
Dados e Caracteristicas
ALCOA Jantes de Alumínio Forjado



SABIA QUE?
Alcoa a jante mais forte do mercado

Cada jante começa como um bloco único 
de uma liga singular de alumínio com 
elevada resistência à corrosão.

Com uma pressão de 8000 toneladas, o 
bloco é forjado em forma de jante. Uma 
vez forjada, a jante recebe ainda um trata-
mento térmico que visa maximizar a sua 
resistência.

O processo de forja da Alcoa distribui 
uniformemente um fluxo do grão de 
alumínio em toda a forma da jante,  
mesmo na zona crítica em que se encon-
tram disco e aro. Este processo resulta em 
jantes forjadas com uma resistência inigua-
lável, que passam com distinção nos testes 
mais exigentes: TÜV, LBF e JWL-T.

As jantes de alumínio forjadas Alcoa oferecem uma garantia de 5 anos contra quaisquer defeitos de fabrico e sem limite de quilómetros.



Testes de resistência

Os testes realizados provaram que a jante forjada Alcoa é claramente mais 
forte que as jantes de aço ou qualquer outra jante de alumínio fundido.
Nos resultados obtidos a jante forjada Alcoa resiste a uma carga de 71.200 
kg para se deformar em 5 cm. O rebordo da jante de aço é deformada por 
5 cm apenas com 13.600 kg!

Teste de impacto
O teste Japonês JWL simula uma jante instalada num camião a circular a 50Km/h realizando um embate violento contra um passeio. 
Este teste consiste em arremessar um peso de 910Kg lateralmente contra o conjunto (pneu + jante). 

Jante de Ferro Jante de alumínio fundido Jante de alumínio forjado ALCOA



SABIA QUE?
As jantes Alcoa podem aumentar 
realmente os seus lucros, reduzindo 
os custos de operação.

Aumento da carga útil
As jantes Alcoa são muito mais leves que uma jante de normal de aço ou uma jante de 
alumínio fundido. Esta solução proporciona um aumento efetivo da carga útil do seu veiculo.
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Jantes Forjadas Alcoa
Jantes de Aço (Maxion - Hayes Lemmerz)

Peso (kg)

Configuração de exemplo 1 Alcoa (kg) Aço (kg) 

6 × 22.5 × 9.00 141.0 234.0

6 × 22.5 × 11.75, 5T offset 120 148.8 261.0

Total 289.8 495.0

Poupança 205.2 kg

Configuração de exemplo 2 Alcoa (kg) Aço (kg) 

8 × 22.5 × 8.25 184.8 304.0

6 × 19.5 × 11.75 126.0 237.0

Total 310.8 541.0

Poupança 230.2 kg

6 × 22.5 × 9.00 6 × 22.5 × 11.75, 
5T, offset 120

8 × 22.5 × 8.25 6 × 22.5 ×11.75,
4.75T, offset 0



Redução do consumo de pneus e aumento da vida útil dos 
seus travões e suspensão

Pelo facto das jantes forjadas Alcoa serem maquinadas 100% em CNC, são per-

feitas ao nível do equilíbrio, rodam melhor e registam um desgaste mais uni-

forme dos pneus que as tradicionais jantes de aço (estampadas e soldadas). O 

aluminio também é 3 vezes melhor condutor que o Aço! O alumínio é o ma-

terial de eleição para dissipadores de calor em computadores, equipamentos 

elétricos e eletrónicos, bem como nos radiadores utilizados  nos diversos tipos 

de máquinas e veículos. O calor é o inimigo nº1 da durabilidade dos pneus, do 

desempenho de travagem e da vida útil das pastilhas ou calços de travão.

Redução no consumo de combustível

Pelo facto das rodas (jante + pneu) serem consideradas um elemento essencial na 
poupança de combustível, uma roda Alcoa (jante + pneu) resulta numa menor inér-
cia no desenvolvimento de movimento, este facto deve-se a que uma jante forjada 
Alcoa pesa cerca de 50% menos que uma jante da normal em aço. Em testes realiza-
dos por um gabinete de investigação científica independente, as jantes de alumínio 
Alcoa demostraram, uma redução em 3% da resistência ao rolamento realizada pe-
los pneus comparativamente com uma jante de aço. Esta redução na resistência ao 
rolamento traduz-se numa poupança de 1% no consumo de combustível.

SteelAlcoa

A precisão da maquinação assegura que cada jante 

seja perfeitamente redonda. Este processo elimina 

quaisquer desequilíbrios  por parte da jante.

Em imagens térmicas recolhidas verifica-se que o alumínio Alcoa 

versus o aço em condições de utilização idênticas se verificam 

reduções na temperatura de trabalho até menos 22°C.

Visite o nosso website www.alcoawheels.com e utilize o CalcuLighter™ para calcular a poupança efetiva que terá ao trocar as suas jantes de aço pelas jantes da Alcoa.
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flexão radial numa jante de aço 9.00 x 22.5 
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SABIA QUE?

As jantes de alumínio forjado Alcoa têm uma garantida de 
quilometragem ilimitada durante 5 anos. Estas são produzidas a partir 
de uma liga de alumínio de alta resistência e a sua superfície não é 
revestida. Estas não necessitam de ser decapadas e pintadas para 
manter o seu desempenho.

As jantes de aço que apresentem desgaste ou corrosão excessiva devem 
ser substituídas. Para além disso, as rodas de aço que são repintadas 
deve ter uma espessura inferior a 75μ. A espessura excessiva da pintura 
pode levar a um aperto deficiente da roda e um consequente desaperto 
dos pernos/porcas ou até mesmo a perda efetiva da roda. Mesmo a 
repintura efetuada pelo método de lacagem ultrapassa as espessuras 
recomendadas e considera-se como pintura excessiva.

As jantes Alcoa encontram-se disponíveis em 2 tipos de acabamento

As jantes Alcoa vão reduzir os seus custos de manutenção

Escovadas: acabamento acetinado Dura-Bright® EVO: manutenção fácil



As jantes Dura-Bright® EVO não precisam de polimento. Apenas a lavagem 
regular com água e shampoo irá mantê-las brilhantes, mesmo após centenas de 
lavagens e muitos milhares de quilómetros. Dura-Bright não é um revestimento, 
mas um tratamento de superfície que penetra o alumínio e torna-se uma parte 
integrante da jante. Este escudo protetor impede rachaduras, descamação e 
corrosão tradicionalmente verificada nas outras jantes de alumínio e aço. 

Pela sua facilidade de limpeza estas jantes não requerem produtos especiais 
de limpeza ou ferramentas de manutenção, levando assim a uma economia do 
seu tempo e dinheiro. O tratamento Dura- Bright® está disponível na maioria 
dos tamanhos das rodas Alcoa. Para mais informações, por favor consulte  o 
folheto Dura- Bright® EVO.

Pintura/Lacagem 
Primário 
Alumínio

Camada Exterior 
Zona de Transição 
Alumínio

Pintura 
Convencional

Tratamento 
Patenteado 
Alcoa

A Alcoa é o único fabricante de jantes que oferece um sistema de limpeza fácil – Dura-Bright® EVO Wheels



 www.sobralpneus.pt | www.alcoawheels.com

  SOBRALPNEUS, Sociedade Comercial de Pneus, Lda
  Estrada Nac. Nº1, Km 30.5, Ponte da Couraça
  2580-491 Carregado - Portugal
  Tel. +351 263 851 201
  Fax +351 263 851 204
  geral@sobralpneus.pt
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