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

Tule tapaamaan meitä Busworld- ja Solutrans -tapahtumiin!
Alcoa Wheels odottaa sinua Busworldissa

Uudet innovaatiot odottavat

Olemme näytteilleasettajia Busworld Europe -tapahtumassa,
joka järjestetään Kortrijkissa, Belgiassa 20.–25. lokakuuta.

Solutrans on kaupunki- ja maantieliikennöintiratkaisujen
messutapahtuma 21.-25. marraskuuta Lyon Eurexpossa
Ranskassa.

Yli 40 vuoden historiallaan se on vanhin ja kuuluisin linjaautonäyttely ja konferenssi, jossa ovat mukana näiden
ajoneuvojen, osien ja lisätarvikkeiden suurimmat valmistajat
sekä palveluntuottajat.

Kyseessä on joka toinen vuosi järjestetty myyntinäyttely,
jossa innovaatiot ja informaatio on tuotu yhteen
raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen (HGV) sektorilla, ja
osallistumme tapahtumaan suurella innolla.
Alcoa Wheels - kuten aina - edustaa itseään viimeistä
teknologiaa esittelevällä osastollaan, missä tuomme
pöytään jotakin uutta. Jos haluat hämmästyä tänäkin
vuonna, tervetuloa osastolle 3 J 101.

Tapahtumassa näet bussisektorin kehityksen uusimpia
saavutuksia.
Toivotammekin
sinut
tervetulleeksi
messuosastollemme 951b (halli 9), missä esittelemme uuden
innovaatiomme: Dura-Bright®/Dura-Flange® -pintakäsittelyn.
Yhdistämällä kaksi testattua ja hyväksi osoitettua teknologiaa
on tulokseksi saatu pitkäikäisempi vanne, joka tarjoaa
lisäsuojan reunakulumaa vastaan, säilyttäen samalla
ensiluokkaisen, kiiltävän ja helppohoitoisen ulkonäön.

Saat tilaisuuden nähdä ja ottaa tuntumaa uuteen
innovaatioomme, Dura-Bright®/Dura-Flange®pintakäsittelyyn, minkä lisäksi esittelemme myös muita
iskeviä ja uudenraikkaita tuotteitamme.
Toivomme näkevämme sinut Solutransissa, jossa voimme
kertoa lisää viimeisimmistä innovaatioistamme!

Alcoa Wheels on the road
Säästä vihreämmin, kuten Sveitsin PostBus
yhdistelmäbusseista saa jälkiasennuksena
Alcoa Wheels-vanteet – mahtava voitto
pidemmällä aikavälillä, sillä viime kädessä
yhtiö vähentää CO2-päästöjään 4 tonnilla
jokaista Alcoa Wheelslla varustettua
yhdistelmäbussia kohden sen 12 vuoden
käyttöiän aikana.

Oletko
koskaan
kuullut
kaupunkibussiyhtiöstä,
joka
alentaa
liikennekaluston
kokonaiskustannuksia
säästäen samalla enemmän ympäristöä?
PostBus Ltd onnistui juuri siinä. Yhtiö säästi
painossa, optimoi matkustajakapasiteetin,
alensi polttoaine- ja rengaskustannuksia,
vähensi hiilidioksidipäästöjä ja säilytti upean
ulkonäkönsä.
Mikä mahdollisti tämän kaiken? Tietenkin
Alcoa Wheels. PostBus asensi Alcoa

Wheels -vanteet yhteen tavalliseen ja
yhdistelmäbussiin ja laittoi ajoneuvot testiin.
Vuoden kestäneen koejakson jälkeen niiden
mitattu polttoaineenkulutus oli merkittävästi
alentunut, ja 3-akselisessä yhdistelmässä
havaittiin selvästi vähemmän renkaiden
kulumista. Ero etuakselissa oli liioittelematta
hämmästyttävä.

PostBus Ltd on Sveitsin maanteillä julkisen
liikenteen ykkönen. Sen 1200:lla tavallisella
ja 300:lla yhdistelmäbussilla kulkee
vuosittain noin 152 miljoonaa matkustajaa.
PostBus-brändin edustamat arvot ovat
luotettavuus, turvallisuus ja luottamus. Yhtiö
on varustanut jo aiemmin osan busseistaan
Alcoa Wheels -vantein. Nyt vahvistuneen
yhtiökumppanuuden myötä kaikkiaan 57
bussia tulee olemaan liikenteessä Arconicin
takoalumiinivanteilla. Tyytyväisempiä emme
voisi olla.
Lisätietoja
PostBus-yhtiöstä
saat
verkkosivustolta https://www.postbus.ch.

Tulosten ollessa näin vakuuttavia PostBus
päätti välittömästi hypätä Alcoan Wheelsin
kyytiin. Vielä tämän vuoden aikana 40 sen

Uusi Scania Iberia markkinoille
Alcoa Wheels täydentävät uuden malliston ulkonäön
Scanialla
oli
onnistunut
lanseeraustapahtuma, jossa se esitteli
valmistukseen tulevan uuden Scania
XT -malliston, tietenkin Dura-Bright®
Alcoa
Wheels-vanteilla
varustettuna.
Kalustopäällikkömme Almudena Sanchez
Espanjasta oli mukana kolmena päivänä
tässä
nelipäiväisessä
tapahtumassa.

Tapahtuman kohokohtana Marc Márquez
ja Álex Márquez saivat mahdollisuuden
esitellä ja ajaa Dura-Bright® -vantein
varustetulla Scania G450 8X4:llä.
He olivat vaikuttuneita uuden Scania XT:n
voimasta ja joustavista ajo-ominaisuuksista.

Uuden malliston ominaisuuksia esiteltiin
yksityiskohtaisesti, samoin kuin Alcoa
Wheelsin mukanaan tuomia etuja.

Arconic Wheel and Transportation Products
Industrieweg 135
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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.

