
A primeira escolha para todos os veículos 
comerciais
As jantes em alumínio Alcoa são as jantes mais leves e resistentes 
disponíveis para veículos comerciais. A aparência brilhante das jantes 
Alcoa melhora bastante a aparência global do camião.

As vantagens do alumínio forjado
As jantes Alcoa são forjadas a partir de uma única peça de alumínio, 
sem uniões. Um processo de produção bem controlado dá-lhes uma 
excelente resistência ao impacto e uma força inigualável. Graças à 
resistência natural do alumínio à corrosão, as jantes Alcoa mantêm 
uma boa aparência, mesmo após anos de serviço intensivo.

Jantes Dura-Bright® EVO
Dura-Bright® não é um revestimento, mas um tratamento da superfície 
que penetra no alumínio. É uma parte integral da jante e forma uma 
barreira protectora contra a sujidade. Não irá lascar, rachar, pelar ou 
corroer como acontece com os revestimentos convencionais.

A beleza duradoura das jantes  
Alcoa Dura-Bright®
As jantes Alcoa Dura-Bright® não precisam de ser polidas. Lavagens 
regulares com sabão e água mantêm-nas brilhantes. Mesmo após 
centenas de lavagens e milhares de quilómetros, o brilho não irá 
desvanecer e a superfície não irá apresentar indícios de descoloração.

Com o tratamento Dura-Bright®, as suas jantes podem estar no seu 
melhor, com um mínimo de esforço. Poupa tempo e dinheiro e ainda 
se faz à estrada com umas bonitas jantes no seu camião.

As jantes Dura-Bright® EVO distinguem-se das anteriores jantes 
Dura-Bright® XBR® devido a 
• uma resistência química bastante superior:  

aumento dos valores de pH de 5-9 para 2-12
• maior sustentabilidade ambiental: utilização de menos materiais 

perigosos durante a fase de produção

Para obter mais informações sobre o Dura-Bright®, visite:  
http://www.alcoa.com/alcoawheels/europe/en/info_page/
durabright.asp
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Jantes de alumínio Alcoa
As vantagens das jantes de alumínio em relação às jantes de aço

Mais leves
• 16-22 kg por jante, adicionalmente às poupanças de peso de 

100-120 kg para veículos com 2 eixos e de 150-210 kg para 
veículos com 3 eixos

• jantes mais leves resultam num aumento da carga útil
• uma inércia reduzida da jante economiza combustível

Mais resistentes
• força e resistência ao impacto sem comparação
• as jantes em alumínio são 4 vezes mais fortes do que as jantes  

de aço 

Jantes
• as jantes Alcoa estão certificadas com os requisitos JWL-T,  

TÜV e LBF

Mais económicas
• menor consumo de combustível devido a uma redução da inércia 

e da resistência à rodagem
• redução do desgaste do piso do pneu devido à forma redonda 

perfeita da jante
• maior duração dos travões devido a uma melhor dissipação do 

calor
• maior duração da suspensão devido a uma redução da massa 

sem suspensão
• custos de manutenção reduzidos devido a um procedimento de 

limpeza mais fácil

Melhor aparência do veículo
• as jantes Alcoa melhoram o aspecto do veículo
• as jantes Alcoa aumentam o valor de revenda do veículo
• as jantes Alcoa têm um design clássico e intemporal

Melhores para o meio ambiente
• as jantes em alumínio forjado são totalmente recicláveis
• menos peso resulta em menos combustível e, por conseguinte, 

em menos emissões de CO2
• as jantes Alcoa Dura-Bright® EVO não necessitam de agentes de 

limpeza especiais (nocivos)

As jantes em alumínio forjado Alcoa nos veículos DAF estão 
disponíveis em diferentes acabamentos:
• "Mate" para um aspecto de brilho acetinado
• "Dura-Bright® EVO" para um aspecto brilhante sem esforço
Os veículos DAF podem ser fornecidos com jantes Alcoa nos 
tamanhos 22,5 x 8,25, 22,5 x 9,00 e 22,5 x 11,75.
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