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

Bizi Busworld ve Solutrans’da ziyaret edin!
Alcoa Wheels sizi Busworld’e bekliyor

Yenilikler sizi bekliyor

20 - 25 Ekim tarihleri arasında Kortrijk, Belçika’da yapılacak
Busworld Europe’da sergi açmaktan mutluluk duyuyoruz.

Solutrans, 21 - 25 Kasım tarihleri arasında Fransa’daki Lyon
Eurexpo’da gerçekleşecek kentsel ve karayolu taşımacılığı
çözümleri sergisidir.

Bu sergi, 40 yılı aşkın tecrübesiyle tüm büyük otobüs ve yolcu
otobüsü üreticileri, bileşenleri, parçaları, aksesuar üreticileri
ve servis sağlayıcılarının katılımıyla gerçekleşen en eski ve en
ünlü otobüs ve yolcu otobüsü sergisi ve konferansıdır.

Ağır Yük Taşıtı sektöründeki yenilik ve bilginin bir araya
geldiği iki yılda bir düzenlenen bu ticaret fuarının bir
parçası olmaktan heyecan duyuyoruz.
Alcoa Wheels her zaman olduğu gibi kendini modern bir
standla temsil ediyor ve masaya yeni bir şeyler koyuyor.
Bu yıl tekrar hayran kalmak isterseniz, stand 3 J 101’de bizi
ziyaret edin.

Otobüs sektöründeki en son gelişmeleri öne çıkaran bu
etkinlikte, son yeniliklerimizden Dura-Bright®/Dura-Flange®
yüzey işlemelerini sunacağımız 9 numaralı salonda 951b
standını ziyaret edin.
Kanıtlanmış ve test edilmiş iki teknolojimizin birleşimi
sonucunda, jant flanşı aşınmasına karşı daha fazla koruma
sunan, birinci sınıf, çok parlak, temizlenmesi kolay
görünümünü korurken hizmet ömrünü uzatan bir jant
hizmetinize sunulmuştur.

Yeniliğimiz Dura-Bright®/Dura-Flange® yüzey işlemeyi
görme ve hissetme fırsatının yanı sıra diğer ilgi çekici ve
yepyeni ürünlerimizi sunuyoruz.
Sizi orada görmeyi ve en son yeniliklerimizi sizinle
paylaşma şansını bulmayı umuyoruz!

Alcoa Wheels on the road
İsviçre’deki PostBus gibi daha yeşil ve daha hafif olun
40 körüklü otobüs bu yıl Alcoa Wheels
ile yenilenecek. Sonuç olarak şirket
12 yıllık hizmet ömrü boyunca Alcoa
Wheels takılı her körüklü otobüs
için CO2 emisyonlarını 4 kata kadar
azaltacağı için uzun vadede büyük bir
kazanç elde etti.

Daha sürdürülebilir olmanın yanı sıra
aynı zamanda toplam sahip olma
maliyetini düşüren bir şehir içi otobüs
şirketi duydunuz mu? PostBus Ltd bunu
başardı. Şirket; ağırlığı azalttı, yolcu
kapasitesini en yüksek hale getirdi,
yakıt ve lastik maliyetlerini düşürdü,
CO2 emisyonlarını azalttı ve müthiş
görünümünü korudu.
Peki bunun arkasındaki hüner neydi?
Elbette Alcoa Wheels. PostBus, bir

standart ve bir körüklü otobüse Alcoa
Wheels taktı ve araçları test etti. 12
aylık bir denemeden sonra standart
otobüste önemli ölçüde daha az
yakıt tüketimi ve körüklü otobüsün
3 aksındaki lastik aşınmasında gözle
görülür bir azalma ölçüldü. Ön aksdaki
fark - şaka değil - şaşırtıcıydı.
Böyle inandırıcı sonuçlar ile PostBus
hemen otobüse atlamaya karar verdi.

PostBus Ltd, İsviçre yollarındaki 1
numaralı toplu taşıma operatörüdür.
1200 standart ve 300 körüklü otobüs
ile şirket her yıl yaklaşık 152 milyon yolcu
taşıyor. PostBus markası güvenilirlik,
güven
değerlerini
bünyesinde
barındırıyor. Alcoa Wheels ve PostBus
ortaklığının temelleri geriye gidiyor
çünkü şirket halihazırda otobüslerinin
küçük bir bölümünde markayı
kullanıyor. Bu güçlenen ortaklık ile 57
otobüs Arconic dövme alüminyum
Alcoa Wheels ile yollara çıkacak. Çok
mutluyuz.
PostBus hakkında daha fazla bilgi için
lütfen https://www.postbus.ch adresini
ziyaret edin.

Yeni Scania Iberia Lansmanı
Alcoa Wheels yeni serinin görünümünü tamamlıyor
Scania,
elbette
Dura-Bright®
Alcoa Wheels takılı yeni Scania XT
inşaat serisini sunduğu başarılı bir
lansman etkinliği yaptı. İspanya Filo
Yöneticimiz Almudena Sanchez,
4 gün süren etkinliğin 3 gününde
etkinlikte yer aldı.
Yeni serinin özellikleri ve Alcoa
Wheels’in
getirdiği
avantajlar
ayrıntılarıyla sunuldu.

Etkinliğin en önemli olayı kesinlikle
Marc Márquez ve Álex Márquez’in
Dura-Bright® Alcoa Wheels takılı
Scania G450 8X4’ü sunma ve şansı
bulmasıydı.
İkili, yeni Scania XT serisinin
dayanıklılığı ve manevra kabiliyetine
hayran kaldı.
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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.

