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Neden Alcoa Wheels için aksesuarlar?
• Alcoa Wheels mümkün olan en iyi halde tutmak amacıyla bakımını 

yaptırmak en önemli önceliktir ve öyle olmalıdır.
• Alcoa Accessory Products uzun yıllar boyunca geliştirilmiş ve 

seçilmiş tekerleklerin mümkün olan en iyi durumda korunmasına 
yardımcı olmak ve uzun hizmet ömrü sağlamak için.

• Yetkili Alcoa Wheels distribütörlerinden oluşan kapsamlı 
ağımız sayesinde tüm aksesuarlarımıza ulaşılabilir.
Daha fazla bilgi için www.alcoawheelseurope.com adresini 
ziyaret edin ve iletişim sayfasına ilerleyin.

İÇİNDEKİLER 
BÖLÜM 1 - TEMİZLEME  3
Dura-Bright® Wheel Wash, ALclean, ALbrush, ALpolish, ALkit4

BÖLÜM 2 - BAKIM  4
HUBgrease, VALVEgrease, Discmates, Bristle Disc

BÖLÜM 3 - GÖRÜNÜM  6
ALcovers, ALgrip

BÖLÜM 4 - JANT SOMUNLARI  7

BÖLÜM 5 - SUBAPLAR  7



3

BÖLÜM 1 - Temizleme
DURA-BRIGHT® WHEEL WASH
Dura-Bright® uygulanmış jantlarınızın güvenli bir şekilde temizlenmesi için tek çözüm. 
Hem XBR® hem de EVO teknolojisinde haftalık kullanım için uygundur. Dura-Bright® 
Wheel Wash, müşterilerimize jantlarını güvenli bir temizleme çözeltisi ile temizleme 
teminatının yanı sıra ek yararlar da sunmak için özel olarak tasarlanmıştır.
• Fren tozu reçinesi oluşumunu ve bakır oksitlenmesini önlemeye yardımcı olur
• Jantlara sert kimyasallarla zarar verme riski taşımaz
• Seyreltilmesi gerekmez
• Jant başına yaklaşık 150 ml kullanın
• CLP ve Reach direktiflerine göre tehlikeli madde olarak sınıflandırılmaz
Satışa sunum şekli:
• 1 L’lik bir adet Dura-Bright® Wheel Wash şişesi ve bir ALbrush2 içeren başlangıç kiti
• 5 L’lik kap
• 25 L’lik kap

ALCLEAN 
Mirror Polished, Brushed ve LvL ONE® Alcoa Wheels jantlar için özel olarak geliştirilen 
benzersiz bir jant temizleyici. Oksitlenmeyi ortadan kaldırır ve jantın cilasını korur.
Disk fren tozunu, tuz serpintisini ve genel lekeleri giderir. Optimum 
sonuçlar için ALclean ile temizleme sonrasında ALpolish kullanın. 
1 L, 5 L ve 25 L’lik teneke kutularda satılmaktadır.
Not: Ayrıca, yoğun bir fren tozu oluşumu durumunda ALclean, Dura-Bright® 
uygulanmış jantlarda yılda iki keze kadar da kullanılabilir. Alcoa Wheels Jant 
Servis Kılavuzuna ve Dura-Bright® Servis Bülteni 2. Baskı’ya bakın.

ALBRUSH2 
Temizlik sırasında jantların hasar görmesini önlemek için bir tampon işlevi görev kauçuk 
kenarlı birinci kalite bir fırça. Geliştirilmiş ergonomik sapıyla birlikte gelir. Standart fırçaların 
aksine ALbrush2, 12 cm’lik polyester (PBT) yolma elyaftan üretilmiştir. Bu yumuşak elyaf en iyi 
temizleme sonuçlarını sağlar ve alüminyum jantlarla temas ederken çizilmelerine neden olmaz.
• Kauçuk kenar jantın hasar görmesini önlemek içindir
• Su ve sabunu iyi şekilde emer
• Normal fırçalara göre uzun ve yüksek sayıda takılmış life sahiptir

ALPOLISH 
Mirror Polished, Brushed ve LvL ONE® Alcoa Wheels jantların parlak-
lığını yeniden kazandırmak ve korumak için cila pastası. En iyi sonuç 
için ALclean ile temizleme sonrasında ALpolish kullanın.
Not: Dura-Bright® uygulanmış jantlarda kullanım için değildir.

ALKIT4 
Mirror Polished, Brushed ve LvL ONE® jantları temizlemek için eksiksiz bir kit.
1 L’lik bir ALclean, ALpolish, ALfinish ve ALbrush2 içerir.
Kılavuz çeşitli dillerde mevcuttur.

Temizleme sonrası

Temizleme öncesi
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BÖLÜM 2 - Bakım

VALVEGREASE
Subapları monte ederken/değiştirirken korozyon önleyici olarak işlev gören 
bir lityum bazlı gres. Gresin, subabın kauçuk rondelası üzerinde hiçbir ters 
etkisi yoktur ve zamanla hava kaçağını önler. 
VALVEgrease ayrıca üretim tesisimizde subapların ve subap 
deliği alanının ön yağlama işleminde de kullanılır.
• Subap deliği alanında korozyonu önler
• Tüm Alcoa Wheels subaplarda test edilmiştir
• Uygulanması kolaydır
• Suya dayanıklıdır
• Montajda kullanmak için değildir
• 1 kg’lık kap

Subap deliği alanında korozyon ve kaçak oluşmasını önlemek 
için her yeni bir lastik monte edilişinde yeni bir subap takılması 
önemle tavsiye edilir. Subap deliği alanının temizlenmesi, 
subapların değiştirilmesi ve subap torkuyla ilgili daha fazla 
bilgi için Alcoa Wheels Jant Servis Kılavuzuna bakın.

Not: Montaj veya lastik takmada 
kullanım için değildir

Burayı yağlayın

Burayı yağlayın Burayı yağlayın

Burayı yağlayın

Göbek yüzeyini, jant yüzeyini veya fren 
kampanasını YAĞLAMAYIN

HUBGREASE
Alcoa Wheels montajı sırasında 
kullanım için yeni mineral yağ bazlı 
gres. Gres korozyonun önlenmeye 
yardımcı olur ve jantın yüzeyinde iz bırakmaz.

Jantlar servisteyken, jant ve göbek bölgesinde kir ve 
başka yabancı maddeler birikir. Su ve yol tuzu eklen-
mesiyle jantın poyra çapı etrafında korozyon meydana 
gelebilir. Bu, jantların çıkarılmalarını aşırı derecede zorlaş-
tıracak şekilde göbeklere yapışmasına neden olabilir.

Not: Lastik takmada veya subaplar üzerinde kullanım için değildir.

HUBgrease’in kullanılması bu sorunların üstesinden gelin-
mesine yardımcı olur ve bakım sorunlarını önler.
• Göbek deliğindeki galvanik korozyonu önler
• 150°C’ye kadar yüksek ısıya karşı direnç
• Uygulanması kolaydır
• Oksidasyon stabilitesi
• Suya dayanıklıdır
• 1 kg’lık kap

Burayı yağlayın
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DISCMATE’LER
Bu ürün çelik ve alüminyum jantlar arasında ve çelik göbek ile alüminyum 
jantlar arasında korozyon oluşumunu önlemeye ve böylece bakım 
sorunlarını azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca jantların montaj 
yüzeyini kozmetik hasardan korumak için kullanılabilir.

İkiz Dura-Bright® jantlar arasında Discmate’ler takılması 
ayrıca onlar arasındaki yüzey hasarını da azaltır.

10 bijon deliğine, 335 mm bijon ekseni çapına, 22 mm saplamalara sahip jantlar için mevcuttur.

FIRÇA DİSKLER

Fırça diskler, Alcoa Wheels jantlarınızı en iyi halde tutmaya yardımcı olmak için temel bir bakım ürünüdür. 
Göbeğin temas yüzeylerinin, damak oturma yerlerinin, tapalarının veya merkezleme kenarlarının 
temizlenmesi için idealdirler. Ayrıca jant flanşı aşınması veya genel korozyon, oksidasyon ve kirden 
kaynaklı keskin kenarların çıkarılması için de uygundurlar ve çoğu dik açılı alette kullanılabilirler.
Tampon çıkarılabilir bir disk tutucudur. İçlerine standart 6,3 mm’lik 20 dişli milin girebileceği 
şekilde diş açılmıştır. Kullanılan hava basıncı aletinin tipine bağlı olarak, tamponu alete 
monte etmek için Ø6,3 mm (1/4”) çaplı bir mil kullanılabilir - resme bakın.

Yumuşak, orta dereceli ve sert fırçalar olarak ve 2 çap boyutunda (Ø25 ve Ø50 mm) satılmaktadır.
Beyaz diskler: Yumuşak - alüminyum parçalarda kullanmak için özel
Sarı diskler: Orta Derecede Sert - orta derecede oksidasyonu gidermek için
Yeşil diskler: Sert - aşırı oksidasyonu gidermek için

En küçük diski kullanın
• Göbeğin tapaları ve merkezleme kenarları üzerindeki ve jantın göbek 

deliğinin iç kısmındaki pas, oksitler ve toz izlerini gidermek için
50mm Ø disk kullanın
• jantın daha geniş kısımlarını ve göbeği temizlemek için
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KROMLU PLASTİK ALCOVER’LAR
Kabartmalı Alcoa Wheels logosuna sahip yüksek kaliteli krom kaplı plastik kapaklar. 
Hem 32 hem de 33 mm M22 manşonlu somunlar için genel olarak kullanılır.

• Kolay monte etmeyi ve sökmeyi sağlayan 
patentli bir sistemle tasarlanmıştır

• Bir jant kapağı takıldığında kapakları 
çıkarmak için kullanılabilecek bir sökme 
aletiyle birlikte tedarik edilir

20 kapak ve 1 sökme aletinden 
oluşan bir kutuda satılmaktadır.

ALGRIP 
Paslanmaz çelik somun kapaklarını 
takmak ve sökmek için bir el aleti.

BÖLÜM 3 - Görünüm

PASLANMAZ ÇELİK ALCOVER’LAR
Kabartmalı Alcoa Wheels logosuna sahip yüksek 
kaliteli paslanmaz çelik kep somunu kapakları.
32 ve 33 mm altıgen yapılı M22 manşonlu jant somunları için mevcuttur.

• Solmuş veya gevşek mercek yoktur
• Jantla teması önlemek ve Dura-Bright® uygulanmış 

jantlarda hasarı önlemek için kısaltılmış kenar
• Kapağın iç açıklığı 41 mm’dir

20 kapaklık bir kutuda satılmaktadır.
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BÖLÜM 4 - Jant somunları
JANT SOMUNLARI
Jant somunları, jantın göbeğe sabitlenmesi için hayati öneme sahip 
bir parçadır. Alcoa Wheels jant somunları, daha ucuz alternatiflere 
kıyasla benzersiz tasarım özelliklerine ve avantajlara sahiptir:
• Rondela tasarımı, tutma ve kenetleme kuvvetini arttırır
• Sürtünmeyi minimuma indirmek için rondela somun 

temas alanı tasarlanmış ve üretilmiştir
• Rondelanın yağlanması önemle tavsiye edilir
• Geomet / Dacromet® kaplama, korozyonu 

önlemeye yardımcı olur
• M22 manşon, ikili montajda uzun manşonlu somunların 

iç jantları torklamasından kaynaklanan hasarı önler
• Daha yüksek altıgen yapı, operatörlerin 

yaralanmasına ve jantların hasar görmesine 
neden olabilecek torklama anahtarlarının kaymasının önlemeye yardımcı olur

• Somun, Alcoa Wheels bağlantı elemanı güvenle sabitlenecek şekilde tasarlanmıştır
• Alcoa Weels bağlantı elemanları ayrı olarak sipariş edilebilir

Montaj talimatları, tork, yağlama ve parça takma üzerine daha fazla 
bilgi için Alcoa Wheels Jant Servis Kılavuzuna bakın.

BÖLÜM 5 - Subaplar
SUBAPLAR
22.5”x17.00” jantlar hariç olmak üzere, tüm Alcoa Wheels nikel kaplı subablara 
sahiptir. Altıgen somunun nikel kaplaması, özel siyah T şekilli rondelası ve iç plastik 
rondelası subap ve jant arasındaki galvanik korozyon riskini azaltır.

Subaplar, daha kolay kavrama ve bir tornavida veya anahtar kullanımıyla kolay değiştirme 
imkanı sağlayan oluklu toz kapağı ve altıgen bir tabana sahiptir.

Lastikler her değiştirildiğinde subapların değiştirilmesi tavsiye 
edilir. Subap deliği etrafında, hava kaybına yol açabilecek 
korozyonu önlemek amacıyla subap ve subap deliği alanını 
yağlamak için Alcoa Wheels VALVEgrease kullanın.

Ayrıca normal bir ikili montajın iç lastiklerinin lastik basıncı kontrollerini 
sağlayan bir toz kepi içeren 150 mm’lik bir POM plastik ilave subap da vardır.

Not: subaplarda HUBgrease kullanmayın.

Alcoa Wheels Jant Servis Kılavuzundan subap değiştirmeye ilişkin daha fazla bilgi edinebilirsiniz.



ARCONIC WHEEL AND 
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