
Alcoa® Wheels – vår kvalitetspartner
Alcoa® Wheels smidde aluminiumsfelger
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Sammenlignet med stålfelger er Alcoa® Wheels
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Lette
• opp til 300 kg vektbesparelse per vogntog, bil (4x2)/3 akslet henger
• opp til 42% besparing per felg i ufjæret vekt
• større nyttelast og førerkomfort (se ROI-kalkulatoren på www.alcoawheelseurope.com)

Sterke
• uovertruffen smidd styrke
• 5 ganger sterkere enn stål
• 5-års garanti med ubegrenset kjørelengde

Økonomiske
• lavere drivstofforbruk
• bedre varmeledning
• mindre dekkslitasje
• lengre livslengde på bremser og oppheng
• lavere vedlikeholdskostnader
• høyere annenhåndsverdi

Innovative 
Hos Howmet lytter vi på våre kunders behov, og tilbyr løsninger som:
• Dura-Bright® EVO-felger - lettstelte felger som beholder glansen  

ved vask med vann og mildt rengjøringsmiddel
• mange ulike felgdimensjoner, inklusive 22.5 x 17.00

Miljøvennlige
• produsert av slitesterk aluminiumslegering
• 100% gjenvinningsbare

Pene
• tidløs desingn
• finnes med 3 ulike overflatefinish: Dura-Bright® EVO – Børstet –  

Dura-Flange®

Alcoa® Wheels aluminiumfelger er smidd ut av ett stykke aluminium, 
uten sveisefuger. De er korrosjonsresistente, og klarer enkelt de tyngste 
tester (JWL-T, TÜV och LBF).

LBF-TEST
LBF-testen er en biaksial utmattelsestest for lastebilfelger som er tatt 
frem av av Fraunhoferinstituet for strukturell holdbarhet og system-
pålitelighet. Det skiller seg fra de fleste andre tester gjennom at faktiske 
kjøreforhold (rotasjon, bøyning og belastning) hensynstas når felgenes 
livslengde testes. Den europeiske sammenslutningen av felgprodusenter 
(EUWA) angir at en felg må kunn bære lasten tilsvarende 1,5 millioner 
testkilometer. Alcoa® Wheels felger klarte den testen galant, som  
innebærer at de oppfyller lastebilprodusentenes krav.

Dura-Bright® rengjøringstips
• La felgene avkjøles til en temperatur mellom 5° og 35°C.
• Bruk en vannslange eller høytrykkspyler for å fjerne jord, smuss  

og sand.
• Bland vann med ett mildt renjøringsmiddel eller bruk Dura-Bright® 

Wheel Wash som ikke behøver å spes ut da den er ferdig blandet
• Vask felgen med en myk børste (ALbrush)
• Skyll felgen, og tørk rent med en myk klut 

 
Mer informasjon om Alcoa® Wheels smidde aluminiumfelger, med  
tips om stell og vedlikehold finns på: www.alcoawheelseurope.com.


