
Nejlepší volba pro užitková vozidla
Hliníková kola Alcoa jsou těmi nejlehčími a nejpevnějšími koly, která 
jsou pro užitková vozidla dostupná. Zářivě lesklý vzhled kol Alcoa 
výrazně zlepšuje celkové vzezření nákladního vozidla.

Přednosti kovaného hliníku
Kola Alcoa jsou bez svarů a jsou kována z jednoho kusu hliníku. 
Důsledně řízený výrobní proces jim propůjčuje vynikající odolnost vůči 
nárazům a bezkonkurenční pevnost. Díky přirozené odolnosti hliníku 
vůči korozi vypadají kola Alcoa dobře i po letech intenzivní služby.

Kola Dura-Bright® EVO
Název Dura-Bright® neoznačuje nátěr, nýbrž povrchovou úpravu, která 
proniká pod povrch hliníku. Je nedílnou součástí kola a tvoří ochrannou 
vrstvu proti nečistotě. Neodprýskává, nepraská, neodlupuje se ani 
nekoroduje jako běžné povrchové úpravy.

Trvalá krása kol Alcoa Dura-Bright®

Kola Alcoa Dura-Bright® nepotřebují leštění. I pouhé mytí mýdlem  
a vodou uchová jejich lesk. Dokonce ani po stovkách mytí a mnoha 
tisících kilometrů lesk nezmizí a povrch nevybledne.

Díky úpravě Dura-Bright® se vaše kola mohou s minimálním úsilím 
ukázat v tom nejlepším světle. Ušetříte čas i peníze a ještě na cestu 
vyrazíte na přepychových kolech.

Kola Dura-Bright® EVO se liší od předchozí generace kol  
Dura-Bright® XBR® 
• mnohem vyšší chemická stabilita: hladiny pH se rozšířily  

z 5–9 na 2–12
• zvýšená ekologická udržitelnost: při výrobě se používá méně 

nebezpečný materiál

Více informací o kolech Dura-Bright® naleznete na webové stránce: 
http://www.alcoa.com/alcoawheels/europe/en/info_page/
durabright.asp
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Hliníková kola Alcoa
Přednosti hliníkových kol ve srovnání s koly ocelovými

Lehčí
• 16–22 kg na kolo znamená úsporu hmotnosti představující 

100–120 kg u 2nápravových vozidel a 150–210 kg u vozidel 
3nápravových

• lehčí kola znamenají vyšší užitečné zatížení
• nižší setrvačnost kola šetří palivo

Pevnější
• bezkonkurenční pevnost a odolnost vůči nárazům
• hliníková kola jsou 4krát pevnější než ocelová 

Kola
• Kola Alcoa nesou certifikaci institucí JWL-T, TÜV a LBF

Ekonomičtější
• nižší spotřeba paliva díky nižší setrvačnosti a nižší valivý odpor
• nižší opotřebení vzorku pneumatik díky dokonalé kulatosti kol
• delší životnost brzd díky lepšímu odvodu tepla
• delší životnost zavěšení kol díky nižší neodpružené hmotnosti
• nižší náklady na údržbu díky snadnému postupu při čištění

Lepší vzhled vozidla
• Kola Alcoa zlepšují vzhled vozidla
• Kola Alcoa zvyšují zůstatkovou hodnotu vozidla
• Kola Alcoa se vyznačují klasickým, nadčasovým designem

Šetrnější k životnímu prostředí
• kovaná hliníková kola jsou plně recyklovatelná
• nižší hmotnost má za následek nižší spotřebu paliva a tedy i nižší 

objem emisí CO2
• Kola Alcoa Dura-Bright® EVO nevyžadují speciální (destruktivní) 

čisticí prostředky

Kovaná hliníková kola Alcoa jsou pro vozidla DAF dostupná v různých 
povrchových úpravách:
• „Broušená“ pro saténový lesk
• „Dura-Bright®“EVO’ pro lesk bez námahy
Vozidla DAF mohou být vybavena koly Alcoa ve velikostech 
22,5 × 8,25; 22,5 × 9,00 a 22,5 × 11,75.
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