelmiä ja turvaohjeita noudattaen.
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5.h. Tasapainotus
Korvaa tasapainotusohjeen vuodelta 2005
Koska Alcoa-vanteet ovat täysin koneellisesti työstettyjä,
niitä ei tarvitse tasapainottaa. Rengas-vanne-yhdistelmä
saattaa kuitenkin vaatia korjauspainoja. Neste- tai jauhetasapainotus ei ole suositeltavaa. Käytä mieluiten pinnoitettuja tasapainostuspainoja.
Säännökset kieltävät lyijyn käytön henkilö- ja pakettiautojen tasapainotuspainoissa painoluokkaan 3.5 T GVW
asti. Ohjekirjan kirjoitushetkellä kyseisen GVW:n ylittävissä
hyötyajoneuvoissa käytetyt tasapainotuspainot saattavat
vielä sisältää lyijyä.

Varoitus
Väärin asennetut painot voivat ”sinkoutua irti”
ajon aikana ja vaurioittaa ajoneuvoa tai aiheuttaa
loukkaantumisen.
Noudata aina tässä ohjekirjassa suositeltuja tai
tasapainotuspainovalmistajan antamia toimenpiteitä.
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Viimeisten kahden vuosikymmenen aikana Alcoa
vanteissa on ollut erimuotoiset vannelaipat. Muotoilutyypeistä 3 voidaan erottaa muista. Tässä osassa selostetaan,
miten 90-luvun alkupuolelta lähtien valmistetut vanteet
tasapainotetaan oikealla tavalla.

Alcoa-vanteen vannelaipan muotoilun 1. sukupolvi
Nipistinpainot
Alla luetellut vanteet voidaan tasapainottaa Hoffmann-nipistinpainoilla tyyppiä 555 and 556. Poikkeukset mukaan
luettuna: joissakin vanteissa on edelleenkin voitu käyttää tämän tyyppisiä tasapainotuspainoja aina tähän päivään asti. Ks.
viitteeksi osanumerot.
Vanteen koko, 1. sukupolvi
17.5 x 6.00 (1)
17.5 x 6.75 (1)
19.5 x 6.75 (1)
19.5 x 7.50 (1)
19.5 x 8.25 (1)
19.5 x 14.00 (2)
22.5 x 7.50 (1)
22.5 x 8.25 (1)
22.5 x 8.25 (2)
22.5 x 9.00 (1)
22.5 x 9.00 (2)
22.5 x 11.75 offset 0 (2)
22.5 x 11.75 offset 120 (2)
22.5 x 13.00 (2)
22.5 x 14.00 (2)

Alcoan osanumero
66320X, 66340X
66082X, 66347X, 66382X
76347X, 76348X, 76448X, 76449X
77340X
78340X
7434XX
8735XX
8835XX
8845XX
8935XX
8945XX
81352X, 81353X, 81354X, 81355X
81356X, 81455X
83352X, 83353X
84151X
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1. Vannekoot, joissa käytetään tyyppiä Hofmann 555 umpinaisella puolella ja tyyppiä 556 avoimella puolella. Näissä
vanteissa voidaan käyttää Hofmann-liimapainoja tyyppiä 551-5 avoimella puolella.
2. Vannekoot, joissa käytetään tyyppiä Hofmann 556 molemmilla puolilla, mutta joihin käyvät myös Hofmann-liimapainot tyyppiä 551-5 molemmille puolille lukuun ottamatta 8845XX, 8855XX, 8945XX and 8955XX.

Alcoa-vanteen vannelaipan muotoilun 2. sukupolvi
Liimapainot
Alla luetellut vanteet voidaan tasapainottaa ainoastaan liimapainoilla eikä niihin voida kiinnittää minkään merkkisiä
tai tyyppisiä nipistinpainoja.
Ohjeet Alcoa-vanteiden tasapainotuksesta Hofmann-liimapainoilla tyyppiä 551-5
• Alcoa vanteet, joiden osanumerot on mainittua alla,
on suunniteltu tasapainotettaviksi Hofmann-liimapainoilla tyyppiä 551-5*.
• Lopussa oleva numero 5* tarkoittaa siniteippisiä liimapainoja, joiden lämmönkestävyys on korkeintaan 180 °C.

Vanteen koko, 2. sukupolvi
19.5 x 7.50
19.5 x 8.25
22.5 x 7.50
22.5 x 8.25
22.5 x 9.00
22.5 x 11.75 offset 120

• Näitä vanteita ei voi tasapainottaa Hofmannin nipistinpainoilla tyyppiä 555 tai 556.
• Painot tulee aina kiinnittää pientä kohoumaa vasten, ts.
niin lähelle vannelaippaa kuin mahdollista.
Katso kohtaa 5.h.ii., jossa on liimatasapainotuspainojen
kiinnitysohjeet.

22.5 x 11.75 offset 135

Alcoan osanumero
77345X, 77346X, 77347X
78345X. 78346X, 78347X
8745XX
8855XX, 8865XX
8955XX, 8965XX
81456X, 81556X, 81557X, 81558X EU
81753X, 81755X, 81756X
81652X, 81655X

22.5 x 17.00 offset -67
22.5 x 17.00 offset -50

8405XX
8425XX

Alcoa-vanteen vannelaipan muotoilun 3. sukupolvi
Vuosina 2009 ja 2010 kaikki Alcoa-vanteet siirtyvät vannelaippamuotoihin, joihin sopivat sekä nipistin- että liimapainot.
Uutta nipistinpainoa ei kuitenkaan voi käyttää Alcoa-vanteiden 1. sarjassa alla olevan luettelon mukaisesti, koska vannelaipan muoto ei ole sama.
Vanteen koko, 3. sukupolvi
22.5 x 11.75 offset 0
22.5 x 11.75 offset 120
22.5 x 11.75 offset 135
22.5 x 15.00 offset 120
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Alcoan osanumero
8105XX, 81251X, 81252X
81751X, 81752X
81151X, 81152X, 81257X, 81258X
85052X

5.h.i. Nipistinpainot tasapainotuksessa
Viittaa Alcoa-vanteen vannelaipan muotoilun 1. ja 3. sukupolveen
Alcoa-vanteisiin
sopivia
tasapainotuspainoja
on
saatavana rengasmyyjien osatoimittajilta. Radiaalirenkaiden painetta on ehkä välttämätöntä alentaa tilapäisesti
nipistinpainoja asennettaessa, jotta saadaan tilaa painon
nipistimelle vannelaipan päälle. Suositus on käyttää pinnoitettuja tasapainotuspainoja alumiinivanteen tahrautumisen ja korroosion välttämiseksi.

Varoitus
Liiallisen vannelaipan kulumisen vuoksi (ks. kohta
6 f.) ”tarrakiinnitteisten” eli liimapainojen käyttö
vanteessa voi osoittautua välttämättömäksi, jos
vannelaippa on niin kulunut ettei nipistinpaino
enää pysy siinä.
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5.h.ii. Liimapainot tasapainotuksessa
Viittaa Alcoa-vanteen vannelaipan muotoilun
2. ja 3. sukupolveen

umpinainen puoli

avoin puoli

Liimapainot tulee kiinnittää aina puhtaaseen pintaan sivuille ja ohjeiden mukaisille
alueille. Nämä painot tulee asentaa ainoastaan paikkoihin, missä ne eivät joudu kosketuksiin jarrujen, jousituksen, ohjauslaitteiston
tai muiden osien kanssa ajoneuvon ollessa
käytössä.
SIJOITTELU:
Vanteen molemmilla puolilla on määrätty
alue liimapainojen kiinnitystä varten.

ulkopuoli

sisäpuoli

Ainoastaan Alcoa-vanteiden 2. sukupolven
vannelaipan vanteet:
Painot tulee aina kiinnittää pientä kohoumaa
vasten, ts. niin lähelle vannelaippaa kuin
mahdollista.

umpinainen puoli

avoin puoli
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KÄYTÄ NÄITÄ MENETELMIÄ:
1. Lämpötila
Ympäristön lämpötilan liimapainoja kiinnitettäessä on
oltava yli 10 °C. Myös sekä vanteen että liimapainon
lämpötilojen on oltava 10 °C tai korkeampi. Anna
vanteiden lämmetä huoneenlämpöisiksi (vähintään 10
°C) ennen painojen kiinnittämistä.
2. Pudistus
Kun olet määritellyt, kuinka paljon painoja tarvitaan
ja mihin ne kiinnitetään, kiinnityskohdat on puhdistettava huolellisesti, niin ettei niissä ole yhtään pölyä,
rasvaa eikä silikoneja. Tämä koskee sekä uusia että
vanhoja vanteita. Käytä silikoninpoistoainetta tai
muuta tarkoitukseen sopivaa puhdistusainetta silikonien ja rasvan poistamiseen. Silikonit tuhoavat tasapainotuspainoissa olevan liiman ja painot irtoavat.
3. Kiinnitys
On tärkeää välttää ilmakuplia tai puutteellista kosketusta painon tarrateipin ja vanteen pinnan välissä.
Jos puhdistusaineet sisältävät silikonia, se voi tuhota
liiman ja aiheuttaa tasapainotuspainon irtoamisen
vanteesta. Painojen kiinnittämiseen on käytettävä jonkin verran voimaa (5 kg peukalolla), kun ne
painetaan pientä kohoumaa vasten niille tarkoitettuihin kohtiin.
4. Aika
Sinisellä teipillä varustetuilla Hofmann-painoilla
(tyyppiä 551-5) on suhteellisen alhainen ”alkuliimautuminen”. Painon paikkaa voidaan muuttaa heti liimaamisen jälkeen tasapainotuksen yhteydessä. Liima
saavuttaa maksimipitävyytensä 24 tunnissa huoneenlämmössä.

Umpinaisella puolella voidaan käyttää vain Hofmann 551tyypin 50, 75 ja 100 gramman painoja. Jos tälle puolelle
tarvitaan painoa enemmän kuin 100 grammaa, painot
tulee asettaa vierekkäin.
Avoimella puolella voidaan käyttää Hofmann 551 -tyypin
painoja, joiden paino on 50–225 grammaa.
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Varoitus
Vanteiden siirtäminen kylmästä paikasta lämpimämpään aiheuttaa kondensaatiota vanteiden
pintoihin, mikä heikentää liiman tarttumiskykyä.
Tästä on seurauksena riittämätön kosketus
vanteen ja liimapainon välillä.
Siitä saattaa seurata painojen ”irti sinkoutuminen”
ajon aikana ja se voi vaurioittaa ajoneuvoa tai
aiheuttaa loukkaantumisen.

ÄLÄ TEE NÄIN:
• Älä käytä 125–225 gramman painoja umpinaisella
puolella: nämä painot ovat kiinnityspintaa leveämpiä.
• Älä käytä lainkaan 250–300 gramman painoja, sillä ne
ovat liian leveitä umpinaiselle puolelle ja liian korkeita
avoimelle puolelle. Ne voivat häiritä jarrun osien
toimintaa. Käytä sen sijaan useampia pieniä painoja.
• Älä kiinnitä liimapainoja muille kuin niille tarkoitetuille
alueille, sillä muutoin ne voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Lisätietoja saat Hofmannin verkkosivuilta osoitteesta:
www.dionys-hofmann.de

5
5.h.iii. Tasapainotusneste tai -jauhe
Neste- tai jauhetasapainotusta ei suositella.

Varoitus

Varoitus

Alcoa Wheel Products -yhtiön periaatteena on,
ettei se kannata mitään tasapainotusjauhetuotemerkkiä tai tyyppiä.

Nestemäisten
tasapainotuspainojen
tai
-massojen käyttö Alcoa-vanteessa voi aiheuttaa
vanteen kehän pinnassa äärimmäisen nopeasti
tapahtuvaa syöpymistä.

Jauhetasapainotuksen käyttö Alcoa-vanteissa
saattaa aiheuttaa venttiilien tukkeutumisen. Suodattimella varustetun venttiilin sisustan käyttöä
suositellaan, jos käytetään tasapainotusjauhetta.
Alcoa-vanteet ja niihin tarkoitetut venttiilit on
suunniteltu siten, että pitkän tai suodattimella
varustetun venttiilin sisustan asennus ei ole aina
mahdollista.

Pahasti syöpyneet vanteet ovat käyttökelvottomat.
Alcoan rajoitetun takuun ehtojen mukaisesti
nestemäisten renkaan tasapainotuspainojen tai
täytemassojen syövyttämiä Alcoa-vanteita ei
korvata.

Tasapainotusjauheen käyttö ei mitätöi takuuta,
ellei vanteen tarkastuksessa ilmene sen sääntöjenvastaista käyttöä.

Nestemäiset tai jauhemuotoiset tasapainotuspainot
saattavat vaurioittaa tubeless renkaiden sisäkalvoa. Ks.
lisätietoja rengasvalmistajien suosituksista.
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5.i. Voitelu / ALgrease
5.i.i. Navan ja / tai vanteen keskireiän voitelu
Ennen napakeskitteisten vanteiden asennusta vanteen
keskitysrivat käsitellään hyvin vettä sisältämättömällä voiteluaineella korroosion minimoimiseksi vanteen ja keskitysripojen välissä. Korroosion muodostuminen vanteen
keskireiässä voi vaikeuttaa vanteen poistamista. Älä käytä
Algreasea vanteen levyyn, navan muihin alueisiin tai jarrurumpuun (ks. kuva).

ALgrease ja vastaavat voiteluaineet ovat lämmönkestäviä
ja niiden käyttö alumiiniin ja renkaisiin on turvallista.
ALgreasea voidaan käyttää myös renkaiden ja venttiilien
asennuksessa. Muut voiteluaineet, jotka ovat vesipohjaisia tai sisältävät raskasmetalleja, voivat kiihdyttää korroosiota eikä niitä tule käyttää. ALgrease-voiteluainetta
voit tilata Alcoa-jälleenmyyjältäsi. Lisätietoja ALgreasesta
löytyy Alcoan tarvikeluettelosta.

Levitä keskitysripoihin tai vanteen keskireiän sisäpuolelle
kerros vettä sisältämätöntä voiteluainetta.

voitele tästä

voitele tästä

voitele tästä

voitele tästä

ÄLÄ voitele muuta navan aluetta, vanteen levyä tai jarrurumpua.

5.i.ii. Pulttien ja mutterien voitelu
Käsittele napakeskitteisiin vanteisiin käytettävät mutterit
kahdella tipalla moottoriöljyä, joka lisätään mutterin ja
sen kiinteän aluslevyn väliseen kohtaan, ja kaksi tippaa
jokaisen pultin päähän 2–3 ensimmäiseen kierteeseen.
Tämä vähentää koskettavien pintojen välistä korroosiota.
Uuden kiinnitysjärjestelmän voitelu ei ole välttämätöntä
voitele tästä

ÄLÄ voitele navan muita osia,
vanteen levyä tai jarrurumpua.
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voitele tästä

5.i.iii. ALgrease
KÄYTÄ ALGREASEA PYÖRIEN ASENNUKSESSA
Ajon aikana lika ja muu vieras aines kasaantuu vanteen
ympärille ja napa-alueelle. Vesi ja tiesuola voivat
aiheuttaa hapettumista vanteen keskireiässä ja siten
aiheuttaa vanteiden juuttumista napoihin, jolloin niiden
irrottaminen on vaikeaa.

Estääksesi vanteiden juuttumisen napoihin käytä
ALgreasea ennen pyörän asentamista. Mikäli juuttumista
ilmenee, suorita seuraava käsittely pyörän irrottamisen
jälkeen:

5
Puhdista vanteen levyn pinta ja siihen kosketuksessa
oleva napa.

Puhdista navan keskitysrivat sekä myös vanteen keskireiän sisäpuoli perusteellisesti teräsharjalla ruosteen,
hapettumien ja pölyn poistamiseksi.

Levitä ohut kerros ALgreasea vanteen keskireiän sisäpuolelle ja keskitysripoihin.
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ALgreasea on turvallista käyttää alumiiniin ja teräkseen. Se
kestää sekä korkeita että matalia lämpötiloja. ALgreasekäsittely suojaa osia ja pintoja korroosiolta. On suositeltavaa käyttää ALgreasea aina, kun pyöriä asennetaan.

Älä käytä Algreasea navan muilla alueilla äläkä vanteen
levyssä.
Älä käytä vesipohjaisia tai raskasmetalleja sisältäviä voiteluaineita. Ne saattavat nopeuttaa korroosiota.

5.j. Pyörän asennus (napaan)

Suositukset pyörien oikeasta asennuksesta
Tarkista pultit ja vaihda vääntyneet, rikkoutuneet,
murtuneet tai muuten vaurioituneet pultit uusiin.
Kun vaihdat rikkoutuneita pultteja uusiin, vaihda aina
myös rikkoutuneen pultin viereinen pultti kummallakin
puolella. Jos rikkoutuneita pultteja on kaksi tai enemmän,
vaihda pyörän kaikki pultit. Tarkista pulttien valmistajalta
normaalit huolto- ja vaihtokäytännöt.
Pyörän kiinnitysjärjestelmän lujuusluokan tulee olla 8,
metrijärjestelmään muunnettuna 10.9. Noudata kiinnitysjärjestelmän valmistajan suosituksia pultteja vaihtaessasi.
HUOMIOITAVIA SEIKKOJA
• Tarkista pyörän kiinnitysjärjestelmä varmistaaksesi,
että vapaata, esteetöntä tilaa on riittävästi.
• Älä ylitä vanteen maksimikuormitusta. Asiakkaan on
verrattava ajoneuvon OEM-kantokykyä vanteen maksimikantokykyyn.
• Tarkista rengasvalmistajien suositukset oikeasta rengaspaineesta. Ennen renkaan asennusta:

Varoitus
Vanteet, joita ei ole asianmukaisesti asennettu tai
huollettu, saattavat olla vaaralliset eivätkä ehkä
toimi kunnolla.
Noudata asianmukaisia vanteen asennus ja huoltokäytäntöjä, kuten on selostettu tässä osiossa.
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1. Varmista, että kaikki pyörän mutterit on asianmukaisesti kiristetty – tarkista ne usein (ks. kohtaa 5.n.ii.). Jos
vanteen kiinnitys löystyy, reiät hakkautuvat (menettävät muotonsa). Jos jotkut pyöränmutterit ovat
kireällä ja jotkut löystyneet, vanteeseen saattaa tulla
halkeamia tai pultit voivat murtua. Tällainen vaurio voi
aiheuttaa vanteen kiinnityksen löystymisen ja pyörän
irtoamisen ajoneuvosta. Pulttien rei’istä säteittäisesti
lähtevät likajuovat tai ruoste voivat viitata löystyneisiin muttereihin (ks. kohta 5).
2. Varmista että kiristysavaimen pää on sileä, tai suojaa
vanteen asennuspinta sopivalla suojapeitteellä, ennen
kuin aloitat pyöränmutterien kiristämisen. Jos avaimen
pää ei ole sileä, se jättää jälkiä vanteeseen mutterien
ympärille.
3. Pidä kaikkien osien kosketuspinnat sileinä ja puhtaina.
Lika tai asennuspintojen ulkonemat voivat aiheuttaa
vanteen irtoamisen. Poista kaikki hionnasta ja
kolhuista yms. aiheutuneet ulkonemat. Varmista, ettei
irtolikaa pääse asennuspinnalle asennuksen aikana.
4. Älä lisää mitään vieraita osia kuten sovittimia tai
holkkeja
asennusjärjestelmän
kosketuspinnan
alueelle, elleivät ne ole Alcoan hyväksymiä. Älä maalaa
Alcoan taotusta alumiinista valmistettuja vanteita.
5. Ole erikoisen huolellinen asentaessasi Alcoan DuraBright®-pintakäsiteltyjä vanteita, sillä pienetkään
kolhut ja naarmut eivät häviä kiillottamalla (ks.
kohdasta 7.b. yksityiskohtaiset varoitukset sekä hoitoja huoltotoimenpiteet).
6. DiscMates™-välilevyt on suunniteltu sijoitettavaksi
vanteiden väliin ja myös vanteiden ja navan tai jarrurummun kosketuspintojen väliin (ks. kohdat 5.g.i.).
DiscMates™-välilevyjen vaihtoa suositellaan aina
pyörän irrotuksen ja uudelleenasennuksen yhteydessä.

5.k. Napakeskitys
Kaikkiin eurooppalaistyyppisiin raskaisiin hyötyajoneuvoihin tarkoitetutut Alcoa-vanteet ovat napakeskitysvanteita. Eurooppalaisissa Alcoa-vanteissa on suorat
pultinreiät, joten niissä ei voi käyttää kartio- tai pallomuttereiden avulla tapahtuvaa pulttikeskitystä. Eurooppalaisissa raskaiden ajoneuvojen Alcoa-vanteissa ei saa käyttää
tällaisia kiinnitysjärjestelmiä.

pituuksia ilman viistereunoja. Pitemmät rivat helpottavat
asennusta.
Käytä aina ALgreasea tai vettä sisältämätöntä voiteluainetta ripojen korroosion vähentämiseksi ja pyörien irrottamisen helpottamiseksi renkaiden vaihdon tai huollon
yhteydessä.

Pyörän navoissa, jotka on suunniteltu teräksisille napakeskitetyille vanteille, ei ehkä ole tarpeeksi pitkiä keskitysripoja alumiinivanteiden pariasennusta varten. Huomioi
tarkasti keskitysrivan pituus, erityisesti vaihtaessasi teräksiset parivanteet alumiinisiin. Varmista, että navan keskitysrivat kiinnittyvät ulompaan vanteeseen ja keskittävät
sen.
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Ennen kuin ostat Alcoa-vanteet, varmista aina kuormaautosi, perävaunusi tai niiden akselien alkuperäiseltä
laitevalmistajalta, että: riittävän keskityksen aikaansaamiseksi keskitysrivan pituuden on oltava yksittäisasennuksissa vähintään 5 mm ja pariasennuksissa 1 x laipan
paksuus + 5 mm. Molemmissa tapauksissa mitat koskevat

5.l. Laipan paksuus ja kierteiden kiinnittymismatka
Alcoa-vanteiden asennuslaippa on paksumpi (19,0–28,5
mm) kuin teräsvanteiden asennuslaippa (10–13 mm) ja
asennus vaatii sen vuoksi erilaisen kiinnitysjärjestelmän.
Alcoa-vanteiden asianmukaiseen asennukseen tarvitset
seuraavaa:
• Pitkät (vaihto) pultit ja tavalliset mutterit, kuten on
selostettu jäljempänä kohdassa A, tai
• Holkkimutterit (saatavana Alcoalta) ja normaalipituiset
pultit, kuten on selostettu jäljempänä kohdassa B.
Ks. viitteeksi Alcoa-vanteiden viimeisin Tekniset tiedot
-taulukko, jossa on seuraavat yksityiskohtaiset tiedot:
vannekoot, osanumerot, mitat, kuten laipan paksuus, ja
sovellutukset.

Varoitus
Riittämätön pultin ja mutterin välinen kierteiden
kiinnittymismatka saattaa aiheuttaa pulttiin
halkeamia tai sen murtumisen.
Riittämätön pultin ja mutterin välinen kierteiden
kiinnittymismatka voi aiheuttaa pyörän irtoamisen.
Jos oikeita vanteen asennus- tai huoltokäytäntöjä
ei noudateta, seurauksena voi olla loukkaantuminen tai kuolema.
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5.m. Mutterit ja pultit
5.m.i. Osa A, Alcoa-vanteiden asennus vakiomuttereilla ja vaihtopulteilla
Tämän tyyppiseen asennukseen Alcoa-vanteille tarvitaan
pitemmät pultit kun teräsvanteille. Pultin ulkoneman
on oltava tarpeeksi pitkä, niin että se kattaa yhden tai
molempien vanteiden laippojen paksuuden, vanteen
mutterin korkeuden ja 2 lisäkierrettä.

Pultin ulkoneman pituus on tarkistettava erittäin huolellisesti. Pultin ulkonema mitataan navan tasaisesta vanteen
laippaa koskettavasta asennuspinnasta pultin uloimpaan
päähän.

Yksittäisasennuksessa tarvittava pultin minimiulkonema
= Alcoa-vanteen laipan paksuus + normaalimutterin
korkeus + 3 mm**, pultin ollessa 22, M20 tai M18 x 1.5

Pariasennuksessa pultin minimiulkonema = 2 x Alcoavanteen laipan paksuus + normaalimutterin korkeus + 3
mm**, pultin ollessa M22, M20 tai M18 x 1.5
** 2 täyttä kierrosta, kun kyseessä on 7/8”- 11 BSF tai 7/8”
- 14 UNF

HUOM
• Jos käytetään kokonaiskorkeudeltaan suurempia
kuusikulmamuttereita, pultin ulkoneman on oltava
suurempi.
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5.m.ii. Osa A, miten pultin ulkonema mitataan?
Pultin ulkonema mitataan akselin päässä olevasta asennuspinnasta:
• ts. levyjarrullisen akselin navasta ja rumpujarrullisen akselin navan sisäpuolella olevasta rummusta pultin ulkopään
ensimmäiseen täyteen kierteeseen
• ts. rumpujarrullisen akselin navan ulkopuolella olevasta rummusta pultin ulkopään ensimmäiseen täyteen kierteeseen

navan sisäpuolella oleva rumpu

navan ulkopuolella oleva rumpu

5

1
2

4

5
3

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.

napa
näkyvissä oleva olkapää
ensimmäinen täysi kierre
rumpu
pultin ulkonema
asennuspinta

5
3

1

6

6

Jotta asennus vaihtopulteilla olisi turvallinen, pultin ulkoneman täytyy kattaa:
Yksittäisasennuksessa:
Jos käytetään 2-osaisia laippamuttereita ja vaihtopultteja,
pultin minimiulkoneman on oltava:
• 1x Alcoa-vanteen laipan paksuus + mutterin korkeus
+ 3 mm käytettäessä M22, M20 tai M 18 x 1,5 kierrettä
(tai 2 täyttä kierrettä, jos kysymys on muun tyyppisistä
kierteistä, kuten BSF tai UNF)
• Esimerkkilaskelmana 1 x 22.5 x 9.00 Alcoa-vanne, jonka
laipan paksuus on 22 mm, ja normaali 2-osainen laippamutteri M22 x 1.5, jolloin pultin ulkoneman pituudeksi
saadaan 22 + 27 + 3 = 52 mm

Pariasennus:
Jos käytetään 2-osaisia laippamuttereita ja vaihtopultteja,
pultin minimiulkoneman on oltava:
• 2 x Alcoa-vanteen laipan paksuus + mutterin korkeus
+ 3 mm käytettäessä M22, M20 tai M 18 x 1.5 kierrettä
(tai 2 täyttä kierrettä, jos kysymys on muun tyyppisistä
kierteistä, kuten BSF tai UNF)
• Esimerkkilaskelmana 2 x 22.5 x 9.00 Alcoa-vanne,
jonka laipan paksuus on 22 mm, ja normaali 2-osainen
laippamutteri M22 x 1.5, jolloin pultin ulkoneman
pituudeksi saadaan 2 x 22 + 27 + 3 = 74 mm
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Pulttien saatavuus

Erikoispitkät pultit

Kysy kuorma-autosi tai perävaunusi alkuperäiseltä valmistajalta pitempien vaihtopulttien saatavuudesta, kun
kysymyksessä on 26, 24 tai 21 mm:n asennusjärjestelmä,
ts. pitemmät pultit ja vakiomutterit.

Jotkut perävaunuakselien valmistajat tarjoavat akseleita,
joissa on ”yhdistetty” tai erikoispitkä pulttipituus, jolloin
ne käyvät sekä ohuempiin teräsvanteisiin että paksumpiin alumiinivanteisiin. Joissakin tapauksissa Alcoa-vanteet voidaan asentaa ilman että pultit vaihdetaan tai
hankitaan holkkimuttereita. Voit määritellä oikean ja turvallisen asennustavan noudattamalla tässä osiossa selostettuja toimenpiteitä.

5.m.iii. Osa B, Alcoa-vanteiden asennus vakiopulteilla ja Alcoa-holkkimuttereilla

Standardipituinen pyörän pultti sopii paksulaippaisemmille Alcoa-vanteille, kun käytetään erityistä holkillista
mutteria. Näissä muttereissa oleva varsi tai holkki ulottuu
asennusreiän sisään ja kompensoi vakiopultin pituutta
varmistaen riittävän kierteiden kiinnittymismatkan. Käytä
ainoastaan Alcoa-vanteisiin, joiden pultinreiän läpimitta
on sopivan kokoinen, jotta mutterin holkki mahtuu
helposti reiän läpi.
Holkkimuttereita on saatavana seuraavasti:
• 32,0 mm asennusreiän halkaisija holkkimutterin avulla
tapahtuvaan asennukseen:
• M22 x 1.5 (metrijärjestelmä, Volvo 2005 >)
• 7/8”-11 BSF (Scania)
• 7/8”-14 UNF (Volvo > 2004)
• 30,0 mm asennusreiän halkaisija holkkimutterin avulla
tapahtuvaan asennukseen:
• M20 x 1.5 (metrijärjestelmä)
• 26,5 mm asennusreiän halkaisija holkkimutterin avulla
tapahtuvaan asennukseen:
• M18 x 1.5 (metrijärjestelmä)
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Katso viitteeksi asennusreikien läpimitat Alcoa-vanteiden
tekniset tiedot -taulukosta. Jos asiasta on epäselvyyttä,
kysy neuvoa Alcoa-jälleenmyyjältäsi tai Alcoa Wheel Productsilta Belgiasta.
Kierteiden kiinnitysmatkan on oltava tarpeeksi pitkä, jotta
asennus holkkimuttereita käytettäessä tapahtuu oikein.
Suositeltu kierteiden kiinnittymismatka pultin kierteiden ja holkkimutterin välillä on oltava pituudeltaan
vähintään 95 % pultin läpimitasta.
Suositusten mukaiset kierteiden vähimmäismäärät pultin
ja mutterin välillä:
• 14 täyttä kierrosta koolle M22 x 1.5 (metrijärjestelmä,
Volvo 2005 )
• 13 täyttä kierrosta koolle M20 x 1.5 (metrijärjestelmä)
• 12 täyttä kierrosta koolle M18 x 1.5 (metrijärjestelmä)
• 10 täyttä kierrosta koolle 7/8”-11 BSF (Scania)
• 12 täyttä kierrosta koolle 7/8”-14 UNF (Volvo > 2004)

5.m.iv. Osa B, miten kierteiden riittävä kiinnittymismatka tarkistetaan?

Kiinnitä yksittäisvanne tai parivanteet napaan ja varmista
vanteiden kiinnitys ainakin kahdella mutterilla. Kiristä
yksi mutteri käsin ja laske täysien kierrosten lukumäärä,
kunnes ruuvi on tiukassa.

Älä keskitä napakeskitys-tyyppisiä vanteita holkkimuttereilla
Ruuvin holkit EIVÄT keskitä vannetta tai vanteita, sillä
tämä asennusmenetelmä vaatii napakeskityksen tai napakeskitysakselin. Riittävän keskityksen aikaansaamiseksi
keskitysrivan pituuden on oltava yksittäisasennuksissa
vähintään 5 mm ja pariasennuksissa 1 x laipan paksuus
+ 5 mm, ja mittauksessa rivan viistereunat jätetään mitan
ulkopuolelle (sekä yksittäis- että pariasennuksissa).

5
Yksittäisasennuksissa tarvitaan lyhytholkkiset holkkimutterit

Alcoalta on saatavana lyhyt- ja pitkälaippaisia muttereita,
joiden kierrekoot sopivat kaikkiin eurooppalaisiin ajoneuvoihin. Oikean kiristysmomentin saat kuorma-auton /
perävaunun tai akselin valmistajan antamista kiristysmomenttisuosituksista.

Pariasennuksissa on käytettävä pitkäholkkisia muttereita

Pultit joissa on kierteetön osa / pohjalukemat
X

Pultit, joissa on kierteetön osa tai näkyviin jäävä olkapää,
voivat aiheuttaa pyörän väärän kiristyksen tai jättää
pyörän tai pyörät kokonaan kiristämättä. Holkkimutterit
voivat ”saavuttaa pohjalukemansa” pultin kierteettömän
osan tai näkyvän olkapään kohdalla jo ennen kuin pyörät
ovat kunnolla kiristyneet.
Ennen kuin asennat Alcoa-vanteita napaan tällaisilla
pulteilla, aluslevyn ja pyörännavan asennuspinnan
välinen pituus on selvitettävä.
Tämän etäisyyden (x) on oltava 2 mm lyhyempi kuin asennettavan Alcoavanteen laipan paksuus. Selvitä tämän osan pituus, kun mutteri on saavuttanut pohjalukemat pulttiin nähden ilman asennettua vannetta.
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Pultit
Käytössä pulttien mitat ja kunto saattavat muuttua
ajan mittaan johtuen ympäristöolosuhteista, monista
uudelleen asennuksista, väärästä kiristysmomentista ja
muista tekijöistä. Pyydä ajoneuvosi pyörännapa- ja pulttivalmistajalta ohjeet huoltosuosituksista ja pulttien vaihtokäytännöistä.

Tarkista pultit ja vaihda vääntyneet, murtuneet, halkeilleet tai muuten vaurioituneet pultit uusiin. Kun vaihdat
rikkoutuneita pultteja uusiin, vaihda aina myös rikkoutuneen pultin viereinen pultti kummallakin puolella. Jos rikkoutuneita pultteja on kaksi tai enemmän, vaihda pyörän
kaikki pultit.
Pyörän kiinnitysjärjestelmän kaikkien osien lujuusluokan
on oltava 8, metrijärjestelmään muunnettuna 10.9.
Noudata osavalmistajan suosituksia pultteja vaihtaessasi.

5.n. Pyörän mutterit

Varoitus
Käytettäessä kromipinnoitettuja pyöränmuttereita, joissa on kromipinnoite vannetta koskettavilla pinnoilla,
pyörän kiristys voi olla heikko tai epätasainen.
Tämä voi aiheuttaa pyörän löystymisen ja irtoamisen ajoneuvosta, mikä voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen
tai kuolemaan.
Älä koskaan käytä pyöränmuttereita, joiden kosketuspinnoissa on kromipinnoite. Käytä Alcoa-alumiinivanteissa
ainoastaan niille suositeltuja kiinnitysjärjestelmiä.
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5.n.i. Kaksiosaiset kuusikulmamutterit
Alcoa-vanteissa käytettyjen muttereiden muotoilu ja
tekniset ominaisuudet ovat DIN 74361 -standardin
mukaiset. Eurooppalaisten Alcoa-vanteiden asennukseen käytetään kaksiosaisia kuusikulmamuttereita, joiden
kierteet ovat seuraavat:
•
•
•
•
•

M22 x 1.5
M20 x 1.5
M18 x 1.5
7/8” - 11 BSF
7/8” - 14 UNF

HUOM:
• Yksiosaisia muttereita ei hyväksytä käytettäväksi
missään Alcoa-vannesovellutuksessa.
• Eurooppalaisten raskaiden ajoneuvojen Alcoa-vanneasennuksiin saa käyttää ainoastaan kaksiosaisia muttereita tai kaksiosaisia holkkimuttereita, joihin kuuluu
vapaasti pyörivä aluslevy ja jotka on suunniteltu napakeskitteisiä asennusjärjestelmiä varten.

• Teräsvanteellisten kuorma-autojen tai (perävaunujen)
akselien mukana tulevia tavallisia muttereita voidaan
myös käyttää Alcoa-vanteissa, joissa on vastaava pultinreiän läpimitta, edellyttäen, että kierteiden kiinnittymismatka on riittävä (ks. kohdat 5.l. ja 5.m.).
• Seuraavat 2-osaiset kuusikulmapäiset holkkimutterit
ovat saatavana Alcoalta:
• M22 x 1.5 (metrijärjestelmä, Volvo 2005 >)
• M20 x 1.5
• M18 x 1.5
• 7/8”-11 BSF (Scania)
• 7/8”-14 UNF (Volvo > 2004)
• Joissakin ajoneuvoissa on oikeakätiset ja vasenkätiset
kierteet. Näissä ajoneuvoissa on oikealla puolella oikeakätiset kierteet ja vasemmalla vasenkätiset kierteet.
Kirjaimet ”R” ja ”L” pulteissa ja muttereissa merkitsevät
oikeakätistä (R) ja vasenkätistä (L) kierrettä.

Alcoan osanumero

Kierteen koko

Soveltuvuus

Holkki

Asennustyyppi

GAX578032

M22 x 1.5

Metrijärjestelmä, Volvo 2005 >

Lyhyt

Yksittäinen

GAX57803201*

M22 x 1.5

Metrijärjestelmä, vasenkätiset kierteet

Lyhyt

Yksittäinen

GAX578132

M22 x 1.5

Metrijärjestelmä, Volvo 2005 >

Pitkä

Pari

GAX57813201*

M22 x 1.5

Metrijärjestelmä, vasenkätiset kierteet

Pitkä

Pari

GAX614230

M20 x 1.5

Metrijärjestelmä

Lyhyt

Yksittäinen

GAX614330

M20 x 1.5

Metrijärjestelmä

Pitkä

Pari

GAX542026

M18 x 1.5

Metrijärjestelmä

Lyhyt

Yksittäinen

GAX542126

M18 x 1.5

Metrijärjestelmä

Pitkä

Pari

GAX578432

7/8” - -11 BSF

Scania

Lyhyt

Yksittäinen

GAX578532

7/8”-11 BSF

Scania

Pitkä

Pari

GAX578232

7/8”-14 UNF

Volvo > 2004

Lyhyt

Yksittäinen

GAX578332

7/8”-14 UNF

Volvo > 2004

Pitkä

Pari

5

(*) Pyöränmutterien osanumeroissa viimeiset numerot 01 tarkoittavat vasenkätistä kierreversiota.

HUOM:
• Vaikka holkkimutterit on suunniteltu kompensoimaan pultin pituutta, pultin ulkoneman vähimmäispituus, toisin
sanoen riittävä kierteiden kiinnityspituus on välttämätön (ks. kohdat 5.m.iii. ja 5.m.iv.).
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5.n.ii. Mutterien kiristys

Kaksiosaiset laippamutterit M22 x1.5, M20 x 1.5, M 18
x 1.5, tai 7/8 - 11 BSF tai 7/8 - 14 UNF saattavat vaatia
erilaisen kiristysmomentin. Tiedustele ajoneuvon tai
akselin valmistajalta oikeita kiristysmomenttiarvoja tai lue
ohjeet ajoneuvon omistajan käsikirjasta.
Aseta yksi navan keskitysrivoista klo 12 -asentoon. Kun
olet asettanut vanteet keskitysrivoille, kiristä ensin käsin
kaikki kaksiosaiset laippamutterit ja kiristä ne sen jälkeen
suositeltuun kiristysmomenttiin kuvassa esitetyn mukaisessa järjestyksessä, omistamasi vannetyypin mukaisesti.
8–80 kilometrin ajon jälkeen kiristysmomentti tulee
tarkistaa, elleivät kalustosi dokumentoidut käytännöt
määrää toisin. Tarkista kiristysmomentti sen jälkeen usein
ja säännöllisin väliajoin.

6-pulttinen

Mutterit on pidettävä kiristettyinä ja pultit ja mutterit
tulee tarkistaa usein ja säännöllisin väliajoin.
Jos käytetään iskuavainta, se on säädettävä huolellisesti
toimimaan kiristysmomenteille, jotka ovat suositusten
rajoissa. Mutterien momenttikiristys tulee suorittaa suositellussa järjestyksessä.

8-pulttinen

Jokaisen vanteen asennuksen jälkeen mutterien kiristysmomentti tulee tarkistaa momenttiavaimella. Mutterit
tulee tarpeen vaatiessa kiristää uudelleen.
Renkaiden vaihdon yhteydessä mutterit ja pultit tulee
tarkastaa ja varmistaa, että ne ovat hyvässä kunnossa. Jos
löytyy halkeamia ja kuluneita tai vaurioituneita kierteitä,
poista tällaiset mutterit käytöstä. Tarkista pyörien pultit
samalla periaatteella.

HUOM.
• Jos mutterit vaativat jatkuvaa kiristämistä, pultit rikkoutuvat vähän väliä, pyörän mutterien tiivisteet murtuvat
tai pulttien reiät hakkautuvat, kiinnitysjärjestelmä ja
asennuskäytännöt tulee arvioida uudelleen.
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10-pulttinen

Varoitus
VOITELU

LIIAN PIENI JA LIIAN SUURI KIRISTYSMOMENTTI

Voiteluainetta ei tule käyttää pyöränmutterin aluslevyyn, ts. mutterin ja vanteen väliseen kosketuspintaan.

Jos kiristysmomentti on liian pieni, mutterit pääsevät
löystymään, pultinreiät hakkautuvat (menettävät
muotonsa), pulttimetalli väsyy tai mutterit irtoavat,
ja pultinreiän alueelle voi syntyä myös halkeamia.

Liiallinen voiteluaineen käyttö pultin ja mutterin
kierteissä voi aiheuttaa liian suuren kiristysmomentin. Normaalin ylittävä kiristysmomentti voi
venyttää pultteja, jolloin ne rikkoutuvat.

Liian suuri kiristysmomentti voi venyttää pultteja ja
aiheuttaa niiden rikkoutumisen ja samalla kiristysmomentin häviämisen ja se saattaa aiheuttaa myös
ennenaikaista metallin väsymistä.

Öljytyt aluslevyt voivat aiheuttaa liian suureen kiristysmomentin, mikä voi venyttää pultteja ja ne voivat
rikkoutua. Pulttien rikkoutuminen voi aiheuttaa
pyörän irtoamisen ajoneuvosta, mikä voi johtaa
vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

Sekä liian pieni että liian suuri kiristysmomentti
voi johtaa pyörän irtoamiseen, mikä voi aiheuttaa
vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.

Voiteluaineet on poistettava kokonaan mutterin
aluslevystä, ts. mutterin ja vanteen välisestä kosketuspinnasta, jos voiteluainetta on siihen vahingossa
joutunut.

Tarkista kaikki osat, myös vanteet, pultit ja mutterit.
Tarkista vanteiden, napojen ja rumpujen asennuspinnat. Tarkista, ettei niissä ole likaa, korroosiota tai
vaurioita. Poista lika ja ruoste; vaihda vaurioituneet
osat uusiin. Noudata oikeaa kiristysjärjestystä ja
kiristysmomenttia.

5

Huolehdi, ettei öljyä pääse vanteen, navan tai
rummun asennuspinnoille. Älä käytä aerosoleja
pulttien kierteiden voiteluun.
Ks. kohta 5.i. Voitelu / ALgrease.

5.n.iii. Pidä pyörän mutterit tiukkaan kiristettyinä
Pyörän mutterit on pidettävä tiukkaan kiristettyinä.
Tarkista, että kaikkien mutterien kiristysmomentti on
oikea ensimmäisen ajon jälkeen ja aina pyörän poiston
yhteydessä. Tarkasta vanteet ja mutterit ajotaukojen
aikana. Pyöränmuttereista lähtevät likajuovat voivat olla
merkki löystymisestä.
Laippamutterit on pidettävä kiristettyinä ja pultit ja
mutterit tulee tarkistaa usein ja säännöllisesti. Renkaiden
vaihdon yhteydessä mutterit ja pultit tulee tarkastaa ja
varmistaa, että ne ovat hyvässä kunnossa. Jos muttereita
on kiristettävä vähän väliä tai pultit rikkoutuvat usein, kiinnitysjärjestelmä ja asennusmenetelmät on syytä arvioida
uudelleen.

Ohjeet mutterien oikeista kiristysmomenteista
annettu alla olevassa taulukossa:

on

Napakeskitetty vanne käytettäessä kaksiosaisia laippamuttereita
Asennustyyppi

Ruuvin kierteet

Kiristysmomentti Nm

Metrijärjestelmä

M18 x 1.5

340 – 400

Metrijärjestelmä

M20 x 1.5

380 – 450

Metrijärjestelmä *1

M22 x 1.5

610 – 675

Scania

7/8 – 11 BSF

540 – 660

Volvo*2

7/8 – 14 UNF

640 – 700
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Kaksiosaisten laippamutterien oikeassa asennuksessa
tulee lisätä kaksi tippaa moottoriöljyä mutterin ja laipan
väliseen kohtaan ja kaksi tippaa jokaisen pultinpään 2–3
ensimmäiseen kierteeseen (ks. kohta 5.n.ii.).
*1 myös Volvo alkaen vuodesta 2005
*2 Volvo vuoteen 2004 asti

HUOM:
1. Jos kiinnitykseen käytetään erikoisosia (pyöränmuttereita), kysy valmistajalta neuvoa kiristysmomenttisuosituksista.
2. Vannemuttereiden oikean kiristysmomentin käyttö
on äärimmäisen tärkeää. Liian alhainen kiristys
jättää vanteen kiinnityksen löysäksi ja voi vaurioittaa
vanteita, pultteja ja napoja ja johtaa pyörän irtoamiseen. Liian suuri kiristys voi vaurioittaa pultteja, muttereita ja vanteita ja myös johtaa pyörän irtoamiseen.
3. Kaikki momenttiavaimet, paineilmalla toimivat
avaimet ja kaikki muut työkalut tulee kalibroida määräajoin oikean vääntömomentin varmistamiseksi.

5.n.iv. Pariasennus teräsvanteiden kanssa
Kun asennat teräsvanteita Alcoa-alumiinivanteiden parivanteiksi, noudata teräsvanteen valmistajan suosituksia
asianmukaisesta kiristysmomentista ja voiteluaineiden
käytöstä kierteissä asennuksen yhteydessä.
Ks. kohta 4.g.

Varoitus
Kun asennat maalattuja teräksisiä sisävanteita
Alcoa-ulkovanteen parivanteiksi, varo liiallisen
maalin kerääntymistä teräksiseen sisävanteeseen.
Liiallinen maali voi alentaa kiristysvoimaa ja
aiheuttaa vanteen irtoamisen, mikä voi johtaa
vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.
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5.n.v. Virheelliset asennukset
Seuraavassa on esimerkkejä virheellisistä pyörän asennuksista.
1
1

2

2

5
3
3

1.
2.
3.

napakeskitetty Alcoa-alumiinivanne
pallomutteri
riittämätön kosketusalue

• Älä käytä holkkimuttereita vanteissa, joiden asennukseen tarvitaan pitkiä pultteja.
• Älä käytä kaksiosaisia laippamuttereita vanteissa, jotka
on suunniteltu holkillisille pyöränmuttereille.
• Älä käytä Volvon alkuperäisvalmisteisia holkkimuttereita minkään muun tyyppiseen vanteeseen.
• Älä käytä kaksiosaisia laippamuttereita pallo- / kartio
pulttikeskitettyihin vanteisiin.
• Älä käytä pallo- tai kartiomuttereita napakeskitettyjen
vanteiden kanssa.

1.
2.
3.

Pulttikeskitetty, pallomutterillinen alumiinivanne
kaksiosainen laippamutteri
kosketusalue vähäinen (tai puuttuu kokonaan)

Varoitus
Väärien vannemuttereiden käyttö voi aiheuttaa
kiristysmomentin alenemisen ja pulttien ja
vanteiden rikkoutumisen, jolloin seurauksena voi
olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
Käytä ainoastaan kiinnitysjärjestelmiä, jotka on
suunniteltu nimenomaan kutakin vannetyyppiä
varten.
Ks. kohdat 5.m. ja 5.n., joissa on esitetty asennukset asianmukaisilla kiinnitysjärjestelmillä.
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6 Vanteet käytössä
6.a. Vältä väärinkäyttöä
Väärinkäyttö voi lyhentää vanteen käyttöikää. Huolimattomuus rengasta vaihdettaessa, vanteen kehän kova hakkautuminen, ylikuormitus, liialliselle kuumuudelle altistuminen ja tien tai kadun reunakiviin osuminen suurilla
nopeuksilla tai terävässä kulmassa voi vaurioittaa vanteita.

Älä ylitäytä rengasta. Käytä renkaan valmistajan suosittelemaa painetta, mutta älä missään olosuhteissa ylitä
kylmää ohjepainetta. Suorita vanteen kiinnitysjärjestelmän tarkistus ennen renkaan asennusta varmistaaksesi, että vapaata, esteetöntä tilaa on riittävästi.

6.b. Tarkasta huolellisesti ja usein
Jotta ajaminen olisi turvallista, vanteet ja niiden kiinnitysjärjestelmä on tarkistettava usein ja säännöllisin
väliajoin, sekä pyörien ollessa ajoneuvoon asennettuna
että irrallaan.
Käytössä olleet vanteet on tarkastettava säännöllisesti ja
usein, jotta voidaan varmistaa, että ne toimivat asianmukaisesti ja turvallisesti.
Aina ei ole mahdollista ennustaa vanteen käyttöikää.
Lopulta vanteet kuluvat loppuun. Yleisesti ottaen,
vanhemmat vanteet ja vanteet, joilla ajetaan ääriolosuhteissa, tulee tarkastaa useammin siltä varalta, että niiden
kunto on silminnähden niin huono, että ne on syytä
poistaa käytöstä.
Tarkasta usein ja säännöllisesti kaikki kulutukselle alttiit
alueet. Puhdista vanteet ja tarkista samalla, näkyykö niissä
halkeamia tai muita vaurioita. Tarkista myös pariasennuksen sisempi vanne, kun ulompi pyörä on irrotettu paikaltaan.
Tarkista renkaanvaihdon yhteydessä koko vanne. Kiinnitä
huomiota etenkin vannekehän muotoon ja pintaan.
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Varoitus
Vaurioituneet renkaat tai vanteet voivat johtaa
räjähdysmäiseen renkaan ja vanteen irtoamiseen
toisistaan. Räjähdysmäinen irtoaminen voi johtaa
vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.
Tarkista renkaat ja vanteet mahdollisten vaurioiden varalta ennen kuin irrotat ne ajoneuvosta.
Jos vaurioita löytyy, rengas on tyhjennettävä
kokonaan ennen pyörän mutterien löysäämistä.
Poista vaurioituneet renkaat tai vanteet käytöstä.

6.c. Kuumentumisen aiheuttamat vauriot
Tarkista, ovatko vanteet altistuneet liialliselle kuumuudelle. Vanne, joka on kuumentunut liikaa, voi näyttää hiiltyneeltä tai palaneelta. Liialliselle kuumuudelle altistunut
vanne voi näyttää hyväkuntoiselta, jos se on puhdistettu.
Älä käytä ylikuumentunutta vannetta, vaikka se ulkoisesti näyttäisikin olevan hyvässä kunnossa. Vaikka vanne
ei näytäkään ilmeisen palaneelta, tarkista merkinnät,
renkaan jalkaosa, jarrukomponentit ja DiscMate™-välilevy
ja varmista, ettei niissä näy merkkejä hiiltymisestä, sulamisesta, kuplimisesta tai palamisesta.
Liiallinen kuumuus saattaa muuttaa vanteen väriä. Siinä
voi näkyä himmeää harmahtavaa väriä eikä pinta kiillotu
kirkkaaksi, kuten normaalikuntoisessa vanteessa.
Jos pyörällä on ajettu rengas tyhjänä kauemmin kuin on
ollut välttämätöntä ajoradalta pois siirtymiseksi, on vanne
aina tarkastettava liiallisen kuumenemisen aiheuttamien
vaurioiden varalta.

Varoitus
Liiallinen kuumentuminen, joka johtuu tulesta,
jarrujen toimintahäiriöstä, pyörän laakereiden
rikkoutumisesta, rengasrikosta tai jostain muusta
syystä, saattaa heikentää metallia ja aiheuttaa
vanne-rengasyhdistelmän irtoamisen toisistaan
räjähdysmäisesti.
Räjähtävä vanne-rengasyhdistelmä voi aiheuttaa
vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.
Poista liialliselle kuumentumiselle altistunut
vanne käytöstä välittömästi ja pysyvästi.

6

Jos vanteen Alcoa-logon siirtokuva näyttää kuplivalta,
mustuneelta tai halkeilleelta, kysymys saattaa olla vanteen
ylikuumenemisesta, kuten näkyy oikealla olevasta
kuvasta, tai jos vanteessa on värimuutoksia, kuten alla
olevassa kuvassa.
Tammikuun 2009 jälkeisissä Alcoa-logoissa ei ehkä näy
kuumuuden aiheuttamia vaurioita.
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Tarkasta kaikki akselinpään komponentit siltä varalta, että niissä on merkkejä ylikuumenemisesta. Kiinnitä erityistä
huomiota jarrurumpuihin tai -levyihin. Jos jokin näistä komponenteista osoittaa merkkejä ylikuumenemisesta, koko asennuskokonaisuus pyörä mukaan luettuna tulee vaihtaa uuteen.

Kuumuuden osoitin
Kuumuuden osoitin

Helmikuusta 2009 lähtien valmistetuissa vanteissa on 1 tuuman eli 2,5 cm:n kokoinen kirkas pyöreä kuumuutta osoittava
tarra, joka sijaitsee valssileiman vieressä vanteen sisäpuolella vasemmalla ja oikealla olevien kuvien mukaisesti, minkä
lisäksi sama tuuman kokoinen kirkas kuumuutta osoittava tarra sijaitsee myös renkaan vieressä olevassa urassa, kuten yllä
olevasta kuvasta näkyy.

Jos jommassakummassa näistä pyöreistä tarroista on merkkejä kuplimisesta, hiiltymisestä tai mustumisesta tai jos ne
näyttävät rikkoutuneilta, se saattaa olla osoitus siitä, että vanne on altistunut ylikuumenemiselle.
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Varoitus
JOS VANTEESSA NÄKYY JOKIN SIVULLA 52 KUVATUISTA MUUTOKSISTA, POISTA VANNE KÄYTÖSTÄ VÄLITTÖMÄSTI.
TÄMÄ KOSKEE KAIKKIA KUUMUUDEN RENKAALLE AIHEUTTAMIA VAURIOITA, VANTEEN JA / TAI JARRUN OSIEN
VÄRIMUUTOKSIA SEKÄ KAIKKIA PALANEITA TAI HIILTYNEITÄ TARROJA TAI MUITA MERKINTÖJÄ.

6.d. Mittojen tarkistukset
Vanteen avoimen puolen kehän ympärysmitan tarkistus

Varoitus

Varoitus

Vanteissa, jotka ovat olleet osallisena rajussa
renkaan ja vanteen toisistaan irtoamisessa tai
ovat vaurioituneet ylikuumenemisen takia, ei
ehkä ole enää oikeita mittasuhteita ja kehän
muotoa pitämään renkaan jalkaosaa kiinni
vanteessa sen ollessa kuormitettuna.

Vanteissa, joilla on ajettu rengas tyhjänä tai joissa
on muita fyysisiä vaurioita, ei ehkä enää ole
riittäviä mittasuhteita ja kehän muotoa pitämään
renkaan jalkaosaa kiinni vanteessa sen ollessa
kuormitettuna.

Räjähtävä vanne-rengasyhdistelmä voi aiheuttaa
vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.
Poista ylikuormituksesta kärsinyt, renkaasta
irronnut tai liialliselle kuumuudelle altistunut
vanne käytöstä välittömästi ja pysyvästi.

6

Vanteet, joiden mitat ja kehän muoto eivät ole
oikeat, voivat johtaa renkaan ja vanteen räjähdysmäiseen toisistaan irtoamiseen, joka voi aiheuttaa
vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.
Kaikki käytössä olleet vanteet on tarkastettava
ennen asennusta. Noudata tässä kappaleessa
annettuja mittojen tarkistustoimenpiteitä joka
kerran vannetta tarkastaessasi.
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Mittojen tarkistukset / paras tarkastusmenetelmä: vanteen kehän mittaukseen tarkoitetulla ball tape mitalla
Kuvassa on vanteen kehän mittaukseen tarkoitettu ball
tape -mitta.
Mittaa renkaan kehän pituus jalka-alueen kohdalta
avoimelta puolelta ball tape -mitalla.
Renkaan kehän pituus jalka-alueen kohdalta avoimelta
puolelta mitattuna tulee tarkistaa aina renkaanvaihdon
yhteydessä. Avoin puoli on vannelevyn vastakkainen
puoli. Kun on kysymys keskilaippaisista leveistä vanteista
tai vanteista joiden inset on alle 76 mm tai 3 tuumaa,
molemmat vanteen laipat tulee tarkistaa. Jokainen vanne
tulee tarkistaa ennen asennusta. Jos kehän ympärysmitta
jalka-alueen kohdalla ei ole sama kuin vaadittu ball tape
-mitan osoittama vanteen kehän mitta, poista vanne
käytöstä välittömästi ja pysyvästi.

Ball tape -mittoja vanteen kehän mittausta varten myy
MAKRA Manfred Kratzmeier GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 15
76694 Forst / Baden
Saksa

Mittojen tarkistukset / toiseksi paras tarkastusmenetelmä: jos käytettävissä
ei ole ball tape -mittaa, käytä suorakulmaa
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HYVÄKSYTTÄVÄ

EI HYVÄKSYTTÄVISSÄ

Yllä olevassa kuvassa näkyy suorakulma, joka on tasoissa
kummallakin jalka-alueella.

Yllä olevassa kuvassa näkyy alimittainen vanne, jonka
mittauksen yhteydessä suorakulman ja vanteen väliin voi
selvästi asettaa esim. luottokortin (n. 0,76 mm).

TÄMÄ TARKISTUSTEKNIIKKA SOPII VAIN PARIASENNETUILLE TAI LEVYLLISILLE VANTEILLE.
Tarkasta kaikki vanteet jokaisen renkaanvaihdon yhteydessä ja varmista vannekehän avoimen puolen oikea
muoto. Sijoita suorakulman pitkä osa vanteen levypuolen
keskikohdan yli. Ulota lyhyt osa molempien vannelaippojen yli, kuten on esitetty sivulla 54. Toista tämä prosessi
vanteen ympäri tasaisin välimatkoin neljä kertaa.

Lyhyen osan tulee koskettaa molempia vannelaippoja
kussakin kohdassa. Jos lyhyen osan ja vannelaipan väliin
jää suurempi rako kuin luottokortin paksuus (0,76 mm),
vanne on poistettava käytöstä pysyvästi ja romutettava.

Mittojen tarkistukset / kolmanneksi paras tarkastusmenetelmä: pyörittämällä vannetta alla kuvatun mukaisesti
Jos käytettävissä ei ole ball tape -mittaa tai suorakulmaa,
pyöritä vannetta ilman rengasta vähintään 3 metriä
sileällä, tasaisella, vaakasuoralla, puhtaalla alustalla, esim.
asfaltilla tai betonisella päällysteellä. Kaikki poikkeamat
suorasta pyörimisestä viittaavat, että mitat ja pyöreys
eivät mahdollisesti ole oikeat. Poista vanne käytöstä,
kunnes se on kunnolla tarkistettu ball tape -mitalla.

JOS ET TÄYSIN YMMÄRRÄ JOTAIN TARKISTUSMENETELMISTÄ, JOTKA ON ESITETTY TÄSSÄ KAPPALEESSA, OTA
ASIAN SELKEYTTÄMISEKSI YHTEYTTÄ ALCOAAN, PUH. +32
(0) 11 458 460.

pariasennukseen sopiva vanne

yksittäisvanne

6
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6.e. Renkaiden kuluminen tai ajo-ongelmat
Jos ilmenee renkaan kulumis- tai ajo-ongelmia, asiaa
saattaa auttaa säteisheiton tarkistaminen. Poista pyörä
ajoneuvosta, tyhjennä ja poista rengas (ks. kohta 5.g.v.,
jossa on suositukset ja ohjeet tubeless renkaiden poistamisesta).
Asenna vanne takaisin ajoneuvoon ilman rengasta.
Varmista, että noudatat oikeita asennusohjeita, jotta
vanne keskittyy hyvin napaan. Aseta mittari kuvan osoittamalla tavalla mittaamaan vanteen jalka-aluetta. Pyöritä
vannetta samalla kiinnittäen huomiota mittarin osoittamiin eroihin. Alcoa alumiinivanteiden säteisheitto
tulee testata ainoastaan jalka-alueen pinnasta. Mittarin
osoittama kokonaislukema 1,0 mm (0.04”) tai vähemmän
on hyväksyttävä.
Renkaiden kuluminen voi aiheutua myös huonosti
istuvista renkaista. Tarkista, istuvatko renkaat kunnolla
vanteessa. Renkaiden jalkaosia ei ole ehkä asennettu
kunnolla. Jos näin on tapahtunut, poista pyörä ajoneuvosta, tyhjennä ja irrota rengas jalka-alueista (ks. kohta

5.g.v., jossa on suositukset ja ohjeet tubeless renkaiden
poistamisesta). Voitele jalka-alueet tarpeen mukaan voiteluaineella ja asenna renkaiden jalkaosat jalka-alueeseen
uudelleen asianmukaisesti. Täytä pyörä uudelleen turvahäkissä tai muussa sopivassa turvalaitteessa.

6.f. Vannelaipan kuluminen
Suosittelemme, että luet tämän ja seuraavat kappaleet ennen Alcoa-vanteiden käyttöönottoa.
Takuu ei kata vannelaipan kulumista. Ainoastaan DuraFlange®-vanteilla on 24 kuukauden takuu koskien
kulumista, jossa vannelaipan reuna on muuttunut
teräväksi ja vaatii huoltoa.
Vannelaipan pinnan epätasainen kuluminen johtuu
renkaan jalkaosan ja sivuseinämän aiheuttamasta hankauksesta. Vannelaipan kulumista tapahtuu useimmiten
ajossa, jossa lastit ovat raskaita tai liikkuvia. Jos ajoneuvojesi vannelaipoissa tapahtuu tavallista enemmän
kulumista, kannattaa harkita Alcoa Dura-Flange® -alumiinivanteiden käyttöönottoa. Niissä on erikoiskäsittely, joka
vähentää huomattavasti vannelaipan kulumista.
Lisätietoja saat osoitteesta www.alcoa.com/alcoawheels/
europe/en/info_page/wheel_specs_technical.asp
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Poista vanteet käytöstä, kun vannelaipat ovat liian
kuluneet. Liiallinen kuluminen voidaan määritellä käyttämällä Alcoan hyväksymää kulumismittaa ja toimenpiteitä, jotka on selostettu kohdassa 6.f.ii. Jos vannelaipan
kuluminen synnyttää teräviä reunoja ja/tai aiheuttaa
viiltoja renkaaseen, ks. reunan tasoitustoimenpiteet
kohdasta 6.f.iii tai ota yhteys Alcoaan suositeltujen huoltoohjeiden saamiseksi.

6.f.i. Alcoa-vannelaipan kulumismitan käyttö
TÄTÄ MITTARIA TULEE KÄYTTÄÄ AINOASTAAN VANNELAIPAN
KULUMIEN MITTAUKSEEN. SE EI OLE RENKAAN JALKA-ALUEEN KULMAN
TAI HALKAISIJAN MITTAUKSEEN SOVELTUVA TYÖKALU.

reuna hyväksyttävä

reuna hyväksyttävä

Alcoa-vanteen
kulumismitta

Alcoa-vanteen
kulumismitta

vanteen kehän reuna

päivänvalo tällä alueella osoittaa,
että vanne on hyväksyttävä

EI hyväksyttävissä oleva reuna

vanteen kehän reuna

päivänvalo tällä alueella osoittaa,
että vanne on hyväksyttävä

Alcoa-vanteen
kulumismitta
vanteen kehän reuna

jos tällä alueella ei näy päivänvaloa, vanne on liian kulunut

6

6.f.ii. Vannelaipan kulumisen määrittely

VAIHE 1.
Poista pyörä ajoneuvosta. Poista venttiilin sisus, jotta
rengas tyhjentyy kokonaan. Poista rengas vanteesta,
ohjeet kohdassa Tubeless renkaiden asennus (5.g.iii).
VAIHE 2.
Kun vanne on irrotettu renkaasta, tarkista, onko kehän
ympärysmitta jalka-alueen kohdalta avoimelta puolelta
hyväksyttävä (ks. kohta 6.d.). Tarkista vanteen laippa
Alcoa-vannelaipan kulumismitalla sen määrittämiseksi,
pitääkö vanne poistaa käytöstä vannelaipan liiallisen
kulumisen vuoksi (oikeanpuoleinen kuva ”ei hyväksyttävissä” oleva reuna).

hyväksyttävä

Katso vannelaipan kulumismitan käyttöohjeet yllä
olevista kuvista, joiden perusteella voit tehdä päätöksen.
Jos käytössäsi ei ole Alcoa-vannelaipan kulumismittaa,
ota yhteys Alcoa Wheel Products Europeen, jolta saat
yhden tai useamman mitan maksutta, puh. +32 11 45 84
60, sähköposti: info.wheels@alcoa.com.

ei hyväksyttävissä

57

VAIHE 3.
Jos vannelaipan kulumismitta osoittaa vanteen käyttökelpoiseksi, tarkista vannelaipan reunan terävyys kumisella
terävyysmitalla. Tämä mitta valmistetaan kiinnittämällä
puupalan ympärille renkaan sivusta leikattu tai vastaavanlainen pieni kumipala.

Vetämällä terävyysmittaa vanteen kulumisaluetta pitkin
voidaan määrittää, onko kulumisreuna niin terävä, että
se leikkaa tai vioittaa terävyysmitan kumia. Jos kumissa
näkyy leikkausviilto, noudata alla olevia ohjeita reunan
tasoittamiseksi.

Terävyysmitta valmistetaan kiinnittämällä puupalan
ympärille renkaan sivusta leikattu sopivan kokoinen peni
kumipala.

Vetämällä terävyysmittaa vanteen kulumisaluetta pitkin
voidaan määrittää, onko kulumisreuna niin terävä, että se
leikkaa tai vioittaa kulumismitan kumia.

HUOM
Jos laippa näyttää olevan tarpeeksi terävä leikkaamaan
terävyysmitan kumia, niin reuna voidaan tasoittaa sivulla
59 olevien ohjeiden mukaisesti. Jos kumissa ei ole leikkausviiltoa, vanne voidaan ottaa uudelleen käyttöön
ilman lisätoimia.
Tarkista, ettei renkaan jalkaosassa tai sivuseinämässä ole
leikkausviiltoja. Jos näillä alueilla ei ole havaittavissa vioittumista, voit ottaa renkaan uudelleen käyttöön. Renkaita,
joissa on leikkausviiltoja, ei saa enää käyttää. Samalla on
syytä tarkistaa, onko renkaassa muita vikoja. Viat tulee
korjauttaa valmistajan suosittelemien renkaan korjausmenetelmien mukaisesti.
Tarkista vanteet jokaisen renkaanvaihdon yhteydessä
tai KERRAN VUODESSA määrittämällä vannelaipan
kuluminen ja terävät reunat. Näiden ohjeiden noudattaminen vähentää merkittävästi renkaan jalkaosan
vaurioita.
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Varoitus
Älä liikuta käsiä tai sormia suojaamattomina käytettyjen vanteiden kuluneen vannelaipan yli.
Kulunut vannelaipan reuna on terävä ja voi viiltää
haavoja käsiin tai sormiin. Nämä haavat voivat
tulehtua.
Käytä aina suojakäsineitä käsitellessäsi käytettyjä
vanteita tai tarkistaessasi reunan terävyyttä.

6.f.iii. Vannelaipan huolto / reunan tasoitus
On olemassa monenlaisia välineitä vannelaipan kulumisen aiheuttaman
vanteen terävän reunan tasoittamiseen. Seuraavassa on esimerkkejä
yleisesti käytetyistä työkaluista:

Viila

Ilma- tai sähkökäyttöinen hiekkapaperihiomakone

6
Viilaa voidaan käyttää hyvin tehokkaasti reunan tasoittamiseen.

Hyvin nopea ja tehokas keino reunan tasaamisen. Laitteen
käyttäjän tulee varmistua, että reunasta tulee yhtä tasainen
joka kohdasta.

Ilma- tai sähkökäyttöinen hiomalaite

Kulmahiomakone

Toinen erittäin nopea ja tehokas tapa tasoittaa vannelaipan kulumisesta aiheutunutta terävää reunaa. Varo, ettei
hiomalevy ”leikkaa kiinni” poistettavaan alumiiniin. Varo
myös kovertamasta vannetta.

Hiekkapaperi- tai kivilaikalla tai muulla hiomalaitteella
varustettu sähkökäyttöinen hiomatyökalu. Erittäin nopea
ja tehokas. On pidettävä huolta siitä, että reuna tasoitetaan
yhtä tasaisesti joka kohdasta ja ettei vannetta koverreta.
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Varoitus
Kun terävää reunaa tasoitetaan käsin tai koneella, ympäristöön sinkoilee metallista hiontajätettä ja kipinöitä.
Monissa sähkökäyttöisissä työkaluissa on teräviä reunoja tai ne saattavat kuumentua käytön aikana. Jotkut
työkalut aiheuttavat käytettäessä voimakasta melua.
Metalliset hiontajätteet voivat olla teräviä ja sinkoutuessa sähkökäyttöisistä työkaluista ne voivat aiheuttaa
vakavia iho- tai silmävammoja. Työkalujen kova käyttöääni voi vahingoittaa kuuloa. Terävät reunat voivat viiltää
ihoon haavoja ja kuumat pinnat voivat aiheuttaa palovammoja. Haavat ja palovammat voivat tulehtua.
Käytä aina asianmukaisia suojavälineitä, kuten suojalaseja, käsineitä, suojavaatetusta ja kuulosuojaimia, kun
käytät käsi- tai sähkökäyttöisiä työkaluja.
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pahoin kulunut vannelaippa

terävä reuna tasoitettu

VAIHE 4.
Kuvissa on esitetty reunan tasauksen eri vaiheet. Mitä
tahansa välinettä käytätkin, liikuta sitä vanteen kehän
ympäri poistaen vain se määrä materiaalia, mitä reunan
tasoittamiseksi tarvitaan. Sen tulee olla vain pieni määrä
metallia. Käsittele molemmat laipat, jos niissä on merkkejä
terävyydestä.

VAIHE 5.
Kun reuna on tasoitettu, vedä terävyysmittaa tasoitetun
reunan yli sen tarkistamiseksi, onko jäljelle jäänyt terävyyttä. Jos kumiin vieläkin tulee viiltoja, suorita edellä
mainitut vaiheet uudelleen terävän reunan tasoittamiseksi. Poista aina vain se määrä metallia, mitä reunan
tasoittamiseksi tarvitaan.

Käyttämästäsi menetelmästä riippumatta tavoitteena
on terävän reunan tasoittaminen. Poista vain se määrä
metallia, mitä reunan tasoittamiseksi tarvitaan. Ole huolellinen ja varmista, että reunasta tulee yhtä tasainen joka
kohdasta. Vältä vanteen kovertamista.

VAIHE 6.
Tarkista vannelaipan korkeus Alcoa-vannelaipan kulumismitalla sen varmistamiseksi, että jäljelle jäänyt korkeus
riittää tukemaan rengasta. Vedä mittaria ympäri koko
vanteen kehän samalla varmistaen, että laippa ei millään
alueella ole mitan osoittaman hyväksymisrajan alapuolella. Jos koko vannelaippa on vannelaipan kulumismitan rajojen sisällä, niin vanne voidaan ottaa uudelleen
käyttöön.

VAIHE 7.
Tarkasta aina, ettei vanteen kunnossa ole mitään muuta
vikaa, jonka takia se tulisi poistaa käytöstä.
Ks. kohdat 6.b., c., d.

Varoitus
Vannelaipan tai minkä tahansa muun Alcoa-alumiinivanteen alueen hitsaaminen tai juottaminen
heikentää vannetta. Heikentyneet tai vaurioituneet vanteet voivat aiheuttaa renkaan ja vanteen
räjähdysmäisen irtoamisen toisistaan tai vanteen
pettämisen ajoneuvossa.
Räjähdysmäiset renkaan ja vanteen toisistaan
irtoamiset tai vanteen pettäminen ajoneuvossa
voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai
kuoleman.
Älä koskaan yritä hitsata tai juottaa Alcoa-alumiinivannetta mistään kohdasta.

Varoitus

Varoitus

Liiallinen kuumentuminen, joka johtuu tulesta,
jarrujen toimintahäiriöstä, pyörän laakereiden
rikkoutumisesta, rengasrikosta tai jostain muusta
syystä, saattaa heikentää metallia ja aiheuttaa
renkaan ja vanteen irtoamisen toisistaan räjähdysmäisesti.

Jos otetaan käyttöön vanne, jonka laippakorkeus
ei Alcoa-vannelaipan kulumismitan mukaan ole
tarpeeksi suuri, seurauksena voi olla vanteen ja
renkaan räjähdysmäinen toisistaan irtoaminen.

Räjähtävä vanne-rengasyhdistelmä voi aiheuttaa
vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.
Poista liialle kuumuudelle altistunut vanne
käytöstä välittömästi ja pysyvästi.

6

Räjähdysmäinen irtoaminen voi aiheuttaa
vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.
Jos vannelaipan korkeus jää Alcoa-mitan hyväksymisrajan alapuolelle, laippa ei pysty riittävästi tukemaan rengasta. Poista välittömästi ja
pysyvästi käytöstä kaikki vanteet, joiden laippakorkeus on riittämätön.

HUOM
Liiallinen vannelaipan kuluminen (ks. kohta 6.f.) voi tehdä
välttämättömäksi ”tarrakiinnitteisten” eli liimapainojen
käytön vanteessa, jos vannelaippa on niin kulunut, ettei
nipistinpaino enää pysy siinä.
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6.f.iv. Dura-Flange®
Jos ajoneuvojesi vannelaipat kuluvat tavallista enemmän,
kannattaa harkita Alcoa Dura-Flange® alumiinivanteiden
käyttöönottoa. Niissä on erikoiskäsittely, joka vähentää
huomattavasti vannelaipan kulumista. Ainoastaan DuraFlange®-vanteilla on vannelaipan reunojen terävöitymisen kattava takuu, takuuajan ollessa 24 kk.
Dura-Flange®-vanteella on 24 kk:n takuu, joka kattaa
terävän reunan syntymiseen johtavan kulumisen ja ja
tällaisen terävän reunan vaatiman huollon, kuten on
selostettu kohdassa ., Vannelaipan huolto.

HUOM
Takuu ei kata vähäistä kulumista tai vähäistä pistekorroosiota. Dura-Flange®-vanteiden reunoja ei voi uusia,
ja tämä koskee myös vannelaipan huoltoa koskevassa
kohdassa 6.f.iii. kuvailtuja vanteita.
Alcoan Dura-Flange®-esite on saatavana osoitteesta www.
alcoa.com/alcoawheels/europe/fi/info_page/downloads.
asp

6.g. Halkeilleen tai muuten vaurioituneen vanteen tarkastus

Varoitus
Halkeilleet tai muuten vaurioituneet vanteet
voivat pettää tai irrota ajoneuvosta.
Vanteet, jotka pettävät tai irtoavat ajoneuvosta
sen ollessa liikkeellä, voivat aiheuttaa vakavan
loukkaantumisen tai kuoleman.
Poista halkeilleet tai muuten vaurioituneet
vanteet käytöstä välittömästi ja pysyvästi.

6.g.i. Asennusalue
Pultinreikien murtumat aiheutuvat tavallisesti väärästä
kiristysmomentista (ks. kohdat 5.n.ii. ja 5.n.iii.), liian
raskaasta kuormituksesta tai kun napa tai jarrurumpu ei
tue tarpeeksi asennuslaippaa. Poista vanne käytöstä.
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Tarkasta silmämääräisesti, onko vanteissa halkeamia tai
muita vaurioita. Poista vanteet käytöstä, jos niissä on tiedettyjä tai epäiltyjä vaurioita.

Oikealla näkyvät pultinreikien halkeamat jatkuvat pultinreiästä toiseen. Syitä tähän ovat: vanteen tukipinnan liian
pieni läpimitta, tukipinta ei ole tasainen, väärät kiinnitysosat (ks. kohta 5.c.) ja liian pieni kiristysmomentti (ks.
kohdat 5.n.ii. ja 5.n.iii.). Poista vanne käytöstä.
Tukipinnan läpimitan tulee olla kohdan 5.c. taulukossa
annetun suosituksen mukainen.
Tarkista navan / rummun kosketusalue perusteellisesti, ja
varmista ettei niissä ole halkeamia tai muita vaurioita.

6.g.ii. Korroosio
Tietyt ympäristöt voivat aiheuttaa korroosiota. Yleisimpiä
korroosion aiheuttajia ovat: suola, magnesiumkloridi- ja
kalsiumkloridiyhdisteet, joita käytetään lumen poistossa,
sekä vahvasti happamat tai emäksiset materiaalit. Jos sisäkumittomien renkaiden täyttämiseen käytetty ilma tai itse
rengas eivät ole kuivia, renkaan sisään jäävä osa vanteesta
voi syöpyä voimakkaasti.

6

Poista vanteet käytöstä, jos vanteen keskireiässä on huomattava määrä korroosiota.
Vanteen jalka-alueen venttiilin varren ja vanteen keskireiän korroosion aiheuttaja on usein niihin jäävä kosteus.
Lievä korroosio tulee poistaa perusteellisesti teräsharjalla
ja vanteen kehä tulee suojata vettä sisältämättömällä rengasvoiteluaineella (ks. kohta 5.j.). Poista käytöstä kaikki
pahasti syöpyneet vanteet.

Varoitus
Nestemäisten renkaan tasapainottajien tai tasapainotusmassojen käyttö Alcoa-vanteissa voi
aiheuttaa vanteen kehän pinnassa äärimmäisen
nopeasti tapahtuvaa korroosiota.
Pahasti syöpyneet vanteet ovat käyttökelvottomat.
Alcoa-vanteita, joihin nestemäiset renkaan tasapainottajat tai tasapainotusmassat ovat aiheuttaneet korroosiota, ei korvata uusilla, kuten Alcoan
rajoitetun takuun ehdoissa on ilmoitettu.
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6.g.iii. Pultinreiät
Jos löysästi kiinnitetyillä vanteilla ajetaan, sekä pultti- että napakeskitetyt vanteet voivat vaurioitua. Tarkista onko pulttikeskitetyssä vanteissa merkkejä laajentuneista tai pitkulaisiksi muuttuneista pallomutterireissä Napakeskitetyissä vanteissa
on tarkistettava, onko niissä pitkänomaisiksi muuttuneita pultinreikiä. Liian tiukka kiristysmomentti voi aiheuttaa pallomutterireikien vaurioitumiseen pulttikeskitetyissä vanteissa ja vaurioittaa vannelevyn pintaa napakeskitetyissä vanteissa.
Poista vaurioituneet vanteet käytöstä.

EI HYVÄKSYTTÄVISSÄ

EI HYVÄKSYTTÄVISSÄ

Napakeskitetyt vanteet – normaalisti, jos näet pultinrei’issä
kierteiden jälkiä, se on osoitus siitä, että vanne on ollut
löysällä ajon aikana.

Napakeskitetyt vanteet – normaalisti, jos näet laajentuneen
pultinreiän, se on osoitus siitä, että vanne on ollut löysällä
ajon aikana.

6.g.iv. Vannelevy
Tarkista vanteen levyjen molemmilta puolilta onko
tuuletusrei’issä murtumia. Jos murtumia löytyy, poista
vanne käytöstä.
Tuuletusreikien murtumien aiheuttaja on normaalisti
vanteen ylikuormitus.
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6.g.v. Vanteen kehä
Tarkista koko vanteen kehän alue siltä
varalta, että siinä on kolhuja, kovertumia tai
murtumia. Renkaan tyhjeneminen saattaa
johtua venttiili-istukan aukkoa ympäröivän
alueen murtumista. Poista vanne käytöstä.
Venttiili-istukan aukon ympärillä olevan
alueen murtumat johtuvat normaalisti
vanteiden ylikuormituksesta.

6.g.vi. Jalka-alue

6

Renkaan tyhjeneminen saattaa johtua
jalka-alueiden murtumista vanteen kehän
alueella. Poista vanne käytöstä.
Jalka-alueen murtumien aiheuttaja on normaalisti vanteiden ylikuormitus.
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7 Hoito ja huolto
Säännöllinen puhdistus

Korroosio

Puhdista vanteet säännöllisesti höyry- tai painepesurilla. Miedon pesuaineen käyttöä suositellaan. Älä käytä
vahvoja emäksisiä / happamia pesuaineita.

Alumiinin luonnollisen korroosionvastustamiskyvyn
ansiosta Alcoa-alumiinivanteita ei tarvitse maalata.
Tietyt ympäristötekijät kuten esim. karjankuljetus, voivat
aiheuttaa korroosiota. Muita mahdollisesti korroosioitumista aiheuttavia materiaaleja ovat suola, vahvasti
emäksiset aineet ja kloridiyhdisteet. ALprotect-tuotteen
käyttö vähentää korroosioitumista ja suojaa vanteita.

Käytä ALclean- ja ALpolish-tuotteita
Alcoa-vanteissa, joiden viimeistely on Brushed (harjattu) ja
Mirror Polished (peilikiillotettu), ei ole pinnoitusta. Alcoavanteissa käytetään erittäin hyvin syöpymistä kestävää
metalliseosta, joka minimoi hapettumisen. Vanteiden
alkuperäisen kiillon ylläpito on helppoa ALclean- ja Alpolish-tuotteiden avulla. Säännöllinen ja usein suoritettu
huolto pitää vanteet kirkkaina ja kiiltävinä vuosikausia.

Lisätietoja osoitteesta: www.alcoa.com/alcoawheels/
europe/en/info_page/wheel_specs_technical.asp

Alcoa Dura-Bright® vanteet tarvitsevat vain pesun saippualla ja vedellä pysyäkseen kiiltävinä. vanteita ei pidä
kiillottaa tavallisilla kiillotteilla kuten esim. ALpolish-kiillotusaineella.

7.a. Harjattujen (brushed) ja kiillotettujen (polished) vanteiden
(ei Dura-Bright®-pintakäsiteltyjen) suojaaminen korroosiolta
Seuraavat tiedot koskevat tavallisia Alcoan taotusta
alumiinista valmistettuja vanteita, ilman Dura-Bright®pintakäsittelyä. Ks. kohdasta 7.b. yksityiskohtaiset ohjeet
Alcoan Dura-Bright®-pintakäsiteltyjen vanteiden hoidosta
ja puhdistamisesta.
1. Puhdista vanteet usein, käytä letkusta tulevaa painevettä. Miedon pesuaineen käyttö nopeuttaa puhdistumista. Älä käytä voimakkaita pesuaineita.
2. Renkaan poiston jälkeen koko vanne on puhdistettava ja tarkastettava. Poista teräsharjalla kaikki ylimääräinen aines vannekehän rengaspuolelta. Älä käytä
teräsharjaa lian ja korroosion poistamiseen vanteen
näkyviltä pinnoilta. Levitä runsaasti tarkoitukseen
sopivaa pintaa suojaavaa ja voitelevaa ainetta koko
ilmatilan pinnalle joka kerran renkaan poiston yhteydessä (ks. kohta 5.i.iii.).
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3. Jotta Alcoa-vanteiden alkuperäinen ulkonäkö säilyisi,
suosittelemme seuraavia toimenpiteitä:
a. Uusien vanteiden asennuksen jälkeen ja ennen
ajoon lähtöä käytä sientä, liinaa tai pehmeää kuituharjaa näkyvien vannepintojen pesuun vedellä,
johon on lisätty mietoa pesuainetta.
b. Huuhdo hyvin puhtaalla vedellä.
c. Pyyhi kuivaksi, ettei vanteisiin jää veden kuivumisesta aiheutuvia läikkiä.
d. Puhdista kuorma-autosi Alcoa-vanteet niin usein
kuin se on tarpeen niiden edustavan ulkonäön ylläpitämiseksi.
Lisäohjeita vanteiden huoltoa koskevasta osiosta osoitteesta:
www.alcoa.com/alcoawheels/europe/en/info_page/
wheelcare.asp

7.b. Dura-Bright®-pintakäsiteltyjen vanteiden huolto ja puhdistus
1. Dura-Bright®-pintakäsittely on suunniteltu helposti
puhdistettavaksi, ja yleensä pesuun tarvitaan vain
vettä. Jos pintaan tarttunut lika ei lähde kylmällä
vedellä, kokeile lämmintä vettä ja pyyhi pehmeällä
kangasliinalla tai säämiskällä. Jos kaikki lika ei
vieläkään lähde, käytä lämmintä vettä ja mietoa pesuainetta (ja voit tehostaa pesua painepesurilla, jos
sellainen on käytettävissä). Laimenna pesuaine aina
valmistajan suositusten mukaan; älä koskaan käytä
pesuainetta ilman että se on laimennettu veteen
sekoittamalla. Veteen sekoitetun, laimennetun
pesuaineen happamuus / emäksisyys tulee olla pHarvoltaan 5–9. Vältä sellaisten pesuaineiden käyttöä,
jotka sisältävät kloorivety-, rikki-, typpi- tai fluorivetyhappoa. Viimeksi mainittua, siis fluorivetyhappoa,
jota käytetään usein autojen ja kuorma-autojen
koneellisessa pesussa vanteiden rutiininomaiseen
esikäsittelyyn, ei pidä koskaan käyttää Dura-Bright®pinnoitettuihin vanteisiin.
2. Renkaan poiston jälkeen vanteen koko kehä on puhdistettava ja tarkastettava (ks. kohta 6.b.). Poista
pehmeällä harjalla kaikki ylimääräinen aines vanteen
jalkaosalta (vanteen osalta, joka tukee rengasta).
Levitä runsaasti hyväksyttyä pintaa suojaavaa ja voitelevaa ainetta koko ilmatilan pinnalle joka kerran
renkaan poiston yhteydessä (ks. kohta 5.i.iii.).

3. Ajon aikana tiesora ja/tai mekaaniset aiheuttajat
voivat kolhia tai naarmuttaa Dura-Bright®-vanteita.
Jos näin on tapahtunut, noudata edelleen ylempänä
annettuja normaaleja pesu- ja puhdistusohjeita.
4. Dura-Bright®-vanteiden erinomaisesta kestävyydestä
huolimatta asennusalue voi naarmuuntua, tahriintua
tai värjäytyä, kun vanne asennetaan toista vannetta,
napaa tai rumpua vasten. Vanneasennuksen pintaa
suojaavan välilevyn (esim. DiscMates™) käyttö on
erittäin suositeltavaa.

Huom. pH-arvo löytyy kemikaalin käyttöturvallisuustiedoista (MSDS, Material Safety Data Sheet). Jos puhdistusaine on tiivistettä, ota yhteys puhdistuskemikaaliesi
toimittajaan oikean laimennussuhteen ja pH-arvon selvittämiseksi.
HUOM
Jos on kysymys Dura-Bright®-vanteista, joiden DuraBright®-käsittely on joutunut tai joutuu alttiiksi vaurioitumiselle, syöpymiselle ja värjäytymiselle, katso ohjeet
toukokuun 2009 Dura-Bright®- huoltotiedotteesta (DuraBright® service bulletin, May 2009). Tiedotteen saat soittamalla Alcoa Wheel Products Europelle, puh. +32 11 45
84 60.

7

7.c. Dura-Flange®-vanteiden kunnossapitos
1. Dura-Flange®-vanteiden reunoja ei ole mahdollista
uusia.
2. Dura-Flange®-vanteilla on 24 kuukauden takuu, joka
kattaa kulumisen, jossa syntyy terävä, huoltoa vaativa
reuna.
3. Takuu ei kata vähäistä kulumista tai vähäistä pistekorroosiota.
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8 Yleisesti käytetyt termit ja muuntokertoimet
8.a. Yleisesti käytetyt termit
15° – Renkaan jalkaosan pinnan kulma, jota käytetään keskiraskaiden ja raskaiden ajoneuvojen tubeless renkaissa ja
vanteissa.
1-OSAINEN LAIPPAMUTTERI – Yksiosainen aluslevyn
ja mutterin yhdistelmä, jota ei suositella käytettäväksi
missään Alcoa-vannekiinnityksissä.

KESKITYSRIPA – Navan ulokkeet / osat, joita käytetään
napakeskitettävän vanteen keskittämiseen.
KIRISTYSMOMENTTI – Kiristysvoima, jota käytetään muttereiden kiristykseen. Ilmaistaan tavallisesti yksiköissä
Foot-pounds (jalka-pauna) tai Newton-metreinä ja
mitataan momenttiavaimella.

2-OSAINEN LAIPPAMUTTERI – Kaksiosainen aluslevyn ja
mutterin yhdistelmä, jota käytetään napakeskitettyjen
vanteiden kiinnitykseen.

kg – Kilogramman lyhenne (painomitta), = 1000 grammaa.

AVOIN PUOLI – Vanteen levypuolen vastakkainen puoli.

LEVYPYÖRÄ – Yksiosainen (taottu) tai kaksiosainen
(hitsattu) vannelaipan ja -kehän asennuskokonaisuus.

kPa – Kilo Pascalsin lyhenne (paineen mittayksikkö).

DC – vanteen kehässä olevan uran (drop center) lyhennys.
DISCMATE™ – (välilevy) Nailoninen 6-6 välilevy navan tai
jarrurummun ja vanteen väliin ja / tai kahden vanteen
väliin suojaamaan korroosioitumiselta.

LYHYT PYÖRÄNMUTTERI – Vastakierteinen pyöränmutteri,
jossa on lyhyt jatkoholkki ja jota käytetään yksittäisten
vanteiden kiinnitykseen (ks. myös PITKÄ PYÖRÄNMUTTERI).

Ft-lbs – lyhennys sanoista Foot-pounds (kiristysmomentin
mitta).

MAKSIMIPAINE – Suurin sallittu ilmanpainemäärä, mitattu
ympäristön normaalilämpötilan ollessa noin 20 °C.

in. – Tuuman lyhenne.

mm – Millimetrin lyhenne.

INSET – Etäisyys vanteen asennuspinnasta vanteen kehän
keskiviivaan, kun keskiviiva sijoittuu asennuspinnan sisäpuolelle.

NAPAKESKITETTY ASENNUS – Vanteen asennusmenetelmä, jossa käytetään pyörännapaa vanteen keskittämiseen ja kiinnitykseen kaksiosaisia laippamuttereita.

ILMATILA – Renkaan ja vanteen kehän välinen tila tai sisärengas (viimeksi mainittu ei ole sovellettavissa EU-tyyppisiin vanteisiin).

NEWTON-METRIT / JALKA-PAUNAT (NEWTON METERS /
FOOT-POUNDS) – Pyöränmutteriin tai muuhun osaan
käytetyn vääntömomentin määrän mittayksikkö. Voidaan
mitata momenttiavaimella.

JALKA-ALUE – Vanteen kehän ulkoreunoihin rajoittuva
alue, jolla asennettu rengas ja vanteen kehä ovat kosketuksissa toisiinsa.
JALKA-PAUNAT / NEWTON-METRIT (FOOT-POUNDS /
NEWTON METERS) – Pyöränmutteriin tai muuhun osaan
käytetty vääntömomentin määrän mitta. Voidaan mitata
momenttiavaimella.
KAKSIPUOLINEN – Termi, jotka käytetään levyvanteesta,
joka voidaan kääntää toisinpäin navassa renkaan keskiviivan asentoa muuttamatta.
KESKIREIKÄ – Ks. VANTEEN KESKIREIKÄ.
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Nm – Newton-metrin lyhenne (kiristysmomentin mittayksikkö).
OFFSET – Ks. “OUTSET” ja “INSET” – Etäisyys jommastakummasta vanteen asennuspinnasta vanteen kehän keskiviivaan.
OUTSET – Etäisyys vanteen asennuspinnasta vanteen
kehän keskiviivaan, kun kehän keskiviiva sijoittuu asennuksessa navan etupinnan ulkopuolelle. Tämä mitta on
sama kuin PUOLITETTU PARIASENNUSVÄLI.

PARIPYÖRÄ – Mikä tahansa pyörä, joka voidaan asentaa
vannelevypuolet vierekkäin toisen pyörän pariksi, ja
tuloksena on pariasennus, jossa on sisäpyörä ja ulkopyörä.
PITKÄ PYÖRÄNMUTTERI – Asennukseen käytetty vastakierteinen mutteri, jossa on pitkä jatkoholkki paripyörien
asennusta varten (ks. myös LYHYT PYÖRÄNMUTTERI).
PSI – Paunaa per neliötuuma -lyhenne (paineen mittayksikkö).

SISEMPI PYÖRÄNMUTTERI – Pyöränmutteri, jota käytetään
sisemmän vanteen asennukseen pariasennuksen pulttikeskitetyssä vanteen asennuksessa (ei käytetä EU-tyyppisissä Alcoa-vanteissa).
ULOMPI PYÖRÄNMUTTERI – Pyöränmutteri, jota käytetään
kiinnittämään ulompi pulttikeskitetty vanne pariasennuksessa, ja joka kiinnittyy kierteillä sisempään pyöränmutteriin (ei käytetä EU-tyyppisissä Alcoa-vanteissa).
UMPINAINEN PUOLI – vanteen levypuoli.

PULTTI – Kierteillä varustettu, navan pinnasta ulkoneva
pultti, johon vanteet kiinnitetään pyöränmuttereilla.
PULTTIKEHÄ – Vanteen pultinreikien keskikohtien määrittämä kehä, mitat ilmoitettu halkaisija-tuumina tai millimetreinä (EU).
PULTTIKESKITETTY, BALL SEAT -ASENNUS – Vanteen asennusjärjestelmä, jossa käytetään pultteja ja ball seat -muttereita vanteen keskittämiseen ja kiinnitykseen (ei käytetä
EU-tyyppisissä Alcoa-vanteissa).

VANNELAIPPA – Pystysuora vannelevy, joka tukee vanteen
kehää.
VANNELAIPPA – Vanteen kehän koholla oleva osa, joka
pitää renkaan jalkaosan paikoillaan.
VANTEEN ASENNUSPINTA – Asennusalue, tukipinnan
halkaisija, se osa vanteen pintaa, joka on kosketuksessa
napaan tai jarrurumpuun.
VANTEEN KEHÄ – Se osa vanteesta, joka tukee rengasta.

PULTINREIKÄ – Vannelevyssä oleva reikä, jonka läpi pultti
kulkee.
PUOLITETTU PARIASENNUSVÄLI – 1/2 pariasennettujen
vanteiden keskiviivojen välisestä etäisyydestä. Mitta on
sama kuin ns. OUTSET-mitta.
REIKÄ – Ks. VANTEEN KESKIREIKÄ.
RENKAAN JALKAOSA – Renkaan pintaosa, joka on kosketuksessa vanteen kehän ulkokulman pintaan.

VANTEEN KEHÄN KESKISYVENNYS – Vanteen kehän keskiosassa oleva syvennys, johon tubeless renkaan toinen
jalkaosa asennuksen helpottamiseksi voidaan väliaikaisesti pudottaa.
VANTEEN KEHÄN KESKIVIIVA – Vanteen kehän laippojen
välisestä keskikohdasta vanteen radiaaliakseliin vedetty
viiva.
VANTEEN KESKIREIKÄ - Vannelaipan keskireikä, mitat
ilmoitettu tuumina tai millimetreinä (EU).

8.b. Muuntokertoimet
Tuumat muunnettuna millimetreiksi
tuumat x 25,4 = mm

Paunat muunnettuna kilogrammoiksi
paunat x 0,4536 = kg

Millimetrit muunnettuna tuumiksi
millimetrit x = 0,03937 = tuumaa

Kilogrammat muunnettuna paunoiksi
kg x 2,2046 = paunaa

PSI muunnettuna kPa:ksi
PSI x 6,8948 = kPa

Jalka-paunat (Ft-lbs) muunnettuna Newton-metreiksi
Ft-lbs x 1,35582 = Nm

kPa muunnettuna PSI:ksi
kPa x 0,145 = PSI

Newton-metrit muunnettuna Jalka-paunoiksi (Ft-lbs)
Nm x 0,737562 = Ft-lbs
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9 Yhteystiedot
Alcoa Wheel Products Europe
Industrieweg 135
Industrial Zone Ravenshout 7046
B-3583 Beringen-Paal
Belgia
Puh.
Faksi
Sähköposti
Verkkosivut

+32 11 458 460
+32 11 455 630
info.wheels@alcoa.com
www.alcoawheels.com

Tietyn alueen yhteystiedot löydätte osoitteesta
www.alcoa.com/alcoawheels/europe/en/info_page/wheel_specs_technical.asp

Vastuuvapauslauseke:
Tämä ohjekirja on laadittu suurta huolellisuutta noudattaen.
Mitään takuuta ei voida kuitenkaan antaa tämän ohjekirjan sisältämän tiedon täydellisyydestä, oikeellisuudesta
tai ajantasaisuudesta.
Alcoa Wheel Products -yhtiö ei hyväksy vastuuta tämän
ohjekirjan sisällöstä tai sen käytöstä mahdollisesti aiheutuvista seurauksista.
Sen vuoksi kukaan ei voi saada mitään oikeuksia tässä
ohjekirjassa esitettyjen tietojen perusteella.
Alcoa Wheel Products varaa oikeuden muuttaa tämän
ohjekirjan tietoja milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta tai syitä ilmoittamatta.
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Industrieweg 135
B-3583 PAAL - Belgia
Tel. +32 (0)11 458460
Fax +32 (0)11 455630
info.wheels@alcoa.com

www.alcoawheels.com
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