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

İlkbahar temizliğinin zamanı geldi!

Alcoa 2 şirkete
ayrılmıştır: Alcoa
ve Arconic. Alcoa
Wheels, Arconic
grubunun bir parçası
olan Arconic Wheel
and Transportation
Products tarafından
üretilmektedir.

Yakında sunacağımız yeni jant:
Dura-Bright®/Dura-Flange®
Yılın en güzel zamanı yine başladı... İlkbahar temizliği. Herkesin favorisi! Ancak bu yıl Dura-Bright® Alcoa Wheels ürünlerinizi temizlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı! Dura-Bright® Wheel Wash,
haftalık kullanıma uygun özel bir temizleyicidir ve ürünü seyreltmeniz gerekmediğinden mükemmel derecede güvenlidir. DuraBright® Wheel Wash, fren tozu reçinesi oluşumunu ve bakır oksitlenmesini önlemeye yardımcı olur. Alcoa Wheels fabrikası tarafından geliştirilen ve onaylanan tek temizleyicidir!
Kullanımı kolaydır ve göz açıp kapayana kadar göz alıcı parlak jantlara sahip olursunuz!
Dura-Bright® Wheel Wash hakkında bilgiler:
• Hem EVO hem XBR teknolojisine uygundur
• Seyreltilmesi gerekmez
• Jantlara sert kimyasallarla zarar verme riski taşımaz
• Arconic tarafından geliştirilmiş, test edilmiş ve onaylanmıştır
ÖNCE
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Arconic Wheel and Transportation Products, yakında yeni bir
jantı piyasaya sürecek: Dura-Bright®/Dura-Flange®. Daha uzun
bir kullanım ömrü boyunca ekstra koruma özelliğinin parlaklık ve
kolay temizlikle birleşimi!
Bu DD jant, aşağıdaki Alcoa Wheels ebatlarında mevcut olacaktır:
- 19,5x7,50: parça numarası 773453DD (32 mm cıvata deliği Ø)
- 19,5x8,25: parça numarası 783453DD (32 mm cıvata deliği Ø)
- 22,5x7,50: parça numaraları 874523DD ve 874513DD
- 22,5x8,25: parça numaraları 882523DD ve 882513DD

22,5”x7,50” Alcoa Wheels jantlar
için Dura-Flange® cilası
22,5x7,50 jantlarımız artık Dura-Flange® cilalı olarak da
mevcuttur:
- parça numarası 874510DF (32 mm cıvata deliği Ø)
- parça numarası 874520DF (26 mm cıvata deliği Ø)

Alcoa Wheels yollarda
tımızı fevkalade kolaylaştırıyorlar” diye
devam ediyor Mr. Pizzato. “Jantları temiz
tutmak çok kolay ve bu süreçte daha fazla
ağırlık taşımamıza imkan veriyorlar. Her
iki açıdan da kazançlıyız!”. Pizzato filosu,
Arconic’in en iyi ürünleriyle tam donanımlı
70 araçtan oluşuyor. Pizzato, devamlı gelişerek ve müşterilere mükemmel ürünler
sunarak çağın öncüsü olacağınıza inanıyor.
Bakımı Dura-Bright® jant kadar kolay başka
bir jant olmadığı için bize de bu sözlere
katılmak düşüyor.

Çağın öncüsü

Harcanmamış bir dakika bile zaman
kaybıdır. Pizzato Trasporti, bu felsefeye
gönülden bağlıdır. 80’lerde doğan şirket,
hizmetlerini tamamen güncel tutmak için
en gelişmiş tesislere ve modern teknolojilere yoğun şekilde yatırım yapıyor. İş
gücünün motivasyonunu korumak için
düzenli eğitimler planlanıyor. Mr. Pizzato
bunu “En iyilerim için yalnızca en iyisi”

diye yorumluyor. “Kalabalığın arasından
sıyrılmak ve son derece nitelikli personelimizin motivasyonunu korumak için yalnızca
en iyi markalarla çalışıyoruz. Evet, Alcoa
Wheels da bunlardan biri.”
Pizzato, Dura-Bright® Alcoa Wheels ürünlerinin büyük bir hayranı. “Sadece elmas gibi
parladıkları için değil, aynı zamanda haya-

Pizzato Trasporti, sıvı gıda nakliyesi sektöründe büyük bir isim ve merkezi Bassano
del Grappa’da bulunuyor. Daha fazla bilgi
için web sitelerini ziyaret edin: www.pizzatotrasporti.it.
Sadece elmas gibi parladıkları için değil, aynı
zamanda hayatımızı fevkalade kolaylaştırıyorlar.

Müşterilerimiz önemlidir
Çabalar büyük takdir gördüğünde
Bizi devamlı yaptığımız işler
anlatır. Ve mükemmel performans
ödüllendirilmelidir. Tebrikler
Sobralpneus LDA, Tyretracks Eccleshall
Ltd ve Wilhelm Schwarzmüller GmbH!
Gayretli çalışmanızın ve azminizin
karşılığını aldığınızı görmekten gurur
duyuyoruz ve işbirliğimizi sürdürerek
birlikte geçireceğimiz nice yılları
heyecanla bekliyoruz!

Kazananlar!
Yılın distribütörü:
Sobralpneus LDA
Alcoa Wheels Tutkusu:
Tyretracks Eccleshall Ltd
Yükselen Yıldız:
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 ve onun dünya çapındaki bağlı kuruluşları ve bunların yetkili üçüncü şahıs yüklenicileri veya temsilcileri (Arconic), ziyaretler, bültenler, postayla iletişim,
telefon aramaları ve elektronik iletişim ve e-posta yoluyla Arconic Ürünleri ve Hizmetleri hakkında bilgi vermek amacıyla ve Arconic ve onun Ürünleri ve Hizmetleriyle iş ilişkinizi daha da geliştirmeye
yönelik diğer herhangi bir amaçla sizinle ilgili elindeki kişisel bilgileri işleyebilir. Arconic, sizinle ilgili bu bilgileri yalnızca belirtilen Amaç için kullanır ve verileri yalnızca Amacı gerçekleştirebilmek için
gereken süre boyunca saklayacaktır. Kişisel bilgilerle ilgili tüm haklarınızın ve yürürlükteki tüm kanunların bilincindesiniz ve Arconic’nın sizinle ilgili sakladığı bilgileri sildirme veya bilgiler yanlışsa,
düzelttirme hakkına sahipsiniz. Adresinizi güncellemek veya üyelikten çıkmak için info.wheels@arconic.com adresine e-posta gönderin.

