TARTOZÉKOK

ALCOA WHEELS KERÉKTÁRCSÁKHOZ

Miért használjak Alcoa Wheels tartozékokat?
• Az Alcoa Wheels keréktárcsáinakkarbantartása, hogy megőrizze azok lehető legjobb állapotát,
alapvető fontosságúnak kell lennie.
• Az Alcoa Wheels tartozékok több éves fejlesztés és speciális kiválasztás eredménye, hogy
segítsen a keréktárcsák lehető legjobb állapotának megőrzésében, és a hosszú élettartam
biztosításában.
• Minden tartozékunk elérhető a hivatalos Alcoa Wheels kereskedőkből álló kiterjedt
hálózatunkból. További információért látogasson el a www.alcoawheelseurope.com oldalra, és
nyissa meg a kapcsolat lapot.

TARTALOMJEGYZÉK
1. FEJEZET - TISZTÍTÁS
Dura-Bright Wheel Wash, ALclean, ALbrush, ALpolish, ALkit4

3

®

4

2. FEJEZET - KARBANTARTÁS
HUBgrease, VALVEgrease, Discmates, Kefekorong
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3. FEJEZET - MEGJELENÉS
ALcovers, ALgrip

4. FEJEZET - KERÉKANYÁK
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5. FEJEZET - SZELEPEK
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1. FEJEZET - Tisztítás
DURA-BRIGHT® WHEEL WASH
Az exkluzív megoldás Dura-Bright® felületkezeléssel ellátott kerekei biztonságos
tisztításához.Heti gyakorisággal használható az XBR® és EVO technológiákhoz. A
Dura-Bright® Wheel Wash kifejezetten úgy készült, hogy ügyfeleink biztosak lehessenek benne, biztonságos
tisztítási megoldást használnak kerekeik tisztán tartásához, melynek további előnyei is vannak.
• Segít megakadályozni a fékpor gyanta felgyülemlését, és a bronzosodást
• Nem kell félnie, hogy durva vegyszerekkel kárt tesz a kerekekben
• Nem kell hígítani
• Körülbelül 150 ml-re van szükség kerekenként
• A CLP és Reach rendeletek alapján nem minősül veszélyes árunak
Elérhető:
• Kezdő készletben, mely 1 l palackozott Dura-Bright® Wheel Wash-t és egy ALbrush2-t tartalmaz
• 5 l-es tartályban
• 25 l-es tartályban

Tisztítás előtt

ALCLEAN
Egyedi keréktárcsa-tisztító, mely kifejezetten az Alcoa Wheels tükörfényű,
polírozott és LvL ONE® kerekeihez készült. Eltávolítja az oxidációt és fenntartja
a keréktárcsa csillogását. Eltávolítja a fékport, sómaradványokat és a mindennapi
szennyeződéseket. Az optimális eredményhez az ALclean-nel történő tisztítást
követően használjon ALpolish-t. Elérhető 1, 5 és 25 literes kiszerelésben.
Megjegyzés: Az ALclean évente kétszer Dura-Bright® felületkezeléssel rendelkező
keréktárcsákon is alkalmazható, ha jelentős mértékű fékpor gyűlt fel. Lásd az Alcoa
Wheels Kerékszerelési útmutatót és a Dura-Bright® Szerviz hírek 2. kiadását.

ALBRUSH2
Prémium minőségű kefe gumi peremmel, amely egy ütközőhöz hasonlóan megakadályozza,
hogy kerekei tisztítás közben sérüljenek. Továbbfejlesztett, ergonomikus markolattal.
A hagyományos kefékkel ellentétben az ALbrush2 12 cm-es poliészter (PBT)
rostokból készült. Ezek a puha rostok garantálják a legjobb tisztítási eredményt,
valamint hogy használatakor ne karcolódjon meg az alumínium kerék.
• Gumi perem a kerék sérülésének elkerüléséhez
• Kiválóan felszívja a vizet és a szappant
• Hosszú rostok, és nagy számú közbenső rost a normál kefékhez képest

ALPOLISH
Polírozó paszta, mely visszaállítja és fenntartja az Alcoa Wheels tükörfényű,
polírozott és LvL ONE® kerekek fényét. A legjobb eredményhez az ALclean-nel
történő tisztítást követően használjon ALpolish-t. Megjegyzés: Nem
használható Dura-Bright® felületkezeléssel rendelkező kerekekhez.

ALKIT4
Egy teljes készlet tükörfényű, polírozott és LvL ONE® kerekek tisztításához.
Tartalmaz 1 liter palackozott ALclean, ALpolish és ALfinish terméket,
valamint egy ALbrush2-t. Az útmutató több nyelven is elérhető.
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Tisztítás után

2. FEJEZET - Karbantartás
VALVEGREASE
Lítium alapú zsír, mely korróziógátlóként szolgál a szelepek felszerelésekor/cseréjekor. A
zsírnak nincs káros hatása a szelep gumi tömítésére, és segít megakadályozni, hogy a levegő
egy idő után elszivárogjon. A VALVEgrease-t gyártóüzemünkben
is használjuk a szelepek és szelepnyílások előzetes síkosítására.
Itt kenje
• Megakadályozza a korróziót a szelepnyílások környékén
• Tesztelt minden szeleppel szerelt Alcoa Wheels keréktárcsán
• Könnyen alkalmazható
• Vízálló
• Rögzítéshez nem használható
• 1 kg-os tartály
Kifejezetten javasoljuk, hogy a gumiabroncs felszerelésekor minden
alkalommal szereljen be új szelepet, hogy elkerülje a korróziót és
a szivárgást a szelepnyílás környékén. A szelepnyílás környékével,
a szelepek cseréjével és a szelepek meghúzási nyomatékával
kapcsolatban lásd az Alcoa Wheels Kerékszerelési útmutatót.

Megjegyzés: a gumiabroncs felhelyezéséhez vagy
felszereléshez nem használható

HUBGREASE
Vadonatúj ásványi olaj alapú zsír Alcoa Wheels
kerekek felszereléséhez. A zsír segít megelőzni a
korróziót és nem hagy nyomot a kerék felületén.

Itt kenje meg
Itt kenje meg

Itt kenje meg

A kerekek használata során szennyeződések és más idegen
anyagok gyűlhetnek össze a kerék és a kerékagy környékén. Ha
ehhez hozzáadjuk a vizet és az útszóró sót, korrózió alakulhat ki
a keréktárcsa központi furata körül. Ilyenkor a keréktárcsa rá is
ragadhat a kerékagyra, amitől rendkívül nehéz lesz a leszerelés.
Itt kenje meg

NE kenje meg a kerék, kerékagy
homloklapját vagy a fékdobot

Megjegyzés: a gumiabroncs felhelyezéséhez
vagy szelepekhez nem használható.
HUBgrease használatával leküzdheti ezeket az akadályokat,
és elkerülheti a karbantartási gondokat.
• Megelőzi a központi furat galvanikus korrózióját
• Rendkívül hőálló, akár 150 °C-ig
• Könnyen alkalmazható
• Oxidációval szembeni stabilitás
• Vízálló
• 1 kg-os tartály
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DISCMATE
Ez a termék segít megakadályozni, hogy korrózió keletkezzen acél és
alumínium keréktárcsák, illetve az acél kerékagy és az alumínium
keréktárcsák között, ezáltal csökkentve a karbantartás
jelentette gondokat. Arra is alkalmas, hogy megvédje a
keréktárcsa rögzítési felületét a kozmetikai sérülésektől.
Ha Discmate tárcsát szerel Dura-Bright® felületkezelt ikerkerekek
közé, azzal csökkentheti a két tárcsa közti felületi sérülést.
10 csavarfurattal, 335 mm átmérőjű lyukkörrel és 22 mm-es tőcsavarokkal szerelt keréktárcsákhoz.

KEFEKORONGOK

A kefekorongok kulcsfontosságú karbantartási eszközök ahhoz, hogy Alcoa Wheels kerekeit a lehető legjobb
állapotban őrizze meg. Ideálisak a felfekvő felületek, peremülések, csapok vagy a kerékagy központosító
peremeinek tisztításához. A keréktárcsa peremének kopásakor keletkező éles peremek, vagy az általános korrózió,
oxidáció és szennyeződések eltávolításához is megfelelőek, használhatóak a legtöbb sarokcsiszoló szerszámmal.
A lap egy eltávolítható tárcsatartó. Belsőleg kezelve vannak, hogy fogadjanak bármilyen
6,3 mm-es 20 menetes tengelyt. A használt pneumatikus szerszámtól függően a Ø6,3 mm
(1/4”) szár adapterként használható a lap szerszámhoz rögzítésére - lásd ábra.
Lágy, közepes és kemény sörtékkel kapható 2 átmérővel (Ø25 és Ø 50 mm).
Fehér korongok: Lágy - kifejezetten alumínium alkatrészek ápolásához
Sárga korongok: Közepesen kemény - közepes mértékű oxidáció eltávolításához
Zöld korongok: Kemény - erős oxidáció eltávolításához
Használja a kisebb korongot
• rozsdafoltok, oxidok és por eltávolításához a csapokról és az agy középső
pereméről, valamint a kerék kerékagy furatának belső részéről
Használja a Ø50 mm korongot
• a keréktárcsa nagyobb alkatrészeinek, valamint a kerékagy tisztításához
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3. FEJEZET - Megjelenés
ROZSDAMENTES ACÉL ALCOVER KUPAK
Kiváló minőségű rozsdamentes acél kupak a kerékanyák
takarásához dombornyomott Alcoa Wheels emblémával.
M22 32 és 33 mm-es hatlapfejű peremes kerékanyához.
• Nincsenek elszíneződött vagy laza lencsék
• Rövidített perem, hogy ne érjen a kerékhez, és ne
sérüljön a Dura-Bright® felületkezelt kerék
• A burkolat belső távolsága 41 mm
20-as csomagban kapható.

KRÓMOZOTT MŰANYAG ALCOVER KUPAK
Kiváló minőségű krómozott műanyag kupak dombornyomott Alcoa Wheels
emblémával. Univerzális, 32 és 33 mm-es M22 peremes anyákhoz.
• Szabadalmaztatott rendszer, egyszerű fel- és leszerelés
• Mellékelt eltávolító szerszám, mellyel eltávolíthatóak
a kupakok, ha dísztárcsát szerel fel
20-as csomagban kapható, melyhez 1
lehúzó szerszámot mellékelünk.

ALGRIP
Praktikus szerszám a rozsdamentes kerékanya
kupakok fel- és leszereléséhez.
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4. FEJEZET - Kerékanyák
KERÉKANYÁK
A kerékanyák létfontosságúak a keréktárcsa kerékagyhoz való
rögzítésében. Az Alcoa Wheels kerékanyák egyedi kialakítást és
előnyöket biztosítanak az olcsóbb alternatívákkal szemben:
• Az alátét kialakítása javítja a tartást és a szorítóerőt
• Az alátét érintkezési felületét úgy terveztük és gyártottuk,
hogy minimálisra csökkentse a súrlódást
• Kifejezetten javasoljuk az alátét síkosítását
• A Geomet / Dacromet® bevonat segít meggátolni a korróziót
• Az M22 hüvely megelőzi az abból adódó sérüléseket,
hogy az ikerkerekes elrendezésben a hosszú hüvelyű
csavaranyákat a belső keréknek szorítják
• A magasabb hatlapú fejnek
köszönhetően a nyomatékkulcs kisebb
eséllyel csúszik le, ami a kezelő vagy a kerék sérülését okozhatná
• Az anyát úgy tervezték, hogy a betétek stabilan rögzüljenek
• Az Alcoa Wheels betétek külön rendelhetőek
A szerelés menetével, nyomatékokkal, kenéssel és menetek kapcsolódásával kapcsolatos
további információkért lásd az Alcoa Wheels Kerékszerelési útmutatót.

5. FEJEZET - Szelepek
SZELEPEK
Minden Alcoa Wheels keréktárcsát nikkelezett szelepekkel szereltünk, kivéve a 22.5”x17.00”
keréktárcsákat. A nikkel bevonat, a speciális fekete T alakú tömítés és a hatlapfejű anya belső
műanyag alátéte csökkentik a galvanikus korrózió esélyét a szelep és a kerék közt.
A szelepek hornyolt porvédő sapkával és hatlapú fejjel rendelkeznek, így stabilabban befoghatóak,
és könnyen cserélhetőek egy csavarhúzó vagy csavarkulcs segítségével.
Javasoljuk, hogy a gumiabroncsok cseréjekor a szelepeket is cserélje.
Használjon Alcoa Wheels VALVEgrease-t a szelep és a szelepfurat
környékének kenéséhez, hogy megakadályozza a szelepfurat
környékének korrózióját, mivel az szivárgáshoz vezethet.
Szintén kapható egy 150 mm-es POM műanyag
szelephosszabbító porvédő sapkával, amivel
ikerkerekes elrendezés esetén ellenőrizheti a belső gumiabroncs nyomását.
Megjegyzés: szelepekhez ne használjon HUBgrease-t.
A szelepcserével kapcsolatos további információkat az Alcoa Wheels Kerékszerelési útmutatóban talál.
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Industrieweg 135
B-3583 Paal, Belgium
Email: info.wheels@arconic.com
Tel: +32 11 45 84 60
Fax: +32 11 45 56 30
www.alcoawheelseurope.com
www.alcoa-accessories.com
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