
Najlepszy wybór dla pojazdów użytkowych
Felgi aluminiowe Alcoa to najlżejsze i najbardziej wytrzymałe produkty 
tego typu dostępne dla pojazdów użytkowych. Jasne, lśniące felgi 
Alcoa w znacznym stopniu poprawiają ogólny wygląd pojazdu.

Zalety kutego aluminium
Felgi aluminiowe Alcoa wykonane są z jednego elementu 
aluminiowego, bez spawów. Odpowiednio sterowany proces produkcji 
zapewnia im doskonałą odporność na uderzenia i niezrównaną 
wytrzymałość. Dzięki naturalnej odporności aluminium na korozję felgi 
Alcoa wyglądają świetnie nawet po latach intensywnej eksploatacji.

Felgi Dura-Bright® EVO
Dura-Bright® nie jest powłoką, lecz metodą obróbki powierzchni 
wnikającą w aluminium. Dzięki temu jest ona integralną częścią  
felgi i chroni przed zanieczyszczeniami. W przeciwieństwie do 
standardowych powłok, jest ona odporna na odpryskiwanie, 
pęknięcia, zdzieranie i korozję.

Długotrwały atrakcyjny wygląd felg  
Alcoa Dura-Bright®

Felgi Alcoa Dura-Bright® nie wymagają polerowania. Aby zapewnić 
lśniący wygląd, wystarczy regularne czyszczenie wodą z mydłem. 
Nawet po wielu myciach i tysiącach przejechanych kilometrów ich 
blask nie przeminie, a na powierzchni nie pojawią się odbarwienia.

Dzięki obróbce Dura-Bright® koła wyglądają świetnie przy minimalnym 
nakładzie pracy. Oszczędzasz czas i pieniądze, a jednocześnie 
poruszasz się pojazdem z atrakcyjnymi felgami.

Felgi Dura-Bright® EVO różni od ich poprzedniej wersji  
Dura-Bright® XBR® 
• dużo większa odporność chemiczna: zakres odczynu pH został 

rozszerzony z 5–9 do 2–12
• większa dbałość o ochronę środowiska: w procesie produkcji 

używane są mniej szkodliwe materiały

Więcej informacji na temat produktów Dura-Bright® można znaleźć 
pod adresem: http://www.alcoa.com/alcoawheels/europe/en/
info_page/durabright.asp
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Felgi aluminiowe Alcoa
Zalety felg aluminiowych w porównaniu do stalowych

Lżejsze
• 16–22 kg na koło oznacza oszczędność masy rzędu 100–120 kg 

w przypadku pojazdów 2-osiowych i 150–210 kg w przypadku 
pojazdów 3-osiowych

• lżejsze felgi wpływają na zwiększenie ładowności
• mniejsza bezwładność koła pozwala na zaoszczędzenie paliwa

Mocniejsze
• niezrównana wytrzymałość i odporność na uderzenia
• felgi aluminiowe są 4-krotnie bardziej wytrzymałe od stalowych 

Felgi
• felgi Alcoa otrzymały certyfikaty JWL-T, TÜV i LBF

Bardziej ekonomiczne
• mniejsze zużycie paliwa ze względu na mniejszą bezwładność  

i zredukowany opór toczenia
• mniejsze zużycie bieżnika opon dzięki idealnej okrągłości koła
• dłuższa żywotność hamulców dzięki lepszemu rozpraszaniu ciepła
• dłuższa żywotność zawieszenia dzięki mniejszej masie 

nieresorowanej
• mniejsze koszty serwisu dzięki prostej procedurze czyszczenia

Atrakcyjniejszy wygląd pojazdu
• felgi Alcoa poprawiają wygląd pojazdu
• felgi Alcoa podnoszą wartość pojazdu podczas odsprzedaży
• felgi Alcoa charakteryzują się klasyczną, ponadczasową stylistyką

Przyjazne dla środowiska naturalnego
• felgi z kutego aluminium można w całości poddać utylizacji
• mniejszy ciężar powoduje mniejsze zużycie paliwa, a tym samym 

zredukowanie emisji CO2
• felgi Alcoa Dura-Bright® nie wymagają specjalnych (szkodliwych) 

środków czyszczących

Felgi Alcoa z kutego aluminium dla pojazdów DAF są dostępne  
w różnych wersjach wykończenia:
• „Brushed” — wygląd satyny
• „Dura-Bright® EVO” — błyszczące, łatwe do czyszczenia
Pojazdy DAF mogą być dostarczane z felgami Alcoa o rozmiarach  
22,5 x 8,25, 22,5 x 9,00 i 22,5 x 11,75.
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