
ΖΑΝΤΕΣ 
ALCOA WHEELS
ΟΙ ΖΑΝΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ



ΖΑΝΤΕΣ ALCOA WHEELS
Η καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας

ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΖΑΝΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Η Alcoa μετρά πολλά χρόνια εμπειρίας στον 
κλάδο κατασκευής ζαντών αλουμινίου. Στην 
πραγματικότητα εφηύραμε τη σφυρήλατη ζάντα 
αλουμινίου το 1948. Οι ζάντες μας κατασκευάζονται 
σε ένα αυτοματοποιημένο εργοστάσιο τελευταίας 
τεχνολογίας, σύμφωνα με μια ειδική διαδικασία 
σφυρηλάτησης που έχει σχεδιάσει η Alcoa.

Το 2016 η Alcoa χωρίστηκε σε 2 εταιρίες : Alcoa 
και Arconic. Οι ζάντες Alcoa παράγονται από την 
Arconic Wheel and Transportation Products που 
είναι τμήμα του ομίλου επιχειρήσεων Arconic.

Οι ζάντες μας είναι διαθέσιμες σε ένα μεγάλο 
εύρος διαστάσεων, από 17.5”/19.5” έως μια μεγάλη 
ποικιλία των 22.5”. Δηλώνουμε υπερήφανα ότι οι 
ζάντες μας είναι οι πρώτες ζάντες αλουμινίου που δοκιμάστηκαν και εγκρίθηκαν από όλους τους 
κατασκευαστές φορτηγών και λεωφορείων της Ευρώπης. Τα υψηλής ποιότητας προϊόντα μας 
συγκαταλέγονται σε όλους τους καταλόγους ανταλλακτικών OEM για φορτηγά και λεωφορεία.

ΟΙ ΖΑΝΤΕΣ ALCOA WHEELS ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ
Οι ζάντες της Alcoa Wheels περνούν με επιτυχία τη δοκιμή LBF, μια 
απαίτηση στην οποία πάντα επιμένουν οι κατασκευαστές φορτηγών.

Η δοκιμή LBF είναι μια δοκιμή διαξονικής καταπόνησης για 
ζάντες φορτηγών. Κατά τη δοκιμή της ανθεκτικότητας μιας 
ζάντας, λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές συνθήκες οδήγησης 
(περιστροφή, κάμψη και λειτουργικές συνθήκες φόρτωσης).

Ο Σύνδεσμος Ευρωπαίων Κατασκευαστών Ζαντών (EUWA) 
δηλώνει ότι οι ζάντες πρέπει να αντέχουν σε φορτία που να 
αντιστοιχούν σε δοκιμές 1,5 εκατομμυρίου χιλιομέτρων.



ΟΙ ARCONIC ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΖΑΝΤΕΣ ALCOA WHEELS
Η Alcoa Wheels βρίσκεται κυριολεκτικά παντού! Δεν είμαστε μόνο πρωτοπόροι στη βιομηχανία 
αλουμινίου, αλλά κατέχουμε επίσης ηγετική θέση στην τεχνολογία, τη μηχανολογική 
σχεδίαση και την κατασκευή ελαφρών μετάλλων. Καινοτομούμε με λύσεις πολλαπλών 
υλικών που προάγουν τον κόσμο μας. Οι τεχνολογίες μας ενισχύουν τις μεταφορές και 
βελτιώνουν τόσο τα ηλεκτρονικά καταναλωτικά προϊόντα όσο και τα βιομηχανικά προϊόντα. 
Σήμερα, απασχολούμε 59000 ανθρώπους και αποτελούμε σταθερή αξία σε 30 χώρες.



ΖΑΝΤΕΣ ALCOA WHEELS
Τα οφέλη σας, δέσμευσή μας
Οι ζάντες Alcoa Wheels κατασκευάζονται σφυρήλατα από ένα ενιαίο μπλοκ αλουμινίου. Με τη 
βοήθεια μιας πρέσας 8000 τόνων, το μπλοκ σφυρηλατείται σε σχήμα ζάντας. Αφού σφυρηλατηθούν, 
οι ζάντες υποβάλλονται σε θερμική κατεργασία μεγιστοποιώντας τη συνολική μηχανική αντοχή 
τους. Κατά τη διαδικασία σφυρηλάτησης της Alcoa Wheels, η ροή των κόκκων αλουμινίου 
ευθυγραμμίζεται με το σχήμα της ζάντας, ακόμα και στην κρίσιμη περιοχή όπου ο δίσκος συναντά 
τη στεφάνη. Χάρη σε αυτήν τη διαδικασία, οι ζάντες έχουν αξεπέραστη αντοχή σφυρηλάτησης, 
αντέχοντας ακόμα και στις πιο δύσκολες δοκιμές. Είμαστε τόσο σίγουροι για την αντοχή και 
την ποιότητα των ζαντών μας, που προσφέρουμε 5ετή εγγύηση με απεριόριστα χιλιόμετρα.

Οι ζάντες της Alcoa Wheels είναι απαραίτητες. Είναι η απόλυτη επιλογή για το όχημά 
σας. Σε σύγκριση με τις ζάντες άλλων υλικών (χαλύβδινες - σιδερένιες και κράματος 
αλουμινίου), οι ζάντες της Alcoa Wheels προσφέρουν πολυάριθμα πλεονεκτήματα.

Μειωμένο βάρος 
ΕΩΣ ΚΑΙ 47% ΕΛΑΦΡΥΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΙΔΕΡΕΝΙΕΣ 
Με τη μετάβαση από σιδερένια σε αλουμινένια ζάντα της Alcoa Wheels, έχετε μειωμένο βάρος 
έως και κατά 47%, ανάλογα με τις διαστάσεις των ζαντών, γεγονός που σας επιτρέπει να:
• Αυξήσετε το ωφέλιμο φορτίο του οχήματος
• Μειώσετε τα λειτουργικά σας έξοδα
• Ενισχύσετε την κερδοφορία σας

Διαμόρφωση φορτηγού 
(αρθρωτό/συμπαγές)

Διαστάσεις ζάντας 
στον εμπρόσθιο άξονα

Διαστάσεις ζάντας στον 
τυπικό κινητήριο άξονα

Διαστάσεις ζάντας 
σε επιπρόσθετους 

άξονες
Αρ. ζαντών

Συνολική 
εξοικονόμηση 
βάρους (kg)

4x2 - Επιλογή I 2x 22.5x8.25 4x 22.5x8.25 6 89.4

4x2 - Επιλογή II 2x 22.5x9.00 4x 22.5x9.00 6 93.0

8x4 2x 22.5x9.00 4x 22.5x9.00 6x 22.5x9.00 12 186.0

Ρυμουλκούμενο - 
Super Single

Τύπος ζάντας που 
χρησιμοποιείται Αρ. ζαντών

Συνολική 
εξοικονόμηση 
βάρους (kg)

Τριαξονικό (9 τόνων) 6x 22.5x11.75 ET120 6 112.2

Λεωφορείο/Πούλμαν Τύπος ζάντας που 
χρησιμοποιείται Αρ. ζαντών

Συνολική 
εξοικονόμηση 
βάρους (kg)

4x2 (Πόλη) 6x 22.5x7.50 6 73.8

Ανάλογα με τη διαμόρφωση και τις διαστάσεις, οι ζάντες της Alcoa Wheels 
εγγυώνται εξοικονόμηση βάρους που φθάνει έως και τα 250 κιλά!



ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 
ΣΑΣ ΣΕ ΖΑΝΤΕΣ ΤΗΣ ALCOA WHEELS!
Με το σύστημα υπολογισμού ROI που διαθέτουμε, μπορείτε να αναλύσετε πόσο 
γρήγορα μπορείτε να αποσβέσετε την επένδυσή σας στις ζάντες της Alcoa Wheels.

Επισκεφθείτε τη διαδικτυακή μας τοποθεσία www.alcoawheelseurope.com και θα εκπλαγείτε 
με το πόσο γρήγορα μπορείτε να αποσβέσετε την επένδυσή σας στις ζάντες μας.



Απαράμιλλη αντοχή 
σφυρηλάτησης
Μεγαλύτερη αντοχή από το σιδερο και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Οι σφυρήλατες ζάντες 
αλουμινίου Alcoa Wheels έχουν κυριολεκτικά μεγαλύτερη αντοχή από τις σιδερνιες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
Οι ζάντες τοποθετούνται σε μια πρέσα, η 
οποία συνεχίζει να κλείνει μέχρι η ζάντα 
παραμορφωθεί κατά 5 εκατοστά.
• Μια σφυρήλατη ζάντα της Alcoa Wheels 

μπορεί να αντέξει σε φορτίο 71.200 
κιλών πριν αρχίσει να παραμορφώνεται

• Η στεφάνη μιας σιδερένιας ζάντας 
αρχίζει να παραμορφώνεται σε 
φορτίο μόλις 13.700 κιλών

Οι ζάντες της Alcoa Wheels 
είναι 5 φορές πιο ισχυρές!

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΡΟΥΣΗΣ - ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ JWL
Προσομοιώνει ένα όχημα που χτυπά ένα ψηλό κράσπεδο με ταχύτητα 50 χλμ/ώρα. 
Ένα βάρος 910 κιλών πέφτει πάνω στο συγκρότημα ελαστικού και ζάντας.

• Οι σιδερένιες ζάντες εμφανίζουν εκτεταμένη παραμόρφωση της στεφάνης και απώλεια αέρα
• Οι ζάντες κράματος αλουμινίου σπάνε
• Οι ζάντες της Alcoa Wheels περνούν με επιτυχία και αυτή τη δοκιμή

Όλα αυτά μεταφράζονται σε λιγότερες διακοπές λειτουργίας των οχημάτων 
του στόλου σας. Σε λειτουργία, οι σφυρήλατες ζάντες αλουμινίου της 
Alcoa Wheels διαρκούν συνήθως 20 χρόνια ή και παραπάνω.

Σιδερένια ζάντα Ζάντα κράματος αλουμινίου Σφυρήλατη ζάντα 
αλουμινίου Alcoa Wheels



Συμβολή στην εξοικονόμηση καυσίμου, 
τη μείωση εκπομπών CO₂ και 
βελτιωμένη απόδοση ελαστικών 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
Η επιλογή σφυρήλατων ζαντών αλουμινίου προσφέρει σαφή πλεονεκτήματα. Όχι μόνο για στόλους 
οχημάτων και κατασκευαστές, αλλά και για πόλεις, δήμους, πολίτες, φορολογούμενους και, το πιο 
σημαντικό, για το περιβάλλον. Οι σφυρήλατες ζάντες αλουμινίου της Alcoa Wheels τοποθετούνται σε 
πλήθος υβριδικών λεωφορείων. Οι βασικές παράμετροι μετρώνται συστηματικά και συγκρίνονται με 
εκείνες των λεωφορείων που διαθέτουν σιδερένιες ζάντες. Σε μια χρονική περίοδο 6 -7 μηνών, στα 
υβριδικά λεωφορεία παρατηρείται εξοικονόμηση καυσίμου σε ποσοστό άνω του 1%. Αυτό σημαίνει 
περαιτέρω μειώσεις κόστους και συμβολή σε ένα καθαρότερο περιβάλλον.

ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO₂
Οι σφυρήλατες ζάντες αλουμινίου της Alcoa Wheels μειώνουν 
σημαντικά το αποτύπωμα άνθρακα των επαγγελματικών οχημάτων:
• Η αντικατάσταση 12 σιδερένιων ζαντών με ζάντες αλουμινίου, 

επιφέρει μείωση των εκπομπών CO₂ κατά 13,3 μετρικούς τόνους καθ’ 
όλη τη διάρκεια ζωής των ζαντών (1,5 εκατομμύριο χιλιόμετρα)

• Οι ζάντες της Alcoa Wheels διαθέτουν πιστοποίηση Cradle 
to CradleCM, επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι πρόκειται για 
προϊόντα ασφαλή και συμβατά με το περιβάλλον

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Οι ζάντες της Alcoa Wheels είναι σφυρηλατημένες και υποβάλλονται σε μηχανική 
κατεργασία εξολοκλήρου μέσω εργαλειομηχανών CNC. Έχουν βελτιωμένη συμπεριφορά 
στο δρόμο και επιδεικνύουν καλύτερη φθορά ελαστικών σε σύγκριση με τις πρεσαριστές 
και συγκολλημένες σιδερένιες ζάντες. Έτσι, υποστηρίζεται και η αντίσταση κύλισης.
Και όχι μόνο αυτό! Το αλουμίνιο είναι 3 φορές πιο αγώγιμο από το σίδερο και αποτελεί το 
υλικό επιλογής για τις ψύκτρες σε φορητούς υπολογιστές και για τα πτερύγια των ψυγείων 
στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά, καθώς βοηθά στην απαγωγή της θερμότητας.
Η θερμότητα είναι ο σημαντικότερος εχθρός όσον αφορά τη διάρκεια ζωής του 
ελαστικού, την απόδοση των φρένων και τη διάρκεια ζωής στα τακάκια.

Θερμικές εικόνες του αλουμινίου έναντι του σίδηρου σε πανομοιότυπες συνθήκες λειτουργίας, 
δείχνουν πώς οι ζάντες αλουμινίου της Alcoa Wheels είναι ψυχρότερες έως και κατά 22 °C.

Alcoa Wheels Σιδερένια



DURA-BRIGHT® EVO LVL ONE®

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ ΖΑΝΤΩΝ ALCOA WHEELS

Βασική ζάντα με 
αστραφτερό φινίρισμα

Εκπληκτική εμφάνιση, 
εύκολη συντήρηση



LVL ONE® BRUSHED

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ ΖΑΝΤΩΝ ALCOA WHEELS

Βασικό φινίρισμαΒασική ζάντα με 
αστραφτερό φινίρισμα



ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ ΖΑΝΤΩΝ 
ALCOA WHEELS
Dura-Bright® EVO
ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Οι ζάντες της Alcoa Wheels διατίθενται με φινίρισμα Dura-Bright® 
EVO (πατενταρισμένη κατεργασία επιφανειών), διατηρώντας τη γυαλάδα τους για αρκετά 
χρόνια χωρίς την ανάγκη γυαλίσματος. Η συντήρηση είναι εξαιρετικά εύκολη χάρη στην 
ενισχυμένη προστασία της ειδικά κατεργασμένης επιφάνειας αλουμινίου. Οι ζάντες 
Dura-Bright® EVO μπορούν να αντέξουν σε χημικά καθαρισμού με pH από 2 έως 12.

DURA-BRIGHT® EVEV

Το Dura-Bright® δεν είναι επίστρωση, αλλά 
κατεργασία επιφάνειας που διεισδύει στο 
αλουμίνιο και ενσωματώνεται στη ζάντα. Δεν 
φθείρεται όπως οι συμβατικές επιστρώσεις 
(π.χ. ρωγμές, ξεφλούδισμα ή διάβρωση).

Η κατεργασία Dura-Bright® είναι διαθέσιμη 
σχεδόν σε όλες τις διαστάσεις ζαντών της 
Alcoa Wheels. Για περισσότερες πληροφορίες, 
ανατρέξτε στο φύλλο προδιαγραφών 
των ζαντών Alcoa Wheels, το οποίο είναι 
διαθέσιμο προς λήψη στη διαδικτυακή μας 
τοποθεσία www.alcoawheelseurope.com.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ 
ΤΗΣ ALCOA WHEELS

Διαφανής επίστρωση σκόνης
Επίστρωση μετατροπής
Αλουμίνιο

Διαφανής επίστρωση
Μεταβατική ζώνη
Αλουμίνιο

http://www.alcoawheelseurope.com
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Αφήστε τις ζάντες να κρυώσουν και να φθάσουν 
σε θερμοκρασία κάτω από 35 °C (95 °F).

Αφαιρέστε τα καλύμματα των μπουλονιών.

Ξεπλύνετε με νερό για τουλάχιστον 
30 δευτερόλεπτα.

Ρίξτε Dura-Bright® Wheel Wash σε έναν κουβά.
Δεν χρειάζεται να το αραιώσετε με νερό.

Καθαρίστε τη ζάντα.

Ξεπλύνετε τη ζάντα. Επαναλάβετε τη διαδικασία 
κάθε βδομάδα.

Καθαρισμός ζαντών Dura-Bright®

Η συντήρηση των ζαντών Dura-Bright® της Alcoa Wheels 
γίνεται πολύ εύκολα. Για ζάντες εκπληκτικής εμφάνισης, δεν 
έχετε παρά να ακολουθήσετε τα εξής 6 βήματα:

Για περισσότερες πληροφορίες: youtu.be/stBZwdOo5BU  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

http://youtu.be/stBZwdOo5BU


LvL ONE®

ΠΙΟ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ
Η προηγμένη τεχνολογία επεξεργασίας LvL 
ONE® της Arconic δίνει εξαιρετικά αποτελέσματα 
φινιρίσματος. Η LvL ONE® έχει ομαλότερη και πιο 
γυαλιστερή επιφάνεια από το φινίρισμα Brushed, 
αλλά απαιτεί την ίδια διαδικασία συντήρησης.
Εάν η γυαλισμένη επιφάνεια είναι το ζητούμενο, τότε 
απαιτείται γυάλισμα. Ωστόσο, η ζάντα έχει εξαιρετική 
εμφάνιση και διαθέτει τα ίδια πλεονεκτήματα 
με τα άλλα φινιρίσματα της Alcoa Wheels.

Brushed
Το Brushed της Alcoa Wheels είναι ένα βασικό 
φινίρισμα. Οι ζάντες με φινίρισμα Brushed 
χρησιμοποιούνται ευρέως σε μεγάλους 
στόλους οχημάτων, όπου γίνεται συχνή 
εναλλαγή ρυμουλκούμενων. Οι ζάντες 
Brushed της Alcoa Wheels δεν σκουριάζουν 
και δεν χρειάζεται να ξαναβαφτούν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συντήρηση:
alcoa.com/alcoawheels/europe/en/info_page/wheelcare1.asp

http://www.alcoa.com/alcoawheels/europe/en/info_page/wheelcare1.asp


ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

DURA-FLANGE®

Επιπλέον προστασία για ακόμα μεγαλύτερη 
ωφέλιμη διάρκεια ζωής.
Οι ζάντες Dura-Flange® της Alcoa Wheels έχουν 
υποβληθεί σε ειδική κατεργασία, χάρη στην οποία 
δημιουργείται μια προστατευτική κάλυψη που 
μειώνει τη φθορά της φλάντζας της στεφάνης.
Οι ζάντες Dura-Flange® είναι οι καταλληλότερες για μεταφορές βαρέων 
φορτίων που υπάρχει κίνδυνος να μετατοπιστούν, με αποτέλεσμα 
η στεφάνη του ελαστικού να τρίβεται στη φλάντζα του τροχού.
Οι ζάντες έχουν φινίρισμα Brushed και είναι διαθέσιμες στις 
πιο συνήθεις διαστάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, 
δείτε το φύλλο προδιαγραφών των ζαντών Alcoa Wheels, 
το οποίο είναι διαθέσιμο προς λήψη στη διαδικτυακή 
μας τοποθεσία www.alcoawheelseurope.com.

WORKHORSE®

Προστασία στα δισκόφρενα και 
αυξημένο φορτίο τροχού.
Οι ζάντες WorkHorse® της Alcoa Wheels είναι 
σχεδιασμένες χωρίς οπές αερισμού, για την 
προστασία στα δισκόφρενα του κινητήριου/
εμπρόσθιου άξονα από άμμο και χαλίκια.
Οι ζάντες WorkHorse® είναι κυρίως κατάλληλες 
για οχήματα εργοταξίου με δισκόφρενα.
Οι ζάντες έχουν φινίρισμα Brushed και είναι 
διαθέσιμες σε επιλεγμένες διαστάσεις: 22.5”x9.00” 
και 22.5”x11.75”, με offset 120 mm.

http://www.alcoawheelseurope.com


Οι ζάντες της Alcoa Wheels είναι 
ιδανικές για την επιχείρησή σας 
Οι σφυρήλατες ζάντες αλουμινίου της Alcoa Wheels διατίθενται για όλα τα 
επαγγελματικά οχήματα και είναι κατάλληλες για κάθε είδος μέσου μεταφοράς.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι ζάντες Alcoa Wheels 
ανάλογα με τις δραστηριότητες που υποστηρίζουν.

Κατηγορία €

Κέρδος Εμφάνιση ECO Βάρος Αντοχή

Βυτιοφόρο και σασί βυτιοφόρου                        

Κλειστό χύδην φορτίο (Σιλό)                         

Ανοικτό χύδην φορτίο 
(Ανατρεπόμενο)                         

Φορτηγό ψυγείο                         

Σασί κοντέινερ                         

Εργοταξίου                         

Γενικού φορτίου                         

Υλοτομίας                         

Πούλμαν                         

Λεωφορείο                         



Χρήσιμες συνδέσεις
 alcoawheelseurope.com

 alcoa-accessories.com

 alcoafleet.eu

 facebook.com/alcoawheelseurope

http://alcoawheelseurope.com
http://alcoa-accessories.com
http://alcoafleet.eu
https://facebook.com/alcoawheelseurope


Ι. Γωγούση 23, 56 430
Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη
Τηλ:                +30 2310 640 510
Φαξ:               +30 2310 667 226
E-mail:            www.kristanas.gr
Ιστοσελίδα:   www.kristanas.gr

Kristanas Wheels

W H E E L S
Αποκλειστική Αντιπροσώπευση

για την Ελλάδα


