PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO KOLA ALCOA

Proč příslušenství Alcoa?
• Udržení vašich hliníkových kol Alcoa v nejlepším možném stavu je a musí být hlavní prioritou.
• Společnost Alcoa Wheels věnovala mnoho let vývoji jedinečného
a speciálně vybraného příslušenství, které pomáhá udržet kola
v nejlepším možném stavu a zajišťuje dlouhou životnost.
• Veškeré naše příslušenství je dostupné v naší rozsáhlé síti autorizovaných
distributorů Alcoa. Více informací naleznete na www.alcoawheelseurope.com,
kde můžete také přejít na stránku kontaktů.
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ČÁST 1 - Čištění
DURA-BRIGHT® WHEEL WASH
Exkluzivní mycí prostředek vhodný pro čištění kol s povrchovou úpravou Dura-Bright®
Vhodné pro použití každý týden na technologiích XBR® a EVO.
Náš mycí prostředek Dura-Bright® Wheel Wash byl speciálně vyvinut, aby zákazníci měli
jistotu, že svá kola čistí bezpečným mycím prostředkem, který má i další výhody.
• Pomáhá předcházet nánosům z brzd, pryskyřic a mědi
• Žádné riziko poškození kol agresivními chemikáliemi
• Není nutné ředit
• Na jedno kolo použijte asi 150 ml
• Není klasifikováno jako nebezpečná látka podle CLP a REACH
Dodává se:
• Startovací sada, která se skládá z lahve 1 l Dura-Bright® Wheel Wash a jednoho kartáče ALbrush2
• Nádoba 5 l
• Nádoba 25 l

Před čištěním

ALCLEAN
Jedinečný čistič kol speciálně vyvinutý pro zrcadlově leštěná, broušená
a Lvl ONE® kola Alcoa. Odstraňuje oxidaci a udržuje lesk kola.
Odstraňuje prach z kotoučových brzd, sůl a ostatní skvrny.
Optimálních výsledků dosáhnete, když po čištění s ALclean
použijete ALpolish. Dodává se v nádobách 1 l, 5 l a 25 l.
Poznámka: Pokud se tvoří velké usazeniny brzdného prachu, lze prostředek ALclean
dvakrát do roka použít také na kolech Dura-Bright®. Viz servisní příručku Alcoa
Wheel Service a servisní zpravodaj Dura-Bright® Service Bulletin Edition2.

ALBRUSH2
Kartáč prémiové kvality s gumovým lemem, který slouží jako tlumič a brání poškození kol při
čištění. Má vylepšené ergonomické držadlo. Na rozdíl od standardních kartáčů je ALbrush2
Alcoa vyroben z 12 cm dlouhých hustých štětin z polyesteru (PBT). Tyto měkké štětiny
zajišťují nejlepší výsledky čistění a při kontaktu s hliníkovým kolem jej nepoškrábou.
• Gumový lem brání poškození kola
• Dobrá absorpce vody a mýdla
• Ve srovnání s normálními kartáči dlouhé a husté štětiny

ALPOLISH
Lešticí pasta pro obnovení a údržbu lesku zrcadlově lesklých, broušených a LvL ONE®
kol. Nejlepších výsledků dosáhnete, když po čištění s ALclean použijete ALpolish.
Poznámka: Nevhodné pro kola Dura-Bright®.

ALKIT4
Kompletní sada pro čištění zrcadlově lesklých, broušených a LvL ONE® kol.
Obsahuje 1l lahev ALclean, ALpolish, ALfinish a ALbrush2.
Dodává se s příručkou v několika jazycích.
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Po čištění

ČÁST 2 - Údržba
VALVEGREASE
Mazivo nemá nepříznivý vliv na gumovou průchodku ventilu a pomáhá bránit úniku
vzduchu v delším čase. Mazivo VALVEgrease je také používáno v našem výrobním závodě
pro předběžné mazání ventilů a oblasti montážního otvoru ventilu.
• Brání korozi v oblasti montážního otvoru ventilu
Namažte zde
• Testováno na všech ventilech ALcoa
• Snadné použití
• Odolné vůči vodě
• Nepoužívat při montáži
• Nádoba 1 kg
Při každé montáži nové pneumatiky je důrazně doporučováno namontovat nový ventil Alcoa, aby se zabránilo
šíření koroze a únikům vzduchu okolo ventilu.
Další informace o čistění oblasti montážního
otvoru ventilu, výměně ventilů a utahování ventilů
naleznete v servisní příručce kol Alcoa.

Poznámka: není určeno pro
montáž pneumatik a kol

HUBGREASE
Zcela nové mazivo z minerálního
oleje pro použití při montáži kol
Alcoa. Pomáhá předcházet korozi a
nezanechává stopy na povrchu kola.

Namažte zde
Namažte zde

Namažte zde

Když jsou kola v provozu, v oblasti kola a náboje se hromadí
nečistoty a další cizí tělesa. Když se k tomu přidá voda a posypová
sůl, může dojít ke korozi okolo středového otvoru kola. To také vede
k přilepení kol k nábojům, která je pak velmi obtížné demontovat.
Namažte zde
NEMAŽTE povrch kola, náboje ani
brzdového bubnu

Poznámka: není určeno pro montáž pneumatik nebo na ventily.
Použití HUBgrease Alcoa pomáhá řešit tyto
problémy a brání problémům při údržbě.
• Brání galvanické korozi otvoru náboje
• Odolává teplotám až do 150 °C
• Snadné použití
• Neoxiduje
• Odolné vůči vodě
• Nádoba 1 kg
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DISCMATES
Tento produkt brání hromadění koroze mezi ocelí a hliníkovými koly a mezi ocelovým
nábojem a hliníkovými koly, tzn. že omezuje problémy při údržbě. Může být
také použito pro ochranu montážního povrchu kola před poškozením.
Vložení Discmates mezi zdvojená kola Dura-Bright®
také snižuje možnost poškození mezi nimi.
Dodává se pro kola s 10 otvory pro šrouby,
vnitřním průměrem kružnice otvorů pro šrouby 335 mm a šrouby 22 mm.

KOTOUČE SE ŠTĚTINAMI

Kotouče se štětinami jsou základním produktem pro údržbu, který pomáhá udržovat vaše kola
Alcoa v nejlepším možném stavu. Jsou ideální pro čištění matných ploch, patek, čepů nebo
středicích hran náboje. Jsou také vhodné pro odstranění ostrých hran, které vznikají opotřebením ráfků nebo obecnou korozí, oxidací a nečistotou a mohou být použity na většině úhlových
brusek. Vložka je výměnný držák disku. Jsou opracovány tak, aby bylo možné použít jakoukoliv
standardní 6,3 mm 20 hřídel se závitem. V závislosti na použitém pneumatickém nářadí lze dřík
o průměru 6,3 mm použít jako adaptér pro namontování vložky na nářadí – viz obrázek.
Dodává se v měkké, střední a tvrdé verzi ve dvou rozměrech (Ø 25 a Ø 50 mm).
Bílé kotouče: Měkké – speciálně pro ošetření hliníkových součástí
Žluté kotouče: Středně tvrdé – pro odstranění běžné oxidace
Zelené kotouče: Tvrdé – pro odstranění rozsáhlé oxidace
Použijte menší kotouč
• pro odstranění stop koroze, oxidace a prachu na čepech a středicích
hranách náboje a také na vnitřní straně otvoru náboje kola
Použijte kotouč Ø 50 mm
• pro čištění větších částí kola a pro čištění náboje
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ČÁST 3 - Vzhled
NEREZOVÉ KRYTY ALCOVERS
Vysoce kvalitní kryty kolových matic z nerezové oceli
s embosovaným logem společnosti Alcoa.
Dodávají se pro kolové matice M22 Alcoa s šestihrannou hlavou 32 a 33 mm.
• Plochy neztrácí barvu a neuvolňují se
• Zkrácená hrana pro zabránění kontaktu s kolem
a zabránění poškození kol Dura-Bright®
• Vnitřní otvor krytu je 41 mm
Dodává se krabice s 20 kryty.

CHROMOVANÉ PLASTOVÉ KRYTY
Vysoce kvalitní kryty kolových matic z pochromovaného plastu s embosovaným
logem společnosti Alcoa. Univerzální pro kolové matice Alcoa M22 32 a 33 mm.
• Konstruovány s patentovaným systémem
zajišťujícím snadnou montáž a demontáž
• Dodávají se s praktickým nástrojem, který lze
použít pro odstranění nasazeného krytu
Dodává se v plastové krabici s 20 kryty a 1 nástrojem.

ALGRIP
Vhodné nářadí pro nasazování a demontáž
ocelových krytů kolových matic.
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ČÁST 4 - Kolové matice
KOLOVÉ MATICE
Kolové matice jsou životně důležité pro upevnění kola na
náboj. Kolové matice Alcoa mají jedinečnou konstrukci
a výhody oproti levnějším alternativám:
• Konstrukce podložky zvyšuje odolnost a sílu upevnění
• Oblast styku matice s podložkou je konstruována
tak, aby se snížilo tření na minimum
• Velmi se doporučuje mazání podložky
• Povrchová úprava Geomet / Dacromet®
pomáhá bránit korozi
• Objímka M22 brání poškození způsobenému kroucením
dlouhých objímkových matic vnitřních kol při dvojité montáži
• Vyšší šestihran brání sklouzávání momentových klíčů,
což může vést k úrazu operátora a poškození kola
• Konstrukce matice umožňuje bezpečné uložení vložky
• Vložky Alcoa lze objednat samostatně
Více informací o způsobu montáže, točivém momentu, mazání a
prošroubování závitu naleznete v servisní příručce kol Alcoa.

ČÁST 5 - Ventily
VENTILY
S výjimkou kol 22.5”x17.00” se kola Alcoa montují s poniklovanými ventily. Poniklování, speciální černá průchodka ve tvaru T a integrovaná plastová podložka
šestihranné matice snižují riziko galvanické koroze mezi ventilem a kolem.
Ventily mají drážkované hlavy a šestihrannou základnu, která poskytuje lepší
uchopení a snadnou výměnu pomocí šroubováku nebo klíče.
Doporučuje se vyměnit ventily při každé výměně pneumatik.
Pro mazání ventilu a montážního otvoru ventilu použijte mazivo
Alcoa VALVEgrease. Předejdete tak korozi okolo montážního
otvoru ventilu, která by mohla způsobit únik vzduchu.
Je dodáván také plastový nástavec POM 150
mm včetně protiprachové zátky, který umožňuje
kontrolu tlaku vnitřní pneumatiky při normální dvojité montáži.
Poznámka: mazivo HUBgrease nepoužívejte na ventily.
Více informací o výměně ventilů naleznete v servisní příručce kol Alcoa.
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Industrieweg 135
B-3583 Paal, Belgium
Email: info.wheels@alcoa.com
Tel: +32 11 45 84 60
Fax: +32 11 45 56 30
www.alcoawheelseurope.com
www.alcoa-accessories.com
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