N e w s le t t e r
A rco n ic Wheel and Transpor tation Produ c t s

On kevätsiivouksen aika!

Alcoa jakautui 2
yhtiöksi: Alcoa ja
Arconic. Alcoavanteet valmistaa
Arconic Wheel and
Transportation
Products, joka on osa
Arconic-konsernia.

Pian saatavana uusi viimeistely:
Dura-Bright®/Dura-Flange®
Jälleen vuoden ihanin aika.... Kevätsiivous. Jokaisen suosikki!
Oli miten oli, Alcoan Dura-Bright® -vanteiden puhdistus ei
ole koskaan ollut rennompaa! Dura-Bright® Wheel Wash
on vanteiden erikoispesuaine, joka soveltuu viikoittaiseen
käyttöön ja on täysin turvallinen, sillä tuotetta ei tarvitse
laimentaa. Dura-Bright® Wheel Wash auttaa estämään jarrupölyn, hartsin ja kuparihehkun kertymistä. Se on ainoa Alcoa
Wheels-vannetehtaan kehittämä ja hyväksymä puhdistusaine.
Helppo käyttää, ja saat upean kiiltävät vanteet silmänräpäyksessä!
Tietoa Dura-Bright Wheel Wash -pesuaineesta:
®

• Soveltuu sekä EVO- että XBR-vanteille
• Ei tarvitse laimentaa
• Ei vaaraa vanteiden vaurioitumisesta voimakkaiden kemikaalien vuoksi
• Arconic-tehtaan kehittämä, testaama ja hyväksymä
ENNEN

JÄLKEEN

Arconic Wheel and Transportation Products -tehtaalta on
pian tulossa markkinoille uusi viimeistely: Dura-Bright®/
Dura-Flange®. Siinä yhdistyvät käyttöikää pidentävä lisäsuojaus, kiilto ja helppo puhdistus!
Tämä ns. DD-viimeistely tulee seuraavan kokoisille Alcoavanteille:
- 19.5x7.50: osanumero 773453DD (pultinreikä Ø 32 mm)
- 19.5x8.25: osanumero 783453DD (pultinreikä Ø 32 mm)
- 22.5x7.50: osanumerot 874523DD ja 874513DD
- 22.5x8.25: osanumerot 882523DD ja 882513DD

Dura-Flange® -viimeistely
22.5”x7.50” Alcoa-vanteille
Myös vannekokoa 22.5x7.50 on nyt saatavana Dura-Flange®
-viimeistelyllä:
- osanumero 874510DF (pultinreikä Ø 32 mm)
- osanumero 874520DF (pultinreikä Ø 26 mm)

Alcoa Wheels-vanteet tien päällä
vaan että ne yksinkertaisesti tekevät
elämästämme niin paljon helpompaa”, Mr.
Pizzato jatkaa. “Vanteiden puhtaanapito
on todella helppoa, ja samalla ne mahdollistavat painavampien lastien kuljettamisen. Se on win-win -tilanne!”. Pizzaton
kalustoon kuuluu 70 ajoneuvoa, jotka on
kaikki varustettu Arconicin hienoimmilla
vanteilla. Pizzato uskoo lujasti, että johtava
markkina-asema saavutetaan erinomaisilla
tuotteilla ja jatkuvalla uudistumiskyvyllä.
Voimme vain yhtyä mielipiteeseen, sillä
helpommin huollettavaa vannetta kuin
Dura-Bright® ei ole olemassa.

Jatkuvuuden edelläkävijä

Käyttämätön minuutti on ajan tuhlausta.
Pizzato Trasporti uskoo aidosti tuohon
filosofiaan. Tämä 80-luvulla aloittanut
yhtiö sijoittaa vahvasti viimeistä teknologiaa edustaviin tehtaisiin ja moderniin
teknologiaan pitääkseen palvelunsa täysin
ajan tasalla. Työntekijöidensä motivaation
ylläpitämiseksi yritys järjestää säännöllisesti koulutustapahtumia. “Vain parasta

parhaimmilleni”, Mr. Pizzato kommentoi.
“Jotta erottuisimme joukosta ja säilyttäisimme erittäin pätevän henkilöstömme
motivaation, työskentelemme vain
parhaiden tuotemerkkien parissa. Ja kyllä,
Alcoa Wheels on yksi niistä.”
Pizzato on Alcoan Dura-Bright® -vanteiden
todellinen fani. “Syynä ei ole ainoastaan se,
että ne hohtavat kirkkaina kuin timantti,

Pizzato Trasporti on iso nimi nestemäisten
elintarvikkeiden kuljetussektorilla, sijaintipaikkanaan Bassano del Grappa. Lisätietoja
löydät yhtiön verkkosivuilta www.pizzatotrasporti.it.
Syynä ei ole ainoastaan se, että ne hohtavat
kirkkaina kuin timantti, vaan että ne yksinkertaisesti tekevät elämästämme niin paljon
helpompaa.

Asiakkaamme ovat meille tärkeitä
Kun toimintaamme aidosti arvostetaan
Olemme sitä, mitä toistuvasti teemme.
Ja erinomainen suoritus on palkittava.
Onnittelumme yrityksille Sobralpneus
LDA, Tyretracks Eccleshall Ltd ja
Wihelm Schwarzmüller GmbH!
Olemme ylpeitä nähdessämme,
että kova työ ja omistautumisenne
tuottavat tulosta, ja odotamme hyvän
yhteistyömme jatkuvan monia vuosia
tästä eteenpäin!

Ja voittajat ovat!
Vuoden jälleenmyyjä:
Sobralpneus LDA
Intohimona Alcoa-vanteet:
Tyretracks Eccleshall Ltd
Nouseva tähti:
Wilhelm Schwarzmueller GmbH

Arconic Wheel and Transportation Products
Industrieweg 135
B-3583 PAAL - Belgium
Tel. +32 (0)11 458460

info.wheels@arconic.com
www.alcoawheelseurope.com
www.facebook.com/alcoawheelseurope

Alcoa Wheels is a product of Arconic

Arconic Finance & Services Belgium BVBA ja tytäryhtiöt maailmanlaajuisesti sekä niiden valtuutetut kolmansina osapuolina toimivat sopimusosapuolet ja edustajat (Arconic) käsittelevät yhtiön
hallussa olevia henkilötietojanne tiedottaakseen Arconicn tuotteista ja palveluista asiakaskäynneillä, uutiskirjeillä, postilähetyksillä, puhelinsoitoilla, sähköisillä tiedotteilla ja sähköpostiviesteillä
sekä kaikkiin muihin tarkoituksiin, jotka voivat edistää asiakassuhdetta, joka teillä on Arconican ja sen tuotteisiin sekä palveluihin liittyen. Arconic käyttää näitä tietoja yksinomaan edellä mainittuja tarkoituksia varten ja säilyttää tiedot ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista mainittujen toimintojen hoitamiseksi. Olette tietoinen kaikista oikeuksistanne, jotka koskevat kyseisiä henkilötietoja sekä kaikesta niitä koskevasta lainsäädännöstä, ja teillä on oikeus pyytää Arconicn teistä tallentamien tietojen poistamista, tai jos tiedot ovat virheellisiä, niiden oikaisemista. Osoitteenmuutokset ja tiedotteiden vastaanottamisen peruutukset: info.wheels@arconic.com.

