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 Hivatalos speedline importőr.

A potenciálisan maró anyagok, beleértve a magas
koncentrácóójú só-, lúgos és klorid- összetevőket, vagy 
bizonyos környezeti tényezők és bizonyos szállítási 
módok korrózióhoz vezethetnek, vagy egyszerűen 
csökkenthetik a kerekek fényességét.

1.1 Tisztítása

A teherautókkal egyidejű rendszeres tisztítás menete
- Egy puha nedves szivaccsal/kendővel távolítsuk el a
nagyobb szennyeződéseket és a fékport. Csak tiszta vizet 
vagy tehergépekhez ajánlott általános mosószert 
használjon. Kerülje az összes alkáli vagy dörzshatású 
anyagot tartalmazó terméket.
-Ne használjon mosószert amíg a kerekek forróak. 
-A tisztítószer használata előtt és után tisztítsa meg
a kerekeket vízsugárral vagy nagynyomású tisztítóval a fő
szennyeződés és a mosószer maradványainak 
eltávolításához. A mosás befejező fázisa mindig a tiszta 
vizes öblítés.

Speciális tisztítási eljárás a kerekekhez
Ha a kerekeken lévő foltokat nem lehet általános
mosószerrel eltávolítani mint például a fent leírt eljárás 
szerint illetve a kerék nem nyeri vissza kezdeti 
fényességét javasoljuk, hogy használjon speciális 
tisztítószereket  amelyek kifejezetten natúr alumínium 
tisztításhoz készültek. Fontos hogy a mosószergyártó 
által javasolt keverékre vonatkozó utasításokat vegye 
figyelembe és tartsa be.
Speciális tisztítás esetén az alábbi tanácsokat kövesse:
- A kerekeket a művelet után környezeti hőmérsékletre 
kell visszahűteni
 - Használjon vízsugaras öblítést vagy magasnyomású 
mosást tiszta vízzel a tisztítás befejeztével.

A SPEEDLINE TRUCK kovácsolt könnyűfém kerekek
T6061 ötvözetből készültek, amely egy rendkívül 
korrózióálló anyag, továbbá jelentősen csökkenti az 
oxidációs folyamatot. Az alumínium természetes korrózió 
ellenálló tulajdonsága végett a SPEEDLINE TRUCK 
kerekeket nem kell festeni. A felület minőségének és 
megjelenésének biztosítása érdekében tanácsos a 
SPEEDLINE TRUCK kovácsolt könnyűfém kerekeket 
gyakran tisztítani.

- Használjon védőkesztyűt, mielőtt megkezdené a kerekek
tisztítását és tartsa be a mosószergyártó biztonsági 
előírásait.

-Egyszerre csakegykereket vegyen le, vigye fel az oldatot a
kerékre egy puha kefével vagy szivaccsal, végignyomva azt a
legszennyezetebb területeken a foltok eltávolítása
érdekében.
- Ismételje meg a folyamatot ha szükséges.
- Öblítse le a teljes kereket tiszta vízzel.
- Valmint törölje szárazra a kereket egy száraz puha
kendővel, hogy elkerülje a vízfoltokat.

1.2 Polírozás
A magas ragyogási szint helyreállítása és fenntartása 
érdekében, a kerekek polírozására vonatkozóan az alábbi 
intézkedéseket javasoljuk rendszeresen végezni.

Javasoljuk ,hogy jóváhagyott és ismert polírozópaszta 
termékek használatát, amelyek alacsony mértékű 
karcolásúak a felületre nézve. A legjobb eredmény elérése 
érdekében a polírozás megkezdése előtt szerelje le a 
kerekeket, mivel ez lehetővé teszi a felni minden részének 
könnyebb elérését.
- A polírozás megkezdése előtt a kereket meg kell tisztítani 
és teljesen száraznak kell lennie.-
- Helyezzen egy kis mennyiségű polírozó pasztát a 
kerékrészre (a kerék legfeljebb 1/3 részén lévő területre), és 
egyenletesen oszlassa szét a területen, nagyon puha 
pamutszövettel, majd erős nyomással törölve dörzsölje át az 
érintett részt. A ruhán található sötét maradványok a lakk 
helyes használatát jelzik.
-Polírozófejet is használhat a kerék polírozásához
-A polírozást csak szakaszonként szabad elvégezni sosem 
egyszerre.
-Mikor végzett a művelettel távolítsa el a pasztát egy tiszta 
kendővel

A SPEEDLINE TRUCK kerekeket a kovácsolási
eljárásnak megfelelően állítják elő,ezzel lehetővé téve a
haszongépjárművek kerekeinek a lehető legnagyobb
ellenállást. Azonban a kovácsoltfém kerekeknek is van 
gyári ajánlásuk a terhelhetőséget illetően akárcsak a 
gumigyártóknak az abroncsok esetében.

A SPEEDLINE TRUCK kerekeket semmilyen
körülmények között sem szabad javítani vagy
heggeszteni.

1. Gyémánt és tükörfényes SPEEDLINE felnik tiszítátsa és polírozása 
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A változtatás jogát fenntartjuk. A SPEEDLINE TRUCK fenntartja a jogot a tervezés és a műszaki jellemzők megváltoztatására.

A kerék kialakítása és a termékinfromáció tartalma szerzői jogvédelem alatt áll.
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Az üzemben lévő kerekek különböző szennyeződéseket 
halmozhatnak fel a kerék és az agy területe körül. Víz és só 
okozta oxidáció fordulhat elő a kerék középső furata körül 
melynek eredményeként a csavarok és anyák nehezebben 
lesznek eltávolíthatók. 

A felületen lévő karcolások és bemélyedések elkerülése
érdekében ne használjon éles szerszámokat és túlzott erőt. Az
egyenletlen vagy sérült felületek levegőszivárgáshoz vezethet-
nek. Használjon finom csiszolópapírt, acélgyapotot vagy puha
huzalkefét a terület megtisztításához a felület károsítása nélkül.

Ne használjon víz, fém, réz vagy szén-hibrid, tartalmú 
kenőanyagokat a kerék visszaszerelésekor .

Ne használjon korrodált csavart vagy anyát.

2.1 Tanácsok a gumiabroncs cseréjéhez
- A gumiabroncs eltávolítása után tisztítsa meg a kerék
felületét különös tekintettel a kerékaggyal érintkező
területekre.
-Használjon drótkefét a vasoxid, rozsda és por 
eltávolítására  a tőcsavarok és a kerékagy részein melyek 
közvetlenül érintkeznek a kerékkel.
- Használjon széles körben elérhető szerelőzsírt , és 
vigyünk fel egy vékony réteget  a felniagy belső oldalára és 
a furatokba vagy a töcsavarokra és a kerékáagy
központosító élére.

- A gumiabroncsok eltávolítása után tisztítsa meg és
ellenőrízze a teljes kereket
-Drótkefével minden idegen anyagot távolítson el a felni
abroncs felőli oldaláró.
- A kerék látható oldalain semiképp ne haználjon drótkefét.

2.2 Útmutató a szelepek cseréjéhez
- Cserélje ki a szelepet minden gumiabroncs-cserénél
- Először tisztítsa meg a szelep helyét, majd óvatosan
rögzítse az üj szelepet
-Ne húzza túl a szelepet. Az ajánlott lehúzó nyomaték:  3 - 
5 Nm.  
 A nyomaték tartomány betartásával csökkenti az
érintkezést a körnezettel illetve a korrózió veszélyét a
   szelepfuraton.
- Kérjük vegye figyelembe, hogy a SPEEDLINE TRUCK 
szelepeket kifejezetten könnyűfém kerekekhez fejlesztettük
ki, és -az alacsony nyomaték miatt a szelep furatnál
jelentkező kisebb feszültségen kívül- különösen a galvanikus
korrózió kockázatának csökkentése érdekében, elkerülve a
szelep és kerék érintkezését különböző öntött szigetelő 
tömítést alkalmazunk.

Bár a SPEEDLINE TRUCK kerekek kompatibilisek lehetnek
szabványos szelep típusokkal amennyiben a méret pontosan
egyezik és nikkel bevonattal van ellátva de a SPEEDLINE
TRUCK nem adja a jóváhagyását a használatuknak. Valamint
ezek a szelepek nagyobb nyomatékot igényelnek, mint
amennyit a gyártó feltüntet, és nem nyújtanak ugyanolyan 
korrózióvédelmet mint a SPEEDLINE TRUCK szelepek.
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