
Introduksjon av den letteste stålfelgen i Europa

Opptil fire kilo i vektbesparelse per hjul 



Accuride lanserer den letteste stålfelgen for trailere i Europa
Accuride fortsetter sin verdensomspennende lederposisjon i vektreduksjon for stålfelger og introduserer nå den      
letteste  stålfelgporteføljen i Europa for tilhengerapplikasjoner. For de tre mest populære felgene i det  europeiske 
markedet tilbyr vi nå fire kilo i besparelser per felg sammenlignet med forgjengerne. Dette  representerer 32 kilo 
vektbesparelse i en bil-henger kombinasjon. Med de samme gode egenskapene i  redusert vekt, ekstra nyttelast og økt 
ROI, byr disse nye tilskuddene på en avansert stålfelgseknologi som er uovertruffen i bransjen.  

Your only single source for industry-leading wheel end solutions.
STEEL & ALUMINUM WHEELS  |  DRUMS  |  HUBS  |  ROTORS  |  SLACK ADJUSTERS

For mer informasjon:  +49 (0) 212 701 2212 |  accuridecorp.com
Accuride Wheels Solingen GmbH  |  Weyerstrasse 112-114  |  42697 Solingen Germany
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Hjul størrelse Nytt 
delenummer

Vekt* 
(kg)

Form av 
Stud Hull Sentrering Innfelt 

(mm)
Maks 

belastning 
(kg)

Foreldet P/N

22,5 x 11,75 KPB15146 38.5 M22 (andre) MZ 120 5000
KPB15083
KPB15133

22,5 x 11,75 KPB15152 35 M22 (andre) MZ 0 5000
SRB15084
SRB15134

22,5 x 11,75 KPB15153 35 M22 (andre) MZ 45 5000
SRB15122
SRB15137

Gammelt design

Accurides nye design

Kombinasjonen av Accurides nye felgkonstruksjon, 100% HSLA-matrialkonstruksjon og nytt felgdesign, gir den 
letteste produktporteføljen i bransjen. Disse felgene tilfredsstiller alle  europeiske teststandarder LBF-BIAX EUWA 
3.23 og EUWA AS 3.11.

Tilgjenglighet
Produkter vil være tilgjengelig i Q1 2020. Kontakt din Accuride-representant for mer informasjon om dette nye, 
spennende produktet.  

Om Accuride Corporation
Accuride Corporation er en ledende leverandør av komponenter til nordamerikanske og europeiske kommersielle 
kjøretøyer i næring, og har sitt hovedkontor i Evansville, Indiana, USA. Selskapets produkter inkluderer felger og 
felgkomponenter av stål og aluminium til kommersielle biler, og stålfelger for det europeiske bilmrkedet, samt det globale 
markedet for jordbruks-, bygg- og industrimaskiner. Selskapets produkter markedsføres under sine respektive merkenavn, 
som Accuride™, Accuride Wheel End Solutions™, Gunite®, KIC®.  Accuride er et porteføljeselskap til Crestview Partners. 
For mer informasjon: www.accuridecorp.com.

Avansert konstruksjon

*Nominell vekt vist, faktisk vekt kan variere.


