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

Unkarissa jokaisella kilolla on tästä alkaen merkitystä
Turvallisuus on aina tärkeintä liikenteessä. Unkarin
hallitus
on
äskettäin
aloittanut
maanlaajuisen
akselinpunnitusmenettelyn. Tarkoituksena on tavoittaa
sääntöjen rikkojat liikenteessä ilman että ajoneuvo edes
pysäytetään. Unkariin on nyt kehitetty yhteensä 89
mittauspistettä.

Tapaatte meidät IAA
Commercial Vehicles
-messuilla, Hannover
19. - 27. syyskuuta
Halli 24, Osasto E0

Ryhdy toimenpiteisiin
Unkarissa ja maan kautta tapahtuviin painokriittisiin
kuljetuksiin Arconic tarjoaa kevyet Alcoa-vanteet. Nämä
vanteet säästävät painossa jopa 250 kiloa (tai 300 litraa
polttoainetta) tavallisessa kuorma-auto/perävaunu-yhdistelmässä ilman, että ajoneuvojen rakenne vaarantuu.
Vaihto Alcoa-vanteisiin voit vähentää sakkoja ja viivästymisiä.
Alcoa-vanteita on saatavilla kaikilta tärkeimmitltä kuormaautojen ja perävaunujen valmistajilta. Jälkiasennuksissa
Arconic luottaa laajaan jälleenmyyjäverkostoon. Lisätietoja löydät verkkosivuiltamme.

UUTTA: Alcoa-vanne 19.5x14.00
offset 120 mm
Maan alle asennetut liikkuvan painon strip sensor -anturit
pystyvät määrittämään liikkuvan ajoneuvon akselipainon
ja kokonaismassan. Menetelmän avulla ylipainoisten
ajoneuvojen valvonta on tehostunut siten, että niistä tehdyt
havainnot ovat lisääntyneet 2%:sta 51 %:iin. Projekti alkoi
vuonna 2016 ja on toiminut täydellä teholla syyskuusta 2017
lähtien. Samanlainen järjestelmä on ollut onnistuneesti
käytössä Alankomaissa jo pitkään.
Ajoneuvojen ylikuormaus on erittäin vaarallista. Ylikuormatut
ajoneuvot tulisi ehdottomasti poistaa liikenteestä.
Ylikuormaus vaurioittaa teitä ja vahingossa tapahtuvan
onnettomuuden riski kasvaa entisestään. Ylikuormauksesta
annetut rangaistukset ovat ankaria.

Arconic Wheel and Transportation Products toi markkinoille uuden vanteen: 19.5x14.00 offset 120 mm. Ihanteellinen ratkaisu volyymikuormille.
Luokkansa kevyin!
Ei epäilystäkään! Kyseinen 19.5x14.00 offset 120 mm
-vanne on luokkansa kevyin. Se painaa vain 21,6 kg, kun
taas vastaava teräsvanne painaa 44 kg.
Hohtava, hohtavampi, hohtavin
Alcoan vannekokoa 19.5x14.00 offset 120 mm, on
saatavana 2 hohtavaksi viimeisteltyä tyyppiä: LvL ONE®
(viite 748527) ja Dura-Bright® EVO (viite 748521DB).

Alcoa-vanteet liikenteessä
BYD sähköistää julkista liikennettä ja lisää vihreyttä Alcoavanteilla

Vihreys on aina kuulunut tyyliin. Uusi ja
vihreämpi propulsiotekniikka on kutienkin
kallista. Myös kustannustehokkuus on
tärkeämpää kuin koskaan. OEM-sähköbussillaan BYD keskittyy tosissaan julkisen
liikenteen päästöjen saamiseksi nollatasolle. BYD:n kaupunkibussi voi kulkea
koko päivän yhdellä latauksella käyttämällä
kustannustehokasta edullisen käyttöajan
sähköä. BYD aloitti udelleenladattavien

akkujen tuottajana ja laajensi ydintoimintaansa IT:n, autoteollisuuden, uuden energian ja raideliikenteen aloille, joten sillä on
talon sisäistä osaamista.
Kun tarkastellaan kaupunkibussin teknisiä
tietoja, teräsvanteet näyttävät aina olleen
ilmeinen, joskaan eii kaikkein tehokkain
valinta. Vaihto teräksestä alumiinisiin Alcoavanteisiin alentaa merkittävästi omistajan

kokonaiskuluja. Painonsäästö, kestävyys,
huollon helppous ja pienempi renkaiden
kuluminen ovat tässä tärkeitä tekijöitä.
BYD otti Alcoa-vanteet käyttöön kaupunkibusseissa Euroopassa jo v. 2012 ja oli
mukana Arconicin historiassa, sillä tämä
yhteistyö johtaa Euroopan vanhimpaan
sähköistettyyn
kaupunkibussikalustoon,
joka toimii edelleen (Schiermonnikoogsaarella Alankomaissa). Tänä päivänä yli 130
BYD-kaupunkibussia liikennöi Euroopan
teillä, ja Britanniassa niitä on lähes 100
yhteistyössä skotlantilaisen Alexander
Dennisin OEM-bussiytiön kanssa. Mutta
varmaa on, ettei tarina lopu siihen. Yli
100 BYD:n bussia on valmisteilla ja lisää
on tulossa. “Alcoa Wheels vastaa upeasti
yhtiömme visiota Aja enemmän ja säästä
enemmän”, kommentoi Isbrand Ho, BYD
Europen toimitusjohtaja. “Vanteet vaikuttavat positiivisesti kapasiteettiin, sillä bussi
voi kuljettaa enemmän ihmisiä ja käyttökustannukset alenevat heti, sillä renkaiden ja
vanteiden vaihtotarve vähenee.”
Lisätietoja BYD:stä verkkosivuilta www.
bydeurope.com.

Välitämme asiakkaistamme
Arvostamme aidosti jälleenmyyjiemme työtä.
Menestys ei tule etsimään ketään, vaan se on itse hankittava. Tänäkin vuonna palkitsimme 3
Alcoa Wheels -jälleenmyyjää erinomaisesta suorituksesta. Onnittelumme siis näille: Ignotus D
O O, Bulthuis Truck- en Traileronderdelen ja Alwheel s.r.o.! Olemme ylpeitä siitä, että työnne ja
omistautumisenne tuottaa tuloksia! Odotamme monia tulevia yhteistyövuosia!
Ja voittajat ovat!
Distributor of the year: Ignotus D O O, Kroatia
Alcoa Wheels Passion: Bulthuis Truck- en
Traileronderdelen, Alankomaat
Rising Star: Alwheel s.r.o., Tsekin tasavalta
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