
Ticari araçlar için kesin çözüm
Alcoa alüminyum jantlar, ticari araçlar için mevcut olan en hafif ve en 
dayanıklı jantlardır. Alcoa jantların parlak, göz kamaştıran duruşu 
kamyonun genel görünümünü önemli derecede iyileştirir.

Dövme alüminyumun avantajları
Alcoa jantlar, tek parça alüminyumun dövülmesiyle, kaynak yapılmadan 
üretilir. İyi kontrol edilmiş bir üretim süreci bu jantlara darbelere karşı 
olağanüstü bir dayanıklılık ve eşsiz bir sağlamlık sağlar. Alüminyumun 
doğal özelliği olan korozyon direnci sayesinde Alcoa jantlar, uzun yıllar 
boyunca yoğun kullanımın sonunda dahi iyi görünmeye devam eder.

Dura-Bright® EVO jantları
Dura-Bright® kaplama değil, alüminyumun içine işleyen bir yüzey 
işlemidir. Jantın bir parçası haline gelir ve kire karşı koruyucu bir kalkan 
oluşturur. Geleneksel kaplamalar gibi dökülmez, çatlamaz, soyulmaz 
veya korozyona uğramaz.

Alcoa Dura-Bright® jantlarının kalıcı güzelliği
Alcoa Dura-Bright® jantları parlatma gerektirmez. Su ve sabun ile 
yıkama, parlaklığın korunması için yeterlidir. Yüzlerce defa yıkandıktan 
ve binlerce kilometre yol alındıktan sonra dahi parlaklık azalmaz ve jant 
yüzeyinin renginde bozulma olmaz.

Dura-Bright® uygulaması sayesinde çok az çaba ile jantlarınız en iyi 
şekilde görünür. Hem zamandan ve paradan tasarruf edebilir hem de 
gösterişli jantlarla yola çıkabilirsiniz.

Dura-Bright® EVO jantları, kendinden önceki seri olan  
Dura-Bright® XBR® serisinden şunlarla ayırır: 
• çok daha yüksek kimyasal direnç: pH seviyeleri 

5-9 değerlerinden 2-12'ye kadar genişletildi
• arttırılmış çevresel sürdürülebilirlik: Üretim sırasında daha az tehlikeli 

madde kullanıldı

Dura-Bright® ile ilgili daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin:  
http://www.alcoa.com/alcoawheels/europe/en/info_page/
durabright.asp
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Alcoa alüminyum jantlar
Alüminyum jantların çelik jantlara göre avantajları

Daha hafif
• Jant başına 16-22 kg fark, 2 dingilli araçların 100-120 kg ve 3 

dingilli araçların 150-210 kg daha hafif olmasını sağlar
• jantların daha hafif olması daha fazla yük taşınmasını sağlar
• jantların eylemsizliğinin düşük olması yakıt tasarrufu sağlar

Daha sağlam
• sağlamlığı ve darbelere karşı dayanıklılığı benzersiz düzeydedir
• alüminyum jantlar çelik jantlardan 4 kat daha sağlamdır 

Tekerlekler
• Alcoa jantlara JWL-T, TÜV ve LBF tarafından sertifika verilmiştir

Daha ekonomik
• eylemsizliğin ve dönmeye karşı direncin düşük olması nedeniyle 

daha az yakıt tüketimi
• jantın tam yuvarlak olması nedeniyle lastik dişlerinde daha az 

aşınma
• daha iyi ısı yayımı nedeniyle daha uzun fren ömrü
• daha düşük boş ağırlık nedeniyle daha uzun süspansiyon ömrü
• kolay temizlik prosedürü sayesinde daha düşük bakım masrafı

Daha iyi araç görünümü
• Alcoa jantlar araca daha iyi bir görünüm sağlar
• Alcoa jantlar aracın yeniden satış değerini artırır
• Alcoa jantlar klasik, eskimeyen bir tasarıma sahiptir

Çevre dostu
• dövme alüminyum jantlar tamamen geri dönüştürebilirdir
• düşük ağırlık daha az yakıt kullanımı ve dolayısıyla daha düşük CO2 

emisyonu sağlar
• Alcoa Dura-Bright® EVO jantlar özel (zararlı) temizlik maddeleri 

gerektirmez

DAF araçlarında farklı türde Alcoa dövme alüminyum jant kullanılabilir:
• Pürüzsüz, parlak bir görünüm için "Brushed"
• Çaba sarf etmeden parlak bir görünüme sahip olmak için "Dura-

Bright® EVO"
DAF araçlar 22,5 x 8,25, 22,5 x 9,00 ve 22,5 x 11,75 boyutlarında 
Alcoa jantlar ile alınabilir.
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